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1. Основни подаци о државном органу и информатору
•

•

•
•

•
•

Информатор о раду органа Града Крушевца објављује се у складу са чл. 39.Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, број
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и сачињен је према Упутству за објављивање
информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10).
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и
информацијама које поседују или којима располажу органи града Крушевца, у оквиру
прописаних надлежности и свога делокруга рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања
права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица
организационих јединица Градске управе - начелника Одељења, који се старају о
одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и објављивањем
Информатора, као и општих аката органа града.
Објављен је децембра 2008. године, на интернет презентацији Града Крушевца на
адреси www.krusevac.rs под насловом “Информатор о раду органа Града Крушевца”.
Заинтересована лица могу извршити увид у Информатор без накнаде, као и добијање
штампане копије уз накнаду, у Одељењу за послове органа Града, канцеларија број 46
у згради Градске управе града Крушевца, Газиместанска број 1 Крушевац, од 8 - 16
часова, радним данима.
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Адреса са које се може преузети електронска копија је:
http://www.krusevac.rs/images/stories/dokumenta/informator.pdf
•
•
•
•
•

Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи Информатор у делу који
се односи на:
Скупштину града Крушевца је: председник Скупштине града
Градоначелника је градоначелник града Крушевца
Градску управу је начелник Градске управе града Крушевца

•

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја у органима града Крушевца је -------------------------------------------------------------Ажуриран је са стањем на дан 12.05.2022. године

•

Грб Града:

Контакт подаци:
Адреса: Газиместанска 1, 37000 Крушевац, Република Србија
Телефон: +381 37 414700 || +381 37 414800 (оператер) Факс:
+381 37 430332
е-пошта: protokol@krusevac.rs || kabinet@krusevac.rs
Органи Града:
Скупштина града
Матични број: 07194005
ПИБ: 100477835
Градоначелник
Матични број: 07194005
ПИБ: 100477835
Градско веће
Градска управа
Матични број: 07194005
ПИБ: 100477835

Радно време :
5

У Градској управи у оквиру радног времена од 40 часова недељно, радна недеља траје
5 радних дана и то од понедељка до петка закључно.
У оквиру петодневне радне недеље запослени у Градској управи радe сваког радног дана од
7.30-15.30 часова.
У Одељењу комуналне милиције радно време је 0.00 до 24.00 часа сваког дана и
распоређује се радним данима од 7.00 до 15.00 часова и од 14.00 до 22.00 часa и као
дванеаесточасовно радно време по систему 12.00-24.00-12.00-48.00.
У Пријемној канцеларији (запослени на пословима матичара, односно заменика
матичара) радно време је од 7.00 -18.00 часова.
У месним канцеларијама седиштима матичних подручја запослени раде у оквиру петодневне
радне недеље сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова.
Коришћење дневног одмора (пауза) је 30 минута, за запослене у Градској управи коју
могу да користе у временском интервалу од 10,00 до 11,00 часова .
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2. Организациона структура Скупштине града
Одборници
70одборника
371

Маја Цуцкић
Секретар
СкупштиенГрада

Предраг Вукићевић
Председник
СкупштиенГрада

Синиша Максимовић
Заменик председника
СкупштиенГрада

Ивана
Антић
Заменик секретара
Скупштине Града

Организациона шема 1: Скупштина града [371]
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Биљана Цветковић
Помоћник
Економски развој, инвестиције
и финансије

Јелена Тодоровић

Јасмина Палуровић
Градоначелник
Град Крушевац

Помоћник
Друштвене делатности

372

Владимир Петровић

Помоћник
Омладина и спорт

Александар Јовановић
Заменик Градоначелника
Град Крушевац

Марко Кнежевић
Помоћник
Пољопривреда, водопривреда
и шумарство
Иван Парезановић
Помоћник
Одрживи развој и енергетика

Шеф кабинета

Организациона шема 2: Градоначелник [372]
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Јасмина Палуровић
Градоначелник
Председник Градског већа

Живојин Милорадовић

Драган Радосављевић

Члан

Члан

Момир Драгићевић
Члан
Градског већа

Зоран Лугић
Члан
Градског већа

Мирко Јовановић
Члан

Радмила
Максимовић
Члан
Градског већа

Александар Јовановић
Заменик Градоначелника
Заменик председника
већа

Љиљана Кнежевић
Максић
Члан
Градског већа

Милош Ненезић
Члан
Градског већа

Организациона шема 3: Градско веће [373]
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Братислав Илчић
Члан
Градског већа

.
ИИ
Начелник
Градске управе
Весна Анђелић
Заменик начелика
Градске управе

Ивана Пајић
начелник
Одељење за урбанизам и
грађевинарство

Данијела Живановић
начелник
Одељење за стамбено –
комуналне и имовинско
правне послове

Светлана Видановић
начелник
Одељење за друштвене
делатности

Славица Настић
начелник
Одељење за утврђивање
наплату и контролу јавних прихода

Снежана Радуловић
начелник
Одељење за инспекцијске
послове

Јасна Себић
начелник
Одељење за послове
органа града

Снежана Николић
начелник
Одељаење за јавне набавке

Горан Колашинац
начелник
Одељење за општу управу и
заједничке послове

Небојша Недељковић
начелник
Одељење за финансије

Драгана Степановић
начелник
Одељење за инвестиције,
Привреду и заштиту животне
средине

Душан Тодоровић
начелник
Одељење послова одбране и
ванредне ситуације

Славица Бирдић
начелник
Одељење за управљање
људским ресурскиима

Милош Јовановић
начелник
Одељење Комуналне милиције

Кабинет градоначелника

Организациона шема 4: Градска управа [373]
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Извод из Статута града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
Члан 18.
Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1. доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм
развоја Града, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз,
коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3. стара се о изградњи, реконструкцији, заштити, одржавању и коришћењу општинских
и некатегорисаних путева и улица и других јавних објеката од значаја за Град;
4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско
васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање),
научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне
заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;ж
5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права
осетљивих група;
6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима
активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује
опште услове пословања;
8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода,
заштити културних добара од значаја за Град;
9. стара се о заштити, унапређењу (уређењу) и коришћењу пољопривредног земљишта
и спроводи политику руралног развоја;
10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној
равноправности, као и о јавном информисању у Граду;
11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе
Града, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад
мировних већа;
12. утврђује симболе Града и њихову употребу;
13. управља имовином Града и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних
такси;
14. прописује прекршаје за повреде прописа Града;
15. обавља послове одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара у складу са
законом,
16. обавља и друге послове од значаја за Град одређене законом (омладинска политика,
комунална полиција, зоохигијена), као и послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са Уставом, законом и овим Статутом.
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Послови из надлежности Града утврђени Уставом и законом, ближе су одређени
Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство
надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

Члан 19.
Град може поверити месној заједници или другом облику месне самоуправе вршење
одређених послова из изворног делокруга и пренети јој средства за те послове. Поверавање
послова из претходног става врши се одлуком Скупштине града.

3. Органи града
Члан 20.
Органи Града су Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа.
У складу са Законом којим се уређује правобранилаштво, орган Града је и Градско
правобранилаштво.
Члан 21.
Послове Града врше органи Града у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим
Статутом.
Ако законом, Статутом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за
обављање послова из надлежности Града, послове који се односе на уређивање односа из
надлежности Града врши Скупштина града, а послове који су по својој природи извршни
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2 овог члана,
надлежна је Скупштина града.

Извод из Статута града Крушевца
(''Службени лист града Крушевца'' бр. 15/18'')
Члан 22.
Скупштина града, у складу са Законом:
1.
2.
3.

доноси Статут Града и Пословник Скупштине;
доноси буџет и усваја завршни рачун Града;

4.

доноси програм развоја Града и појединих делатности;

утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
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5.

доноси просторни и урбанистички план Града и програме уређивања грађевинског
земљишта;

6.
7.
8.

доноси прописе и друге опште акте;
бира и разрешава локалног омбудсмана;

9.

оснива службе и јавна предузећа, установе и организације у области основног образовања,
културе, примарне здраваствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне
заштите и туризма и врши надзор над њиховим радом;

расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одуке о
самодоприносу;

10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
бира и разрешава Градоначелника, заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта;
доноси акт о јавном задуживању Града у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за Град;
утврђује симболе Града и даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја Града;
21. утврђује празник Града и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака
и других делова насељених места на територији Града уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе;

22.
23.
24.
25.
26.

доноси акт о организацији Градске управе на предлог Градског већа;
поставља Градског правобраниоца и његове заменике;
именује и разрешава Главног урбанисту;
покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;
доноси програм прибављања и програм отуђења непокретности за потребе Града у складу
са законом;

27. одлучује о прибављању и отуђењу имовине Града;
28. oдлучује о давању на коришћење односно закуп непокретности у јавној својини Града у
складу са законом, о чему уговор закључује Градоначелник или друго лице које овласти
Скупштина;

29. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности у складу са законом;
30. одлучује о прибављању превозних средстава за потребе органа Града; 31. доноси годишње
и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта, одлучује о отуђењу
грађевинског земљишта у складу са законом и актом Града.

32. доноси локалну стамбену стратегију и друга акта из области становања у складу са законом;
33. уређује коришћење пословног простора у јавној својини града;
34. доноси програм коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне
средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким
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документима и интересима и специфичностима града и утврђује посебну накнаду за заштиту
и унапређење животне средине;

35. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
утврђује противерозивне мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој
култури;

36. доноси програм развоја туризма и утврђује висину боравишне таксе на територији Града;
37. доноси локални акциони план за борбу против корупције и образује радно тело за праћење
спровођења плана;

38.
39.
40.
41.
42.

доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака;
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца у складу са законом;
доноси план мреже јавних предшколских установа и јавних основних школа;
доноси програм развоја културе, спорта, локални план акције за децу;
доноси стратегију развоја социјалне заштите, план јавног здравља, стратегију за
унапређивање положаја Рома;

43. доноси акциони план за младе на територији Града;
44. доноси програм и план енергетске ефикасности;
45. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града и
даје сагласност на концесиони акт;

46. даје сагласност и усвоја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на
нацрт јавног уговора у пројекту јавно приватног партнерства и доноси одлуку о избору
стратешког партнера;
47. одлучује о сарадњи и удруживању са другим градовима и општинама, о удруживању
средстава и образовању заједничких органа, предузећа, установа и других организација и
служби у складу са законом;

48. одлучује о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са другим
градовима и општинама других држава уз сагласност Владе;

49. одлучује о сарадњи са удружењима, хуманитарним организацијама и другим
организацијама, у складу са законом;

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

доноси кадровски план;
разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета;
даје сагласност на програме пословања јавних предузећа чији је оснивач;
доноси одлуку о организацији и раду органа Града за време ратног и ванредног стања;
доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији Града;
доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града;
образује Градски штаб за ванредне ситуације; 57. обавља и друге послове утврђене законом,
овим Статутом и одлукама Скупштине.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, Законом и Статутом.
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Председник Скупштине

Заменик председника
Скупштине
Секретар Скупштине
Заменик секретара
Скупштине

Предраг



Вукићевић

 predrag.vukicevic@krusevac.rs

Синиша
Максимовић

 +381 37 414761
 sinisa.maksimovic@krusevac.rs

Маја Цуцкић
Ивана
Антић

+381 37 414736

 +381 37 414736
 maja.cuckic@krusevac.rs
 +381 37 414736
 ivana.antic@krusevac.rs

Канц. 37

Канц. 61

Канц. 35
Канц. 35

Скупштину града чине одборници изабрани на непосредним изборима тајним гласањем, у
складу са Законом и овим Статутом.
Скупштина града има 70 одборника.
Скупштина има председника и заменика председника који се бирају и разрешавају у склaду
са Законом и Статутом града.
Председник Скупштине је на сталном раду.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности,
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине града бира се и разврешава на исти начин као и
председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту
функцију, заменик председника Скупштине града може бити на сталном раду у Граду.
Скупштина града има секретара кога на предлог председника Скупштине поставља
Скупштина града на време од четири године, у складу са условима који су прописани
законом.
Секретар Скупштине има заменика који га заменује у случају његову одсутности. Заменик
секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима
као и секретар.

Градоначелник

Јасмина
Палуровић

 +381 37 414739 || +381 37 414740
 gradonacelnik@krusevac.rs

Канц. 38

Заменик
Градоначелника

Александар
Јовановић

 +381 37 414744
 zamenik.gradonacelnika@krusevac.rs

Канц. 44
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Извод из Статута града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
Члан 46.
Градоначелник:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

представља и заступа Град;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
наредбодавац је за извршење буџета;
усмерава и усклађује рад Градске управе;
оснива Службу буџетске инспекције и Службу интерне ревизије;
представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговара за законитост рада
Већа;
поставља и разрешава помоћнике градоначелника;
доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком
Скупштине;
одређује послове Градске управе као и начин и место њиховог вршења у месним
заједницама;
закључује уговоре у име Града, на основу овлашћења из закона, Статута и одлука
Скупштине града;
доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације у Граду, у складу са
законом, командант је Градског штаба за ванредне ситуације;
образује стручна и саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Града.

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа
Председник Већа
 +381 37 414739 || +381 37
414740
Градоначелник

Јасмина Палуровић

Заменик председника Већа
Заменик Градоначелника
Александар Јовановић
Члан Већа
Члан Већа

Канц. 38

 gradonacelnik@krusevac.rs
 +381 37 414744

Канц.
zamenik.gradonacelnika@krusevac.rs 44

Живојин
Милорадовић
Драган Радосављевић
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Члан Већа
Члан Већа
Члан Већа
Члан Већа
Члан Већа
Члан Већа
Члан Већа

Мирко Јовановић
Љиљана Кнежевић
Максић
Момир Драгићевић
др Зоран Лугић
др Радмила
Максимовић
Милош Ненезић
Братислав Илчић

Извод из Статута града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
Члан 48.
Градско веће је извршни орган Града.
Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и девет члановаГрадског већа.
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.
Када одлучује о избору Градоначелника, Скупштина града истовремено и обједињено
одлучује о избору заменика Градоначелника и чланова Градског већа.
Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.
Члан 49.
Чланови Градског већа које бира Скупштина града не могу истовремено бити и одборници.
Чланови Већа могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности
Града, о чему одлучује Скупштина приликом избора. Чланови Градског већа могу бити на
сталном раду у Граду.
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Члан 50.
Градско веће:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

предлаже Статут, Програм развоја, буџет и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
града;
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе
који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком
коју доноси Скупштина града;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Града;
прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа
чији је оснивач Град;
подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег
извештавања, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике;
поставља и разрешава начелника Градске управе и заменика начелника;
доноси Пословник о свом раду на предлог Градоначелника;
уређује услове и начин коришћења превозних средстава и одлучује о њиховом
отуђењу;
даје сагласност на цене комуналних услуга;
усваја правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи,
Градском правобранилаштву и службама чији је оснивач Град;
даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
јавних предузећа и установа;
даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса за које није одређено да сагласност
даје Скупштина;
даје сагласност на финансијске планове месних заједница;
подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице
пред Уставним судом, ако сматара да тај акт није у сагласности са Уставом и
законом.
покреће поступак пред Управним судом, у складу са законом;
образује Жалбену комисију;
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21. одобрава План одбране града Крушевца који израђује Градска управа, одговара за
стање припрема за одбрану на територији Града и уводи радну обавезу у ратном и
ванредном стању;
22. доноси процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
израђује и доноси процену ризика и локални план смањења ризика од катастрофа;
23. предузима мере у циљу заштите од климатских промена у складу са законом.
24. образује стручна саветодавна стална и повремена радна тела за поједина питања из
своје надлежности;
25. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и одлукама Скупштине.
Члан 51.
1.
2.
3.

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа за коју сматра да
није сагласна закону.
Члан 52.

Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова.
О предлогу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од
укупног броја чланова Већа.
Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређује Пословником.
Члан 53.
Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
Члан 54
Градоначелник може бити разрешен пре истека времена на које је биран на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. О предлогу за
разрешење градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине, с тим што је председник дужан да седницу
сазове у року од седам дана од дана подношења захтева, а у ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Ако Скупштина не разреши градоначелника, одборници који су поднели предлог за
разрешење не могу поново предложити разрешење градоначелника пре истека рока од шест
месеци од одбијања претходног предлога.
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Члан 55.
Разрешењем градоначелника престаје мандат заменика Градоначелника и Градског већа.
Заменик градоначелника, односно члан Градског већа, могу бити разрешени пре истека
времена на које су бирани, на предлог градоначеника или најмање једне трећине одборника,
на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика градоначелника или члана Градског
већа, градоначелник је дужан да Скуштини града поднесе предлог за избор новог заменика
градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и
избору.
О поднетој оставци Градоначелника, заменика Градоначелника или члана Градског већа,
председник Скупштине града обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине града.
Градоначелник, заменик градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
градоначелника, заменика градоначелника или члана Градског већа.

Начелник
Градске управе

 +381 37 414752
🖷 +381 37 414752
 --------------@krusevac.rs

Заменик
начелника
Градске управе

 +381 37 414751
🖷 +381 37 414742
 vesna.andjelic@krusevac.rs

Весна Анђелић

Канц. 52

Канц. 51

Извод из Статута града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
Члан 56.
Градска управа:
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
града;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине града;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
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6. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа,
7. обавља и друге послове у складу са законом.
Члан 57.
Градска управа се организује као јединствени орган.
У оквиру Градске
управе за вршење сродних послова образују се унутрашње
организационе јединице ( одељења, службе и др.).
Организација, делокруг и начин рада Градске управе утврђује се одлуком Скупштине града
у складу са Законом.
Члан 58.
Градском управом као јединственим органом руководи начелник.
За начелника Градске управе може бити постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни
стручни испит за раду у органима државне управе.
Начелника Градске управе поставља Градско веће на основу јавног конкурса на пет
година.
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Градске управе се поставља на исти начин и под истим условима као
начелник.
Члан 59.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Управи распоређује начелник.
За свој рад и рад Градске управе начелник Градске управе одговара Градском већу, у складу
са овим Статутом и актом о организацији Градске управе.
Члан 60.
У Градској управи, у посебној организационој јединици- Кабинету градоначелника, могу
се у складу са законом поставити помоћници градоначелника за поједине области
(економски развој, инвестиције и финансије; комуналне делатности; образовање и култура;
омладина и спорт; социјална, дечија и примарна здравствена заштита; заштита животне
средине, одрживи развој и енергетику; пољопривреда, водопривреда и шумарство). У
Градској управи може бити постављено највише пет помоћника Градоначелника.
Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
22

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени
и врше друге послове по налогу Градоначелника .
Помоћнике Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник на период док траје
дужност Градоначелника.
Члан 61.
Акт о организацији Градске управе доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе, служби и организација
обједињује начелник Градске управе и доставља Градском већу на усвајање.
Члан 62.
Градско веће решава сукоб надлежности између Градске управе и предузећа, организација
и установа кад на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана,
правних лица или других странака.
Начелник Градске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих
јединица.
Члан 63.
О изузећу начелника Градске управе решава Градско веће.
О изузећу службеног лица у Градској управи решава начелник.

Број запослених:
У Градској управи града Крушевца број запослених на дан 31.12.2020. године је:
Изабрана лица

Постављена и
именована лица

3

13

Запослени на
неодређено
време
252

Запослени на
одређено време по било ком
основу
27

Укупан број запослених =295

Извештај о броју запослених у Градској управи града Крушевца на дан 14.01.2022. године
Изабрана лица

Постављена и
именована лица

3

10

Запослени на
неодређено
време
251

Запослени на
одређено време по било ком
основу
27

Укупан број запослених =291
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У наведеном броју запослених у Градској управи града Крушевца урачуната су и лицакоја су у
радном односу и то:
Лица која бира, поставља и именује Скупштина Града (3 +7+1)
Скупштина града бира (3) - Председника Скупштине, Градоначелника и Заменика
Градоначелника .
Скупштина града поставља (7) - Градског правобраниоца , два заменика Градског
правобраниоца, Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана , секретара
Скупштине и заменика секретара Скупштине.
Скупштина града именује (1) - Главног градског урбанисту.
Градоначелник поставља (7) – Помоћнике Градоначелника, постављено је 5 помоћника,
Градско веће поставља (3) – Начелника Градске управе, Заменика начелника Градске
управе и Саветника за заштиту права пацијената.
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Градоначелник поставља (5) – Помоћнике Градоначелника, постављено је 5 помоћника.
Градско веће поставља (3) – Начелника Градске управе, Заменика начелника Градске
управе и Саветника за заштиту права пацијената.

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ОРГАНА ГРАДА
Председник Скупштине организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним
седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која је донела
Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, овим Статутом.
Заменик председника Скупштине замењује председника у случају његове одсутности,
спречености да обавља своју дужност.
Секретар скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.
Заменик секретара Скупштине замењује у случају његове одсутности, спречености да
обавља своју дужност.
Пословником Скупштине града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 10/19-Пречишћен
текст) уређује се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине и радних тела, права и дужности одборника
и друга питања везана за рад Скупштине Пословник Скупштине града Крушевца можете наћи у наведеном
Службеном листу града Крушевца на сајту www.krusevacls.gov..rs у одељку важећи градски прописи (веза
ка страни:http:// /sr_cir www.krusevac.ls.gov.rs/lokalna-samouprava/vazeci-gradski-propisi/sluzbeni-list.html)

Градоначелник представља и заступа Град, представља Градско веће, сазива и води његове
седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа за коју сматра да
није сагласна закону.
Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
Градоначелник, заменик градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
градоначелника, заменика градоначелника или члана Градског већа.

Председник Градског већа је Градоначелник града.
Заменик председника Градског већа је заменик градоначелника града.
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Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова.
Градско веће о предлогу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује већином
гласова од укупног броја чланова Већа.
Пословником о раду Градског већа („Службени лист града Крушевца“, број 8/08 )
уређује се сазивање, вођење , начин рада и одлучивање Градског већа и радних тела Већа,
као и друга питања од значаја за рад Већа .
Пословник о раду Градског већа можете наћи у наведеном Службеном листу града Крушевца на сајту
www.krusevac.ls.gov.rs у одељку важећи градски прописи (веза ка страни: : http://
www.krusevac.ls.gov.rs/lokalna-samouprava/vazeci-gradski-propisi/sluzbeni-list.html

Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.
Члан 41.
Начелник Градске управе у оквиру својих права и дужности:
- координира рад Градске управе;
- стара се о обезбеђивању потребних услова за рад;
- предлаже Градском већу акт о унутрашњем уређењу и ситематизацији Градске управе;
- подноси Скупштини и Градском већу Извештај о раду Градске управе;
- решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Градске управе;
- одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Градској управи;
- распоређује руководиоце организационих јединица у Градској управи;
- врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Одлука о организацији Градске управе града Крушевца којом се детаљно уређују питања организације,
делокруга и начина рада Градске управе града Крушевца и друга питања од значаја за њен рад (Службени лист
града Крушевца бр. 11/17 ,4/18, 16/19 , 2/20 и 6/20 – Пречишћен текст) којем се може приступити на сајту града
www.krusevac.ls.gov.rs, (веза ка страни: : http:// www.krusevac.ls.gov.rs/lokalna-samouprava/vazeci-gradskipropisi/sluzbeni-list.html

Детаљну организациону структуру Градске управе можете видети у тексту Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Градске управе, Градског правобранилаштва и Службе месних
заједница града Крушевца (Службени лист града Крушевца бр.5/21) којем се може приступити на сајту града
www.krusevac.ls.gov.rs, (веза ка страни: : http:// www.krusevac.ls.gov.rs/lokalna-samouprava/vazeci-gradskipropisi/sluzbeni-list.html
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ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Правила у вези са јавношћу рада органа града регулисана су Статутом града Крушевца(„Службени
лист града Крушевца“, број 15/18), Пословником Скупштине града Крушевца(„Службени лист града
Крушевца“, број 10/19- Пречишћен текст , Пословником Градског већа града Крушевца(„Службени лист
града Крушевца“, број7/08),Одлуком о организацији градске управе града Крушевца („Службени лист града
Крушевца“,број бр. 11/17 ,4/18, 16/19 , 2/20 и 6/20 – Пречишћен текст) и Одлуком о начину спровођења јавне
расправе и укључивањаграђана у поступак доношења одлука, стратешких докумената и других аката града
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 4/18 и 4/19), које се налазе
на сајту града
www.krusevac.ls.gov.rs, (веза ка страни: : http:// www.krusevac.ls.gov.rs/lokalna-samouprava/vazeci-gradskipropisi/sluzbeni-list.html

Рад органа Града је доступан јавности.
Јавност рада се по правилу обезбеђује: издавањем билтена, информатора, преко средстава
јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем
интернет презентације; организовањем јавних расправа у складу са законом, овим Статутом
и одлукама органа Града; организовањем јавних слушања у складу са овим Статутом и
Пословником Скупштине града и на други начин утврђен актима органа Града. Град има
своју званичну интернет презентацију на адреси www.krusevac.rs. Рад органа Града је јаван.
Извод
из Одлуке о начину спровођења јавне расправе и укључивање грађана у
поступак доношења одлука , стратешких докумената и других аката града
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 4/18 и 4/19)
Члан 4.
Јавна расправа се спроводи:
1. у току поступка усвајања Статута града;
2. у току поступка усвајања буџета града;
3. у току поступка усвајања Програма развоја града и програма уређивања
грађевинског земљишта;
4. у току поступка усвајања стратегија и акционих планова;
5. у току поступка утврђивања стопе изворних прихода Града, као и начина и мерила
за одређивање висине локалних такси и накнада;
6. приликом припреме одлуке којом се нека област уређује на другачији начин у односу
на претходну,
7. и за друге одлуке за које је посебном одлуком Скупштине прописано спровођење
јавне расправе.
Јавна расправа у поступку доношења урбанистичких планова спроводи се у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Јавност рада и обавештења грађана обезбеђује се и :
1) објављивањем Статута, одлука и других аката Града у „ Службеном листу града
Крушевца“ и презентовањем истих на интернет презентацији Града –
www.krusevac.ls.gov.rs
2) путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на уобичајен
начин (огласне табле и сл.);
3) правом грађана да остварује увид у одређене информације, записнике, извештаје о раду
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органа и сл.;
4) објављивањем информатора о раду органа града на интернет презентацији Града –
www.krusevac.ls.gov.rs .

Извод из Пословника Скупштине града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 10/19 – Пречишћен текст и 23/21)
Члан 115.
Седнице Скупштине су јавне.
Скупштина може одлучити на предлог председника Скупштине или Градског већа да се
седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и
одлучује без присуства јавности. Одлука о овом предлогу доноси се без претреса.
Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на нејавној седници, као и
одлуку која је на таквој седници донета.
Члан 116.
Јавним седницама могу присуствовати грађани у броју који неће ометати рад седнице и
који је могућ с обзиром на расположив простор. Присутни грађани не смеју да ремете ред
на седници.
Члан 117.
Представници штампе и других средстава јавног информисања могу присуствовати свим
јавним седницама Скупштине и седницама радних тела Скупштине.
Скупштина може одлучити да представници средстава јавног информисања присуствују
седници и када се на њој претреса неко питање без присуства јавности. О таквом питању
представници средстава јавног информисања могу да дају за јавност само обавештење за
које се одлучи на седници.
Секретар Скупштине или лице које он одреди одржава везу између представника средстава
јавног информисања и Скупштине.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници,
полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама
Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.
Скупштина може да одлучи да представници јавног информисања присуствују седници и
када се на њој претреса неко питање без присуства јавности. За јавност, о тим питањима
дају се само она обавештења о којима се Скупштина изјасни. Представницима средстава
јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, других прописа и општих
аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из реда Скупштине и
њених радних тела.
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за
28

праћење реда на седницама Скупштине и њених радних.
Јавност рада обезбеђује се и путем електронских медија, директним преносом тока
заседања Скупштине, од почетка седнице, а најкасније до 18:00 часова.
Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. Текст
службеног саопштења саставља надлежна служба Градске управе, а одобрава председник
Скупштине или лице које он овласти. Конференцију за штампу, у вези са питањима која
разматра Скупштина, може да одржи председник Скупштине, заменик председника
Скупштине или одборник кога овласти Скупштина.
Члан 118.
Представници штампе и других средстава јавног информисања могу присуствовати свим
јавним седницама Скупштине и седницама радних тела Скупштине.
Скупштина може одлучити да представници средстава јавног информисања присуствују
седници и када се на њој претреса неко питање без присуства јавности. О таквом питању
представници средстава јавног информисања могу да дају за јавност само обавештење за
које се одлучи на седници.
Секретар Скупштине или лице које он одреди одржава везу између представника
средстава јавног информисања и Скупштине.

Градоначелник обавештава јавност о текућим активностима на конференцијама за
новинаре.
О раду градоначелника јавност се обавештава и путем саопштења која су објављена на
званичном интернет сајту Града на адреси www.krusevacls.gov.rs под насловом “Вести“, а
која се истовремено и дистрибуирају медијским кућама и дописницима који раде на
територији града.

Јавност рада Већа обезбеђује се у складу са законом.
Акти Већа се објављују у Службеном листу града Крушевца када је то утврђено тим актом.
Извод из Пословника Градског већа
(„Службени лист општине Крушевац“, број 8/08)
Члан 44.
Јавност рада Већа обезбеђује се у складу са законом
Веће може одлучити на предлог Градоначелника или заменика Градоначелника да се
седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и
одлучује без присуства јавности.
Одлука о овом предлогу доноси се без претреса.
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Веће може одлучити да објави кратак извештај о раду на нејавној седници, као и одлуку која
је на датој седници донета. О јавности рада Већа стара се Градоначелник.

Извод из Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 6/20-Пречишћен текст)
Члан 58.
Градска управа је дужна да обезбеди јавност рада:
- путем објављивања информација и одређених аката на званичној интернет
презентацији Града;
- давањем информација и саопштења средствима јавног информисања; - давањем
одговора на питања из делокруга рада у складу са Законом; - на други начин
којим се обезбеђује јавност рада.
Градска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља
службену или пословну тајну.
Члан 59.
Начелник Градске управе или лице које он овласти даје информације о раду Градске управе,
средствима јавног информисања.

Снежана Драшковић , шеф Службе за протокол и информисање и Марина Ђорђевић,
саветник за послове информисања у Градској управи града Крушевца Одељење за послове
органа Града-Служба за протокол и информисање, су овлашћене за контакте и сарадњу са
новинарима и медијима.

Службене легитимације имају просветни, грађевински, комунални инспектори, инспектори
за заштиту животне средине као и комунални полицајци.
Изглед службених легитимација за грађевинске инспекторе прописан је Правилником о
изгледу образаца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС", број
81/2015).

Лицима са инвалидитетом у инвалидским колицима прилаз није могућ без пратиоца, због
постојања техничких препрека на улазу.
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6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Информације од јавног значаја су се најчешће тражиле писманим путем на прописаномобрасцу и
н а ј в е ћ и б р о ј с у с е односиле на: буџет, ребаланс и завршни рачун Града , суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, уговоре о јавном приватном
партнерству и изворе финансирања , план јавних набавки, документа о давању у закуп стубова јавне
расвете у Крушевцу ( за 2016. и 2017. год) , finansirawе godi{wih programa sportskih organizacija kojima se
ostvaruje op{ti interes u oblasti sporta na teritorijigrada Kru{evca za 2016 ,2017,2018, 2019 i 2020 годину, План
зоне заштите изворишта језера " Ћелије", финансирање друштва за помоћ МНРО, акт о мрежи

основних школа на територији градаКрушевца , Програм коришћња средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2014,2015,2016, 2017,2018,2019.и 2020 годину, Програм подршке за
спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за 2014,2015,2016,
2017,2018.,2019. годину,Програм заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта за 2018.
и 2019 .годину и Извештај о коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и
коришћењапољопривредног земљишта за 2017. и 2018. годину , податке о укупном броју бирача (активних
бирача ) који су уписана у бирачки списак на на територији града Крушевца , документа за која су организоване
јавне расправе у 2018, 2019 и 2020. години, именовања директора или вршиоца дужности директора у

јавним предузећима и установама где је град оснивач , Локални антикорупцијски план , Радне групе
( број састанака ,начин рада и правила рада , проблеми и изазови у раду и остале информације од
значаја за Радне групе, План интегритета Града, информације о резултатима локалних избора за
2012.,2016. и 2020. годину по бирачким местима, редове вожње јавног превоза , регистроване у граду
Крушевцу који садрже информације о периодуважења редова вожње, режим саобраћања полазака ,списак свих
стајалишта , међустаничну километражу и време поласка за свако регистровано стајалиште, својство цивилног
инвалида рата исвојства члана породице цивилне жртве рата у складу са Законом о правима цивилних инвалида
рата, Одлуке Скупштине града, на основу члана 24. Закона о јавном окупљању(Службени гласник РС'' бр. 6/16)
којима се одређују простори на којима није дозвољено окупљање; питање да ли Црква плаћа порез на
имовину и износе дуга по том основу, износ субвенција из буџета града Крушевца јавним и јавно
комуналним предузећима , Елаборат за радио базну станицу и процес издавања сагласности мобилном
оператеру ВИП за постављање базне станице мобилне телефоније, Регулациони план стамбено-пословног
блока Чешаљ - Крушевац, парцела 863/3,Уговор и анексе Уговора о пословно-техничкој сарадњи на
реализацији програма снабдевањаприродним гасом широке потрошње територије града Крушевца, службу за
пружање бесплатне правне помоћи и податке о броју корисника којима је служба за бесплатну правну помоћ
саставила предлоге у вези са поступцима за утврђивање времена и места рођења у складу са Закона о
ванпарничном поступку или на други начин пружила правну помоћ (заступање пред судом или састављање
поднесака ) почевши од 01.01.2017. године . интерну, екстерну и државну ревизију , приходе , расходе и
обрачун путних трошкова и јавне набавке, на решења за признавање статуса енергетски угроженог купца
електричне енергије, послове везане за област деловања и поступања града Крушевца у ванредним

ситуацијама поверени, послове везане за образовање и функционисање Градског штаба за ванредне
ситуације ; формирање и опремање јединица цивилне заштите ; послове Градског информативног
центра, колико је укупно поднето захтева за покретање прекршајног поступка из чл.85а наведеног
закона и колико је укупно затечено лица приликом контрола у регистрованим објектима , укључујући и
угоститељске објекте у којима се организују разне свечаности која нису поседовала ковид сертификат,
прописан чланом 13а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19 (,,Сл. гласник РС,,
бр. 99/21 од 22.10.2021.године. информације које се односе на поступање инспекцијских органа у вези

проналаска и чишћења дивљих депонија у периоду и да ли је приликом чишћења дивљих депонија
посебно утврђено штетни утицај по здравље становништва и да ли су вршене адекватне контроле у
складу са одредбама Закона о управљању отпадима и колико је укупно покренутих прекршајних
поступака и против колико лица , у случајевима где су утврђени елементи постојања прекршаја
прописаних законом.
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•

Годишњи извештај о раду органа Крушевца за 2018. годину IV бр. 021-2/2019
достављен је Поверенику за информац ије од јавног значаја и заштиту података
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личности 15.01.2019. године , електронски преко портала за достављање Годишњих извештаја izvestaji@poverenik.rs .
•

Укупан број поднетих захтева органима Града у 2018. години је 55 и то:

•

Градској управи града Крушевца упућен је 51 захтев (грађани-31, медији-7,
невладине организације и друга удружења грађана-10, политичке странке -1,органи
власти -1 и остали -1)

•

Градоначелнику града Крушевца упућено је 4 захтева (медији-3, невладине
организације и друга удружења грађана-

•

Годишњи извештај о раду органа Крушевца за 2019. годину IV бр. 021-2/2020
достављен је Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности 15.01.2020. године , електронски преко портала за достављање Годишњих
извештаја - izvestaji@poverenik.rs .

•

Укупан број поднетих захтева органима Града у 2019. години је 64 и то:

•

Градској управи града Крушевца упућен је 64 захтев (грађани-28, медији-20,
невладине организације и друга удружења грађана-10, политичке странке -4,органи
власти -0 и остали -2)

•

Годишњи извештај о раду органа Крушевца за 2020. годину IV бр. 021-1/2021
достављен је Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности 08.01.2021. године , електронски преко портала за достављање Годишњих
извештаја - izvestaji@poverenik.rs .

•

Укупан број поднетих захтева органима Града у 2020. години је 44 и то:

•

Скупштини града Крушевца упућен је 1 захтев (грађани-0, медији-0, невладине
организације и друга удружења грађана - 1, политичке странке 0,органи власти -0 и
остали - 0).

•

Градоначелнику града Крушевца упућен је 1 захтев (грађани-0, медији-0, невладине
организације и друга удружења грађана - 1, политичке странке 0, органи власти -0 и
остали - 0).

•

Градском већу града Крушевца није упућен ни један захтев.

•

Градској управи града Крушевца упућено је 42 захтевa (грађани-28, медији-4,
невладине организације и друга удружења грађана - 8, политичке странке 0,органи
власти -0 и остали - 2)
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7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
Напомена
Подаци за Председника, Секретара и Заменика секретара Скупштине града,
Градоначелника, Заменика градоначелника, Помоћника градоначелника за економски
развој, инвестиције и финансије, Помоћника градоначелника за друштвене делатности,
Помоћника градоначелника за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Помоћника
градоначелника за омладину и спорт, Помоћника градоначелника за екологију, одрживи
развој и енергетику, Председника Градског већа, Начелника и Заменика начелника Градске
управе дати су у оквиру поглавља ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА.

8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Извод из Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца
(''Службени лист града Крушевца бр.6/20 –Пречишћен текст)
Члан 9.
У Градској управи као јединственом органу за вршење сродних послова образују се
унутрашње организационе јединице и делови организационих јединица.

Члан 10.
Унутрашње организационе јединице у Градској управи јесу одељења (у даљем тексту:
одељења).
Делови организационих јединица су службе.
Изузетно организациони делови могу имати другачије називе, ако то захтева природа
послова који се у тим деловима врше (рачуноводство, писарница, канцеларија и др.).
Члан 11.
Поједине послове у Градској управи могу обављати самостални извршиоци Самостални
извршилац за свој рад одговара начелнику Градске управе.
Члан 12.
Одељења се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова чијим се
вршењем обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују.
Службе се образују према пословима који захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност.

Члан 13.
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За обављање послова Градске управе образују се следеће унутрашње организационе
јединице:
- Одељење за урбанизам и грађевинарство;
- Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне послове;
- Одељење за друштвене делатности;
- Одељење за финансије;
- Одељење за јавне набавке;
- Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине;
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода;
- Одељење за општу управу и заједничке послове;
- Одељење за послове органа Града;
- Одељење за инспекцијске послове;
- Одељење комуналне милиције;
- Одељење за управљање људским ресурсима;
- Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и
- Кабинет Градоначелника - као посебна организациона јединица.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Ивана Пајић
Телефон:+381 37 414704

е-адреса: ivana.pajic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Оливера Дреновац
Телефон: +381 37 414 715
е-адреса: @krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Милица Крњевић
Телефон:
+381 37 414724
е-адреса: milica.krnjevic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
Упутство за озакоњење незаконито изграђених објеката
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Ово упутство намењено је свим власницима који су изградили објекте без грађевинске
дозволе, односно одобрења за изградњу и којима је потребна информација о могућностима
и поступку озакоњења Циљ овог упутства је дати најосновније информације и објаснити
процедуру добијања решења о озакоњењу.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ
Ближе информације грађани могу добити у пријемној канцеларији у згради Градске управе
града Крушевца, Ул. Газиместанска бр. 1, сваким радним даном од 8-16 часова.

ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА:
По завршетку пописа незаконито изграђених објеката надлежни грађевински инспектор
доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све незаконито изграђене објекте који су
на попису.
Решење о рушењу објекта грађевински инспектор доставља органу надлежном за
издавање решења о озакоњењу (Одељењу за урбанизам и грађевинарство), а по добијању
решења о рушењу надлежни орган по службеној дужности покреће поступак озакоњења у
складу са Законом о озакоњењу.
ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА:
Незаконито изграђен објекат који се може озаконити ако је објекат изграђен без грађевинске
дозволе, односно одобрења за изградњу, као и објекат који поседује грађевинску дозволу и
потврђен главни пројекат на којем је приликом извођења радова одступљено од издате
грађевинске дозволе. Такође се могу озаконити и помоћни објекат и други објекат који је у
функцији главног објекта као и објекти који су завршени у грађевинском смислу (опис
степена завршености је саставни део извештаја о затеченом стању). Изузетно предмет
озакоњења може бити и зграда на којој су изведени само конструктивни грађевински радови
(темељ, армирано бетонски или челични стубови са гредама, односно армирано бетонска
таваница, кровна конструкција, са или без завршене фасаде).
Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим
је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године се такође сматрају
објектима који могу ући у процедуру озакоњења. Захтеви и пријаве за легализацију поднети
до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона,
Објекат за који није поднет захтев за легализацију а који је видљив на сателитском снимку
територије Републике Србије из 2015 године, се сврстава у објекте за које ће се по службеној
дужности покретати поступак озакоњења после пописа објеката коју обавља грађевинска
инспекција.

•

ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА НЕ МОЖЕ БИТИ ОБЈЕКАТ:
изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта,
мочварно тло и сл.);
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изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и
сигурност објекта;
изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење
или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног
закона, утврђује јавни интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са
одредбама других посебних закона;
изграђен у првом и другом степену заштите природног добра (осим викендица и
других породичних објеката за одмор у другом степену заштите природног добра),
односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите
културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, односно радови на
самом културном добру од изузетног значаја или добру уписаном у Листу светске
културне баштине, изграђен у зонама санитарне заштите изворишта
водоснабдевања, изграђен у војном комплексу и заштитним зонама око војних
комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен,
реконструисан или дограђен супротно прописима о одбрани којима су прописане
посебне обавезе за изградњу објеката, као и други објекти изграђени у заштитним
зонама у складу са одредбама посебних закона (у заштитном појасу: пута, железнице,
далековода, водотока, полетно-слетне стазе, као и друге заштитне зоне у складу са
одредбама посебних закона);
изграђен у заштитној зони дуж трасе радио коридора, на правцима простирања
усмерених радио сигнала између радио станица, у којој није дозвољена изградња или
постављање других радио станица, антенских система или других објеката који могу
ометати простирање радио сигнала или узроковати штетне сметње. објекат који је
изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са
прописима по којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу;
Изузетно, надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде
прибављен одговарајући доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност
терена и суседне објекте. Стабилност објекта и угрожавање стабилности терена и
суседних објеката утврђују се на основу извештаја, графичких прилога планског
документа са означеним површинама - тла које је неповољно за грађење,
инжењерско-геолошких извештаја и других доказа на основу којих се може утврдити
ова чињеница.
Изузетно, надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде
прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације
надлежне за заштиту природних, односно културних добара.
Предмет озакоњења не може бити објекат за који је надлежни орган, у складу са
раније важећим прописима којима је била уређена легализација објеката, донео
решење којим се одбија захтев за легализацију, а које је правноснажно у управном
поступку.
Изузетно, ако је по правноснажности решења којим се одбија захтев за легализацију,
промењен плански документ или је захтев одбијен из разлога који су овим законом
другачије прописани, а повољнији су за власника незаконито изграђеног објекта,
надлежни орган констатује ову чињеницу и наставља поступак озакоњења у складу
са овим законом.
37

Поступак озакоњења

•

•

•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
По утврђивању испуњености претходних услова, надлежни орган упућује
обавештење власнику незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана
достављања обавештења достави доказ о одговарајућем праву на грађевинском
земљишту или објекту. Као одговарајуће право сматра се право својине на објекту,
односно право својине, право коришћења или право закупа на грађевинском
земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом о планирању и
изградњи, као одговарајућа права на грађевинском земљишту. Власник незаконито
изграђеног објекта може, пре истека рока поднети захтев за продужетак тог рока.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави тражени доказ, а не затражи
продужење рока, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, а закључак
доставља грађевинској инспекцији;
Када надлежни орган утврди испуњеност претходних услова за озакоњење и
постојање одговарајућег права у смислу овог закона, наставља поступак озакоњења,
и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана
достављања обавештења достави Извештај о затеченом стању и Елаборат
геодетских радова или копију плана са висином слемена, ако су објети спроведени
у графичкој бази подака.Власници незаконито изграђених објеката дужни су да се
прво обрате привредном друштво, односно другом правном лицу или предузетнику,
који су уписани у одговарајући регистар ради израде потребне документације.
Овлашћени архитекти или грађевински инжењери израђују Извештај о затеченом
стању, а све у складу са Законом о озакоњењу. Елаборат геодетских радова израђује
овлашћена геодетска организација или предузетник. За објекте за које се у складу са
законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност Министарства
унутрашњих послова на пројектну документацију, поред извештаја о затеченом
стању објекта прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу органа
надлежног за послове заштите од пожара. Ако власник незаконито изграђеног
објекта не достави извештај са елаборатом геодетских радова у прописаном року,
надлежни орган ће закључком одбацити захтев, који се без одлагања доставља
грађевинској инспекцији. Уколико извештај о затеченом стању објекта са
елаборатом геодетских радова, односно други документи који су прописани овим
законом као доказ уместо извештаја и елабората геодетских радова, нису израђени у
складу са овим законом, надлежни орган о томе обавештава власника незаконито
изграђеног објекта и налаже да у року од 60 дана достави тражени документ израђен
у складу са овим законом. Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави
документ у прописаном року, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, а по
правноснажно окончаном поступку, у року од три дана доставља грађевинској
инспекцији;
Ако је поднет захтев за легализацију и техничка документација прописана тада
важећим прописима о легализацији, елаборат геодетских радова, геодетски снимак,
односно копија плана, надлежни орган проверава да ли садржина техничке
документације одговара садржини прописаној за извештај о затеченом стању, и ако
одговара надлежни орган то констатује и признаје као извештај;
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Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника
незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења
плати таксу за озакоњење. Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави
доказ о плаћеној такси у прописаном року надлежни орган ће закључком одбацити
захтев;
По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган у року од
осам дана издаје решење о озакоњењу. Правноснажно решење надлежни орган
доставља у року од три дана надлежној грађевинској инспекцији и Служби за
катастар непокретности.

ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
− Такса у износу од 5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне
површине до 100м², помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте,
као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи;
−

За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100м² до 200м², плаћа
се такса за озакоњење у износу од 15.000 динара;
− За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200м² до 300м², плаћа
се такса за озакоњење у износу од 20.000 динара;
− За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300м², плаћа се такса за
озакоњење у износу од 50.000 динара;
− За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више
станова и других посебних делова, корисне површине до 500м² и комерцијалне
објекте до 500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од 250.000 динара;
− За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више
станова и других посебних делова, корисне површине од 500м² до 1000м² и
комерцијалне објекте од 500м² до 1000м², плаћа се такса за озакоњење у износу од
500.000 динара;
− За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више
станова и других посебних делова, корисне површине од 1000м² до 1500м² и
комерцијалне објекте од 1000м² до 1500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од
1.000.000 динара;
− За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више
станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500м² и комерцијалне
објекте преко 1500м² плаћа се такса за озакоњење у износу од 3.000.000 динара;
– За објекте на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске
дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, у поступку
озакоњења плаћа се такса у складу са овим законом само за површину дела објекта
која представља разлику између одобрене и одступљене површине.
Упис права својине
Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у
јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис
у катастар водова. Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских
радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове
државног премера и катастра, у року од три дана од дана правноснажности решења о
озакоњењу.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и
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врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта.
Рушење објеката
Рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог закона, неће се извршавати до
правноснажно окончаног поступка озакоњења.
По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног
објекта, грађевински инспектор доноси закључак о обустави поступка извршења решења.
Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење,
стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно његовог дела.
СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И УРБАНИЗАМ
У Градској управи града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Служба за
обједињену процедуру, обављају се послови који се односе на:
-

припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију
и праћење њихове реализације;
стручне, административне и техничкке послове за Комисију за планове;
вођење локалног информационог система планских докумената;
потврђивање пројеката препарцелације, парцелације и урбанистичких пројеката;
издавање уверења о старости објекта;
издавање уверења за укњижење по члану 74 закона о државном премеру и катастру;
издавање решења за раскопавање јавних површина;
издавање решења за заузеће јавне површине;
издавање решења за постављање рекламних ознака;
издавање решења за постављање мањих монтажних објеката;
издавање решења о уклањању објекта;
издавање информације о локацији;
поступак спровођења обједињене процедуре који обухвата: o локацијски услови o
измена локацијских услова o грађевинска дозвола

o измена решења о грађевинској дозволи o привремена грађевинска дозвола
o издавање решења у складу са чланом 145. закона o пријава радова
o пријава завршетка израде темеља
o пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
o подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара
o издавање употребне дозволе
o прикључење објекта на инфраструктуру
Потврђивање пројеката препарцелације, парцелације и урбанистичких пројеката
Потврђивање пројеката препарцелације, парцелације
На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских
40

парцела на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у планском
документу, а уколико плански документ није донет, образоваће се на основу подзаконског
акта којим се утврђују општа правила парцелације, регулације и изградње.
На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, које се
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о парцелацији или
укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој изграђености, односно,
планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на основу пројекта парцелације,
под условима и на начин прописаним у ставу 1. овог члана.
Пројекат препарцелације, односно парцелације израђује овлашћено привредно друштво,
односно друго правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар.
Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског
обележавања. Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи одговорни
урбаниста архитектонске струке.
Пројекат препарцелације односно парцелације потврђује овај огран у року од десет дсана.
Ако овај орган утврди да пројекат препарцелације, односно парцелације није урађен у
складу са важећим планским документом, односно подзаконским актом којим се утврђују
општа правила парцелације, регулације и изградње, обавестиће о томе подносиоца захтева.
На обавештење, подносилац захтева, може поднети приговор градском већу у року три дана.

•
•
•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Пројекат препарцелације и парцелације у 4 примерка
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број :
97, 39-052 износ од 520,00 динара.

Потврђивање урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на
захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне
намене и урбанистичко архитектонске разраде локације.
Орган потврђује да Урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским
документом и овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона. Пре
потврђивања Урбанистичког пројекта надлежан орган организује јавну презентацију
пројекта у трајању од 7 дана. По истеку рока за јавну презентацију, овај орган у року од три
дана доставља урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама пројекат Комисији
за планове. Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана пријема размотри све примедбе и
сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички
пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са
предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта. Овај орган је дужан да у
року од пет дана од дана добијања предлога комисије потврди или одбије потврђивање
урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца
захтева.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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•
•
•

Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Урбанистички пројекат у 4 примерка
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број :
97, 39-052 износ од 520,00 динара.

Издавање уверења о старости објекта
На основу члана 5 став 7 тачка 2 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2018) и члана 30 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/16), ако се ради о непокретности изграђеној пре ступања на снагу
прописа о изградњи објеката, издаје се уверење о старости објекта на основу ког се врши
укњижење.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
•
•
•

•

Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Уверење о кретању парцеле
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:

•

Копија плана са преписом листа непокретности

Издавање уверења за укњижење по члану 5. закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова
На основу члана 5 став 7 тачка 1 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2018) и члана 30 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/16), ако се ради о непокретности за коју је издата употребна дозвола,
подаци о посебном делу се уписују на основу те употребне дозволе, ако садржи такве
податке, односно на основу техничке документације на основу које је издата грађевинсак,
односно употребна дозвола, и то путем уверења надлежног органа, а ако надлежни орган
није у могућности да изда такво уверење, подаци о посебном делу могу се уписати и на
основу налаза и мишљења сталног судског вештака грађевинске струке на околност
података о посебном делу објекта насталом сагласно употребној дозволи.

•
•
•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Захтев
Уговор о откупу стана
Грађевинса дозвола
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•
•
•
•

Употребна дозвола
Прва страна главног пројекта
Основа етаже на којој се стан налази
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.

•

Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.

Решење за раскопавање јавних површина
Јавне површине могу се ракопавати ради постављања подземних инсталација и
објеката или ради њиховог одржавања или реконструкције. Јавне површине могу се
раскопавати и ради постављања надземних објеката, као што су: стубови, панои, рекламне
табле, славолуци и сл.
Раскопавање и оправку јавних површина могу вршити само oвлашћена предузећа и то на
основу посебног одобрења Одељења за урбанизам и грађевинарство.
Код површина као шт су: улице, тротоари, скверови, и сл., поврћај у првобитно стање врши
се на тај начин што се раскопане површине истих испуњавају материјалима који обезбеђују
брзу стабилизацију подлога и умањују могућност каснијих деформација, као што су:
шљунак, набијени бетон, песак и ломљени камен.
Неовлашћена предузећа и физичка лица не могу, ни под којим условима и околностима,
вршити раскопавање јавних површина.
Раскопавање јавних површина се не може вршити у времену од 1. новембра до 1. марта.
Новоизграђене и реконструисане улице не могу се раскопавати у року од три године од
довршетка изградње и реконструкције.

•
•
•
•
•
•
•
•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Препис и фотокопија одобрења за изградњу објекта због чијег се прикључивања
врши раскопавање.
Ближе податке о инсталацији, објекту или уређају који се поставља, односно
прикључује на подземне инсталације.
Место извођења радова и време потребно да се исти изведу са роком почетка
извођења радова.
Одобрење (решење) надлежног предузећа, којим се дозвољава прикључак на
одређену инсталацију (водоводну, канализациону и сл..),
Сагласност предузећа, које на делу где се врши раскопавање поседује инсталације
(ПТТ, Градска топлана и др.),
Сагласност предузећа коме је јавна површина која се раскопава поверена за
управљање
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 780,00 динара.
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•

Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број : 97, 39-052
износ од 550,00 динара.
Уколико се радови због којих је раскопавање одобрено не могу завршити у року,
инвеститор је дужан да затражи продужење рока за раскопавање. За изградњу јавних
подземних објеката продужење овог рока не може бити дуже. При постављању надземних
објеката поправка се мора одмах извршити.
Издавање решења за заузеће јавне површине камиони миксери, кранови и заштитна
ограда на јавним површинама у функцији градилишта
Решење о заузимању јавне површине за постављање камиона-миксера, кранова и заштитних
ограда доноси Одељење за урбанизам и грађевинарство.
Инвеститор је дужан да поднетом захтеву приложи Потврду о почетку извођења радова и
да се изјасни о року заузећа јавне површине. Инвеститор је обавезан да по потреби постави
одговарајућу заштитну мрежу и омогући несметан и безбедан прелаз пешака. За сва
оштећења која се узрокују крановима и камионима - миксерима на јавној површини
трошкове довођења у првобитно стање сноси инвеститор.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
•
•
•

•

•

Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Грађевинска дозвола са потврдом о почетку радова
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 350,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 550,00 динара.
Таксе по обрачуну надлежног органа, прималац Градска Управа Града Крушевца
(158,00 дин/м2 дневно)

Издавање решења за постављање рекламних ознака
Рекламне ознаке су:
• рекламни панои - билборди и рекламне табле на стубовима јавног осветљења и
рекламне табле на надстрешницима за склањање људи у јавном превозу.
• рекламне табле, појединачно слово, транспаренти и друге специфичне рекламне
ознаке постављене на фасади, крову и другој површини видљивој са јавних
површина.
Рекламни панои - билборди су објекти на јавним површинама и површинама видљивим са
јавних површина, за пружање услуга рекламирања, издавањем огласног простора ради
излагања рекламних постера трећих лица.
Рекламним паноима сматрају се и рекламне табле које се постављају на стубовима јавне
расвете и рекламне табле на надстрешницима за склањање људи у јавном превозу. План
размештаја рекламних паноа на јавним површинама доноси Скупштина града. План
44

размештаја рекламних паноа на јавним површинама објављује се у "Службеном листу града
Крушевца".
План из става 1. овог члана садржи: изглед рекламног паноа и рекламне табле, називе улица,
тргова и других јавних површина и ближе назначена места њиховог распореда. Стручне
послове израде Плана обавља Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац.
Давање локација за постављање рекламних паноа у закуп врши се путем огласа, јавним
надметањем за период до 2 године. Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп локације
за постављање рекламних паноа јавним надметањем доноси Градско веће, на предлог
Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе, а поступак
јавног надметања спроводи Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп.
Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли Скупштине града.
Оглас садржи: локацију за рекламни пано, време на које се даје локација, рок и начин
подношења пријава за јавно надметање, почетни износ закупнине за локацију, висину
гаратног износа за учешће на огласу, време и место одржавања јавног надметања, рок и
начин објављивања резултата огласа и назначење да учесник огласа који добије локацију у
случају одустанка губи право на повраћај гарантног износа.
На поступак давања локације за постављање рекламних паноа у закуп сходно се примењују
одредбе Одлуке које се односе и на киоске.
Учесник огласа коме је решењем дата локација за рекламни пано у закуп дужан је да у року
од 3 дана од дана пријема Одлуке закључи уговор о давању локације у закуп са Градском
управом, а стручне послове припреме уговора врши Одељење за инвестиције, привреду и
заштиту животне средине Градске управе.
Планови за рекламирање и оглашавање могу бити осветљени и неосветљени.
Трошкове постављања паноа за рекламирање и оглашавање, као и њихово одржавање сноси
лице које је добило локацију за постављање рекламних паноа у закуп.
За осветљење паноа за рекламирање и оглашавање, трошкове прикључка на електро мрежу
сноси лице коме је дата локација за постављање рекламних паноа у закуп, а утрошак
електричне енергије сноси град Крушевац, преко трошкова јавне расвете.
Одобрење за постављање рекаламних паноа престаје да важи пре истека рока на који је
издато:
• Ако се рекламни пано не постави у складу са одобрењем,
• Ако лице коме је дато одобрење не плати утврђени износ закупнине до петог у
месецу за претходни месец и
• Ако лице коме је издато одобрење за постављање рекламних панова исте не одржава
у исправном и уредном стању под условима прописаним Планом.
• Рекламна ознака може да буде светлећа или неосветљена и не може имати за себе
изворе осветљења ван габарита рекламне ознаке. Рекламна ознака не може садржати
звучне поруке.

•
•
•
•
•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Сагласност Одељења за инвестиције , привреду и заштиту животне средине
Сагласност ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац
Пројекат рекламе са техничком контролом
Писмена сагласност власника непокретности
45

•

Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број : 97, 39-052
износ од 550,00 динара.

•

Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број :
97, 39-052 износ од 350,00 динара.
Рекламне ознаке које се постављају на објектима под посебним режимом заштите
подносилац захтева је дужан да приложи и сагласност надлежног Завода за заштиту
споменика културе
Услове (локацију, изглед, висина на којој се поставља - графичко решење) за постављање
рекламних ознака из ст. 1. овог члана издаје овлашћена пројектна организација, на које
сагласност даје Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, а решење о
постављању рекламне ознаке на стубу јавног осветљења доноси Одељење за урбанизам и
грађевинарство.
Издавање решења за постављање мањих монтажних објеката киосци, покретне тезге,
расхладни уређаји, типски апарати и покретни апарати за забавне игре
Киосци
Киоск се може поставити на јавној површини у складу са условима утврђеним
Одлуком о уређењу града и Планом размештаја киоска на јавним површинама.
План садржи:
• Акт о урбанистичким условима са графичким приказима који поред осталог одређују
површину сваке поједине локације за киоск, место за постављање киоска са условима
за прикључење на инфраструктуру (у даљемтексту: локација за киоск),
• Делатности које се могу обављати у киоску на одређеној локацији и
• Тип и величину киоска који се може поставити на свакој појединој локацији.
План доноси Скупштина града и објављује се у "Службеном листу града Крушевца".
Локација за киоск се даје у закуп у поступку јавног надметања. Одлуку о расписивању
огласа за давање у закуп локације за киоск јавним надметањем доноси Градско веће, на
предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе.
Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли Градске управе.
Уколико лице које је добило локацију за киоск не закључи уговор у прописаном року, губи
право на локацију за киоск и право на повраћај гарантног износа. Уговор о давању локације
у закуп може се раскинути и пре истека рока на који је закључен уколико закупац три месеца
узастопно не плаћа закупнину, уколико изда локацију у подзакуп и ако престане да важи
одобрење за постављање киоска. Уговор о закупу престаје да важи пре истека рока закупа
и у случају извођења хитних и неодложних радова на одржавању и реконструкцији објеката
комуналне инфраструктуре и саме јавне површине као и извођење радова на Програму
развоја града Крушевца.
О наступању ових услова Одељење за урбанизам и грађевинарство је дужно да обавести
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе које ће
обавестити закупца да у року од 15 дана од дана пријема обавештења уклони објекат о свом
трошку.
На основу коначног решења о давању локације за киоск у закуп и закљученог уговора,
46

Одељење за урбанизам и грађевинарство Градске управе издаје одобрење за постављање
киоска са роком важења одређеним решењем о давању локације.
Одобрење се издаје на захтев лица које је добило локацију за киоск у закуп.
По добијању одобрења закупац локације је дужан да у року од 5 дана поднесе захтев
Одељењу за урбанизам и грађевинарство Градске управе за обележавање локације.
Лице коме је издато решење за давање локације у закуп за постављање киоска је дужно да
постави киоск у складу са условима из решења и да киоск користи у складу са одобреном
наменом.
Покретне тезге, расхладни уређаји, типски апарати и покретни апарати за забавне
игре
Покретна тезга је монтажна конструкција, типски, отворени, лако покретни објекат за
излагање, рекламирање и продају робе чија површина не може бити већа од 2 м2. На тезгама
се могу продавати само наочари за сунце, књиге, старе новине, бижутерија, ДВД, ЦД-ови,
касете, слике, графике, скулптуре и друге публикације. Идејно решење изгледа тезге
предлаже Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац.
Расхладни уређаји су расхладне коморе и апарати. Расхладна комора је типски покретни
објекат за конзервирање и продају индустријски пакованих сладоледа и напитака, чија
површина не може бити већа од 2 м2.
Апарат је типски лако покретни објекат, за припрему и продају сладоледа и напитака чија
површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 м2. Типски апарати су лако покретни
објекти за припрему и дистрибуцију кокица, кестења, кукуруза, кикирикија, семенки,
апарати за топле напитке и слично, чија површина са кућиштем апарата не може бити већа
од 2 м2.
Покретни апарати су апарати за игру и забаву деце, осим видео игара, билијара, томболе и
сл. Није дозвољено постављање никаквих ограда, препрека или било којих елемената којим
би се ограничило несметано кретање пешака.
Покретни објекти могу имати сунцобран у оквиру места постављања објекта под условом
да са објектом и околином чине естетску и функционалну целину, а уклањају се заједно са
објектом.
Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп локације за покретне објекте јавним
надметањем доноси Градско веће, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и заштиту
животне средине Градске управе, а поступак јавног надметања спроводи Комисија за
давање грађевинског земљишта у закуп. Оглас се објављује у локалним средствима јавног
информисања и на огласној табли Градске управе града Крушевца. Оглас садржи: попис
локација за постављање, врсту, намену покретних објеката, период коришћења, почетни
износ месечне закупнине за локацију, висину гаратног износа за учешће у јавном
надметању, време и место његовог одржавања и означење да учесник надметања који
одустане од лицитиране локације губи право на повраћај гаратног износа.
На поступак давања локације за постављање покретних објеката у закуп, доношења решења,
закључивање и раскид уговора, давање одобрења и престанак његовог важења, као и у
погледу могућности продужетка рока закупа, сходно се примењују одредбе које се односе
и на киоске.
Одобрење садржи: локацију постављеног привременог објекта, његову врсту, величину и
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намену, површину коју заузима, време коришћења локације и рок у ком је закупац дужан
да отпочне са обављањем, делатности, а који не може бити дужи од 30 дана и обавезу
уклањања објекта по истеку одређеног периода коришћења локације.

•
•
•
•
•

•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца)
Решење градског већа о додељеној локацији
Уговор о закупу са Градом Крушевцом
Извод из АПР-а о обављању делатности за коју се тражи локација
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број : 97, 39-052
износ од 550,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број :
97, 39-052 износ од 350,00 динара.

Издавање решења о уклањању објекта
Уклањању објекта односно његовог дела, осим у случају извршења инспекцијског решења,
може се приступити само на основу дозволе о уклањању објекта.
Решење о уклањању објекта издаје се у року од 8 дана од дана достављања уредне
документације. На решење о уклањању објекта може се изјавити жалба у року од 15 дана од
дана достављања решења. Уклањање објекта, односно његовог дела може да врши
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су уписани у
договарајући регистар за грађење објеката, однсоно ивзођење радова. По извршеном
уклањању обејкта, мора се извршити уређење земљишта и одвоз грађевинског отпада, у
складу са посебним прописима.

•
•
•

•

•

•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Доказ о праву својине на објекту - препис листа непокретности.
Пројекат за рушење у три примерка са извештајем о техничкој контроли.
Услови, ако се ради о објекту чијем рушењем би био угрожен јавни интерес, • Доказ
о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 550,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
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Информација о локацији
Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима изградње, на
катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, а на основу планског
документа. Информација о локацији није обавезан акт а издаје се на захтев инвеститора, у
року од 8 дана од дана подношења захтева.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
•

•

•

•

Захтев, (Образац преузети на инфо пулту у згради градске управе града Крушевца) •
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 2810,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 100,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Захтев за издавање информације о локацији подноси се на шалтеру број 3,
канцеларија број 31 Градске управе града Крушевца.

Обједињена процедура
НАПОМЕНА:
Сва акта у обједињеној процедури достављају се у форми електронског документа, у пдф
формату, потписаном квалификованим електронским потписом. Изузетно, техничка
документација се доставља и у дwг или дwф формату, без обавезе дигиталног потписивања.
Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке документације,
од стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом
и печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ, поред
тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица пројектне
организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и дигитализовани
печат пројектне организације, односно личне лиценце.
Ако је документ сачињен искључиво у папирној форми, у обједињеној процедури се
доставља електронски документ у ПДФ формату настао дигитализацијом тог изворног
документа, који је потписан квалификованим електронским потписом којим се потврђује
истоветност електронског документа са изворним документом од стране:
1) овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа; или
2) органа власти који је дигитализацију обавио у вршењу својих надлежности и овлашћења,
односно правног лица или предузетника који је дигитализацију обавио у обављању својих
делатности, у складу са законом којим се уређује поступање са електронским документом
у правном промету, управним, судским и другим поступцима.
Ако се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев се прилаже скенирана копија
(дигитализовани примерак) пуномоћја, која не мора бити оверена од стране органа који је
по закону надлежан за оверу, с тим што надлежни орган може накнадно тражити да му се
достави оверено пуномоћје, ако посумња у његову истинитост.
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Локацијски услови
Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима
градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све
услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу,
односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се
прикључују на комуналну и другу инфраструктуру. Одељење за урбанизам у оквиру
поступка обједињене процедуре издаје Локацијске услове у року од 28 дана.
Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској
форми, односно попуњавањем захтева за издавање локацијских услова кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим
електронским потписом.

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Идејно решење урађено у складу са Правилником којим се уређује садржина
техничке документације, у форми електронског документа.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и
то за објекат категорије А=1880,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара,
Г=3750,00 динара
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура,
жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР,
са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за
привредне регистре) приликом подношења захтева.
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:
Копија плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у
захтеву
Извод из катастра водова, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег
објекта
Подаци о површини парцеле, односно парцела, који се прибављају увидом у
званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске
објекте и антенске стубове
У зависности од класе и намене објекта од ималаца јавних овлашћења прибављају се
услови за пројектовање и прикључење који се мењају.
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Измена локацијских услова
Уколико после издавања локацијских услова дође до измене једног или више услова за
пројектовање односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, врши се измена
издатих локацијских услова. Измена локацијских услова се врши на захтев инвеститора, а
поступак спроводи Одељење за урбанизам у оквиру поступка обједињене процедуре.
Измењени локацијски услови се издају у року од 28 дана.
Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској
форми односно попуњавањем захтева за издавање измењених локацијских услова кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег
линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим
електронским потписом.

•

•

•

•

•

•
•
•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Идејно решење измењено у делу који се односи на издавање нових услова за
пројектовање и грађење односно услова за прикључење на инфраструктурну мрежу
урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин
вршењаконтроле техничке документације према класи и намени објеката (''Службени
гласник РС'' бр. 23/15, 77/15,58/206 и 96/2016), односно уколико се измена локацијских
услова тражи због измене решења о грађевинској дозволи, уместо идејног решења ће
се користити сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу који се мења односно
нови пројекат за грађевинску дозволу, у форми електронског документа.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то
за објекат категорије А=1880,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара,
Г=3750,00 динара
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара. • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града
Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура,
жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са
позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне
регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:
Копија плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву
Извод из катастра водова, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта
Подаци о површини парцеле, односно парцела, који се прибављају увидом у званичну
електронску базу
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•
•

података катастра непокретности, осим за линијске објекте и антенске стубове
У зависности од класе и намене објекта од ималаца јавних овлашћења прибављају се
услови за пројектовање и прикључење који се мењају.

Грађевинска дозвола
Издавањем грађевинске дозволе инвеститор стиче право на изградњу односно доградњу
објекта. Одељење за урбанизам издаје грађевинску дозволу у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева. Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу
искључиво у електронској форми односно попуњавањем захтева за издавање грађевинске
дозволе кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре
посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити
потписан квалификованим електронским потписом.

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се
уређује садржина техничке документације.
Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације,
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то
за објекат категорије А=470,00 динара, Б=3750,00 динара, В=5630,00 динара,
Г=5630,00 динара
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара. • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града
Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура,
жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са
позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне
регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту, осим ако је то право уписано у
јавној књизи или је успостављено законом.
Уговор између инвеститора и финансијера, само ако постоји.
Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске
дозволе предвиђен локацијским условима, (само ако је то услов за издавање грађ.
дозволе предвиђен локацијским условима).
Енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката, за које постоји обавеза
прибављања енергетске дозволе.
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•

Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови
на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица.
• Доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених
зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор, ако се врши таква врста радова.
• Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт
природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика,
а нису садржани у локацијским условима.
• Доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно
шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је
прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.
• Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране
овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са законом, у случају
градње комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице.
За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта,
саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење
грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте
чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200m² и који садржи више од
две стамбене јединице.

-

ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉАЈУ СЕ:
Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради.

Измена решења о грађевинској дозволи
Ако у току изградње, односно извођења радова, настану измене у односу на издату
грађевинску дозволу, главни пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, или дође
до промене инвеститора у току градње, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе
захтев за измену грађевинске дозволе.
Одељење за урбанизам у року од 8 дана од дана подношења захтева уколико се захтев
подноси због измене инвеститора, а ако се захтев подноси због измене у односу на издату
грађевинску дозволу, главни пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, у року од
5 радних дана од дана подношења уредне документације издаје решење о измени
грађевинскедозволе.
Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској
форми односно попуњавањем захтева за измену решења о грађевинској дозволи кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег
линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим
електронским потписом.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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•

Нови пројект за грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу,
израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
ако се измена тражи због измене пројекта за грађевинску дозволу.
Доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту у
смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено
законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се измена
тражи због промене инвеститора.
Уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса
финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из
решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из тог
решења.
Изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то
за објекат категорије А=470,00 динара, Б=3750,00 динара, В=5630,00 динара,
Г=5630,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура,
жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са
позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне
регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.

•

•

•
•

•

•

•

-

ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА СЕ, ПО ПОТРЕБИ:
Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради.

Привремена грађевинска дозвола
Привремену грађевинску дозволу издаје Одељење за урбанизам у року од 5 радних дана од
дана подношења захтева. На основу привремене грађевинске дозволе инвеститор стиче
право на изградњу објеката: асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона,
самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге
намене, привремене саобраћајнице и прикључци, прикључци на комуналну мрежу за
потребе грађења или експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова на
локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за измештање
постојећих инсталација.
Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској
форми односно попуњавањем захтева за издавање привремене грађевинске дозволе кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег
линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим
електронским потписом.
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Идејни пројекат урађен у складу са Правилником којим се уређује садржина техничке
документације, у форми електронског документа.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то
за објекат категорије А=940,00 динара, Б=4690,00 динара, В=5630,00 динара,
Г=5630,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара. • Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840742241843-03, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града
Крушевца, позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура,
жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са
позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за привредне
регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом
прописано да се тај доказ не доставља.
Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен.
Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским
условима.
Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови
на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица.
Доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених
зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор.
Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт
природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика,
а нису садржани у локацијским условима.
За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског
земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања
доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају
плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази
200м² и који садржи више од две стамбене јединице.
У случају извођења радова за које је потребно прибавити услове за пројектовање и
прикључење од стране ималаца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање
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решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање
локацијских услова надлежном органу.
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА СЕ:
- Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради односно за
објекат/објекте на којем/којима се гради.

Посебне врсте објеката и посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт
надлежног органа у складу са чланом 144
1) радови на текућем одржавању објекта или дела објекта (стана или другог посебног дела);
2) постављање жичане или дрвене ограде;
3) грађење објеката противградне одбране;
4) грађење једноставних помоћних објеката који се граде на истој катастарској парцели на
којој је саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно
коришћење суседних објеката (вртна сенила до 20 m² основе, стазе, платои, вртни базени
и рибњаци површине до 25 m² и дубине до 1,2 m, надстрешнице основе до 20 m², дечја
игралишта, дворишни камини површине до 2 m² и висине до 3 m, колски прилази
објектима ширине 2,5–3 m, соларни колектори који се не прикључују на
електродистрибутивну мрежу);
5) грађење једноставних економских објеката који се граде на пољопривредном газдинству
(објекти из члана 2. став 1. тачка 24) Закона о планирању и изградњи) до 50 m² у основи,
сточне јаме до 20 m² у основи, системи за наводњавање из члана 2. став 1. тачка 26б)
Закона о планирању и изградњи, са припадајућим бунарима, бунарским кућицама и
пумпама, стакленици, пластеници уколико користе исте прикључке на инфраструктуру
као главни објекат;
6) гробнице и споменици на гробљу;
7) пешачке стазе;
8) плоче за обавештавање површине до 6 m² и друга опрема;
9) носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и
контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на
одговарајућим носачима;
10) средства електронских комуникација која се постављају или инсталирају на кабловима
и мрежама електронских комуникација и каблови електронских комуникација који се
постављају или инсталирају у постојећу линијску инфраструктуру електронских
комуникација – кабловску канализацију;
11) контејнери за смештај електронско комуникационе и електроенергетске опреме и
уређаја, микро ровови за оптичке и друге каблове, типски ормани за унутрашњу и
спољашњу монтажу за смештај опреме електронске комуникације и сл.;
12) радови на редовном, као и радови на ванредном одржавању железничке
инфраструктуре, у складу са одредбама закона којим се уређује железничка
инфраструктура;
13) радови на постављању и прикључењу на дистрибутивну мрежу типских ормана мерног
места (ОММ) и типских кабловских прикључних кутија (КПК) до 1 kV који се
постављају на граници парцеле на којој се налази објекат који се прикључује или који
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се постављају уз/на постојећим електроенергетским објектима (ТС, подземни и
надземни водови), а који могу бити слободностојећи, надградни и уградни;
14) радови на одржавању, поправке и замена опреме на објектима ветроелектрана који се
изводе без грађевинских радова (замена елиса, замена гондола, замена одређених
уређаја и њихових делова);
15) стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите;
16) ознаке километраже, ознаке скретања и заштитне луле на укрштањима са путевима и
пругама на линијским инфраструктурним објектима типа гасовода, нафтовода и
продуктовода; 17) скијашке траке.
Издавање решења у складу са чланом 145. Закона Издавањем решења о одобрењу
извођења радова инвеститор стиче право на извођење следећих радова:
По захтеву инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених
радова, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за
извођење радова.
Oбјекти, односно радови из става 1. овог члана су:
1)
помоћни објекти из члана 2. став 1. тачка 24) Закона о планирању и изградњи, осим
објеката из члана 2. тачка 4) овог правилника;
2)
економски објекти из члана 2. став 1. тачка 24а) Закона о планирању и изградњи,
који се граде на пољопривредном газдинству, осим објеката из члана 2. тачка 4) овог
правилника; 3) извођење радова на инвестиционом одржавању објекта или дела објекта
(заједничког дела, стана или другог посебног дела);
4) уклањању препрека за особе са инвалидитетом;
5) изградња и реконструкција секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне
инфраструктуре и других јавних површина (паркови, тргови, колско-пешачке стазе у
отвореним блоковима и сл.) у оквиру постојеће регулације улица у складу са фактичким
стањем на терену;
6) уређење и реконструкција саобраћајница и других јавних слободних површина у оквиру
њихове постојеће регулације, у складу са фактичким стањем на терену;
7) увођење нових видова саобраћаја (тролејбуска, трамвајска мрежа, бициклистичке стазе
и сл.) у регулацији постојећих саобраћајница у складу са фактичким стањем на терену,
као и изградња или реконструкција инфраструктуре неопходне за функционисање
система
(подземни и надземни водови, јавна расвета, сигнализација и сл.);
8) реконструкција линијских инфраструктурних објеката, у складу са чланом 2. став 1.
тачка
32а) Закона о планирању и изградњи;
9) плоче за обавештавање површине до 6 m² и друга опрема;
10) изградња мањих црпних станица, исправљачких станица и сл. које нису предвиђене
планским документом, а у функцији су изградње и реконструкције објеката наведених
у
тач. 5), 6), 7), 8) и 9) овог става;
11) реконструкција;
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12) адаптација; 13) санација;
14) извођење радова на постојећем објекту, као и поправка или замена уређаја, постројења,
опреме и инсталација истог или мањег капацитета, а којима се не утиче на стабилност и
сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не утиче на безбедност суседних
објеката, саобраћаја, не утиче на заштиту од пожара и заштиту животне средине, али
којима може да се мења спољни изглед уз потребне сагласности, у циљу повећања
енергетске ефикасности зграде;
15) промена намене објекта или дела објекта (заједничког дела, стана или другог посебног
дела) без извођења радова;
16) промена намене уз извођење радова;
17) извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора; 18)
уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) на
постојећи објекат;
19) радови на реконструкцији, као и радови на обнови железничке инфраструктуре, у складу
са одредбама закона којим се уређује железничка инфраструктура;
20) постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова
електронске комуникационе мреже;
21) појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови;
22) извођење грађевинских и других радова на електроенергетским објектима за
трансформацију и пренос електричне енергије (трансформаторске станице, разводна
постројења и високонапонски водови напонског нивоа 110 kV и више) што обухвата: –
инвестиционо одржавање,
– изградњу појединачног стуба високонапонских водова,
– санације, адаптације и реконструкције високонапонских водова,
– замену заштитног ужета са OPGW ужетом на високонапонским водовима,
– реконструкцију постојећих трансформаторских станица и разводних постројења у оквиру
комплекса – извођење грађевинских и других радова на повећању броја, вршењу
прерасподеле и размештању функционалних јединица (електричних поља, енергетских
трансформатора и релејних кућица) и замену уређаја и опреме са повећањем капацитета,
– адаптацију постојећих трансформаторских станица и разводних постројења у оквиру
комплекса – извођење грађевинских и других радова на постојећим објектима којима се
врши уградња и замена високонапонске опреме и инсталација истог капацитета без
промене укупног броја функционалних јединица и
– изградњу еколошких уљних јама на трансформаторским станицама;
23) део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kV, 20 kV и 35 kV
вод, типске трансформаторске станице 10/04 kV, 20/04 kV и 35 kV напонски ниво и део
електродистрибутивне мреже (до 1 kV) од трансформаторске станице 10/04 kV, 20/04
kV и 35/04 kV до места прикључка на објекту купца;
24) део средњенапонске дистрибутивне мреже који обухвата 10 kV и 20 kV вод и 10 kV и
20 kV разводна постројења;
25) мање црпне станице;
26) ски-вучницe;
27) скијашке стазе;
28) прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу;
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29) компресорске јединице за гас;
30) уређаји за испоруку гаса;
31) електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге до 50 kW;
32) типски топловодни прикључци;
33) грађење зиданих ограда;
34) постављање електро-пуњача за електричне аутомобиле, соларних панела и
монтажнодемонтажних пасарела на путевима и улицама, у оквиру постојеће регулације;
35) постављање опреме и уређаја на хидро-метео станице на одговарајућим носачима,
постављање стубића на које се полажу цеви кроз које се провлаче сензори хидро-метео
станица, као и постављање жичане сигурносне ограде око хидро-метео станице.
Решење издаје Одељење за урбанизам у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.
Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској
форми односно попуњавањем захтева за издавање решења из чл. 145. Закона кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре посредством следећег линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а захтев мора бити потписан квалификованим
елктронским потписом.

o

o

o

o

o

o
o

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Идејни пројекат урађен у складу са Правилником којим се уређује садржина
техничке документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова
на инвестиционом одржавању објекта односно уклањању препрека за кретање особа
са инвалидитетом, у форми електронског документа. o Доказ о извршеној уплати на
жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна
такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и
то за објекат категорије А=470,00 динара, Б=3750,00 динара, В=5630,00 динара,
Г=5630,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро - рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број :
97, 39-052 износ од 50,00 динара. o Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну
евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха
дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни
информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР)
приликом подношења захтева
Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је
то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је
Законом прописано да се тај доказ не доставља.
Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен.
Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским
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условима. o Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или
се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву
више лица. o Доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно
власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује
одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор. o Услови за пројектовање и
прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне
енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који
су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у
локацијским условима. o За извођење радова за које је прописано плаћање
доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење
подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и
средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто
развијена грађевинска површина прелази 200м² и који садржи више од две стамбене
јединице.
o У случају извођења радова за које је потребно прибавити услове за пројектовање и
прикључење од стране ималаца јавних овлашћења, пре подношења захтева за
издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за
издавање локацијских услова надлежном органу.
ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА СЕ:
- Извод из листа непокретности за парцелу/парцеле на којој/којима се гради односно за
објекат/објекте на којем/којима се гради.
Пријава радова
Инвеститор подноси пријаву радова Одељењу за урбанизам најкасније 8 дана пре почетка
извођења радова. Подношењем пријаве радова инвеститор обавештава надлежни орган и
грађевинску инспекцију о почетку извођења радова.
Поступак се покреће подношењем захтева надлежном органу искључиво у електронској
форми односно попуњавањем пријаве радова кроз централни информациони систем
Агенције
за
привредне регистре
посредством следећег
линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а пријава мора бити потписана квалификованим
електронским потписом.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС,
позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и
то за објекат категорије А=940,00 динара, Б=4690,00 динара, В=5630,00 динара,
Г=5630,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
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o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура,
жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР,
са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за
привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
o Доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање
те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта у складу са законом, и доказ о уплати прве рате ако је
решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате. o
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене
израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину,
односно одлука да није потребна израда студије.
o Акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед
непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву
службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о
грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу
коначног решења о експропријацији.
Изјава о завршетку израде темеља
Извођач радова подноси Одељењу за урбанизам изјаву о завршетку израде темеља,
одмах по завршетку њихове изградње. Извођач радова подношењем изјаве обавештава
надлежан орган и грађевинску инспекцију о завршетку израде темеља.
Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у
електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем
Агенције
за
привредне
регистре
посредством
следећег
линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим
електронским потписом.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет РС,
позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара. o Доказ о извршеној уплати на жирорачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса,
прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1410,00
динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара, Г=3750,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 520,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара. o Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну
евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха
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дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни
информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР)
приликом подношења захтева
o Геодетски снимак изграђених темеља израђен у складу са прописима којим се
уређује извођење геодетских радова.
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Извођач радова подноси Одељењу за урбанизам изјаву о завршетку израде објекта у
конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње и на тај начин обавештава
надлежни орган и грађевинску инспекцију о завршетку објекта у конструктивном смислу.
Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у
електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем
Агенције
за
привредне регистре
посредством следећег
линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим
електронским потписом.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
o Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу оверену од стране одговорног
извођача радова у складу са Законом
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 и
то за објекат категорије А=1410,00 динара, Б=2810,00 динара, В=3750,00 динара,
Г=3750,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 250,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара. o Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну
евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха
дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни
информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР)
приликом подношења захтева.
Прикључење објекта на инфраструктуру
Након изградње објекта инвеститор подноси Одељењу за урбанизам захтев за прикључење
објекта на комуналну инфраструктуру, а одељење за урбанизам овај захтев прослеђује на
даљу надлежност имаоцу јавних овлашћења, који је дужан да изврши прикључење објекта
у року од 15 дана од дана пријема захтева за прикључење.
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Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у
електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем
Агенције
за
привредне регистре
посредством следећег
линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим
електронским потписом.

o

o

o

o

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Сепарат из пројекта изведеног објекта односно из пројекта за извођење ако у току
грађења није одступљено од пројекта за извођење, са техничким описом и графичким
прилозима којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих
прикључака. o Доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу
инфраструктуру, ако је та накнада плаћена у износу наведеном у локацијским
условима, осим ако инвеститор жели да ту накнаду плати тек након пријема коначног
обрачуна, у складу са сепаратом из пројекта изведеног објекта, што се наводи у
захтев.
Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара. o Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун број 840742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет
РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 550,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара. o Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну
евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха
дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број који нуди централни
информациони систем Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР)
приликом подношења захтева.

Сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара
Инвеститор је у обавези да прибави сагласности на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара пре издавања употребне дозволе, када је законом којим се уређује
заштита од пожара утврђена та обавеза. Инвеститор захтев подноси Одељењу за урбанизам,
а Одељење за урбанизам без одлагања упућује захтев органу надлежном за послове заштите
од пожара заједно са главним пројектом заштите од пожара и пројектом за извођење. Орган
надлежан о за послове заштите од пожара дужан је да о захтеву одлучи у року од 15 дана од
дана пријема захтева.
Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у
електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем
Агенције
за
привредне регистре
посредством следећег
линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим
електронским потписом.
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
o Главни пројекат заштите од пожара израђен у складу са законом којим се уређује
заштита од пожара. o Пројекат за извођење израђен у складу са правилником којим
се уређује садржина техничке документације. o Доказ о извршеној уплати на жирорачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса,
прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од 320,00 динара. o Доказ о
извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке: Републичка
административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052 износ од
550,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 50,00 динара. o Доказ о извршеној уплати накнаде за Централну
евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број: 840-29770845-52, сврха
дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР,
са позивом на број који нуди централни информациони систем Агенције за
привредне регистре (у даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева
ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Употребна дозвола се издаје када се утврди да је објекат или део објекта подобан за
употребу, а објекат је подобан за употребу ако је урађен у складу са грађевинском дозволом
и техничком документацијом на основу које се објекат градио и ако су испуњени други
прописани услови. Одељење за урбанизам доноси решење о употреби објекта или дела
објекта у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.
Поступак се покреће подношењем изјаве извођача радова надлежном органу искључиво у
електронској форми односно попуњавањем изјаве кроз централни информациони систем
Агенције
за
привредне
регистре
посредством
следећег
линка
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ а изјава мора бити потписана квалификованим
електронским потписом.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
o Пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни
надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току
грађења није одступљено од пројекта за извођење или пројекат изведеног објекта
израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације. o Извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је
објекат подобан за употребу, са предлогом за издавањеупотребне дозволе.
o Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза
прибављања сертификата о енергетским својствима.
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o Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта. o
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације. o Решење о утврђивању
кућног броја.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742221843-57, сврха дознаке:
Републичка административна такса, прималац: Буџет РС, позив на број: 97, 39-052
износ од 320,00 динара. o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840742221843-57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет
РС, позив на број: 97, 39-052 и то за објекат категорије А=1880,00 динара, Б=93900,00
динара, В=18780,00 динара,
Г=18780,00 динара o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-74224184303, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца,
позив на број: 97, 39-052 износ од 50,00 динара.
o Доказ о извршеној уплати на жиро- рачун број 840-742241843-03, сврха дознаке:
Градска административна такса, прималац: Буџет града Крушевца, позив на број: 97,
39-052 износ од 290,00 динара – за стамбени објекат, 920,00 динара – за пословни
објекат и 1210,00 динара – за стамбено-пословни објекат. o Доказ о извршеној
уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура, жиро-рачун број:
840-29770845-52, сврха дознаке: уплата за ЦЕОП, прималац: АПР, са позивом на број
који нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре (у
даљем тексту: ЦИС АПР) приликом подношења захтева.
Уколико се захтев подноси за објекте „А“ категорије према Првилнику о класификацији
објеката (Службени гласник РС бр. 22/15) уместо пројекта за извођење односно пројекта
изведеног објекта прилаже се геодетски снимак изведеног објекта на парцели на овереној
катастарско-топографској подлози, а уместо извештаја о техничком прегледу се прилаже
потврда издата од стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног
пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката, о томе да је изградња
објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу које
је издата грађевинска дозвола и да је објекат прикључен или је подобан да буде прикључен
на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом.
НАПОМЕНА:
Подношењем захтева врши се упис права својине на изграђеном објекту.
Одељење за урбанизам у року од 5 дана од дана правноснажности употребне дозволе по
службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:
o употребну дозволу; o елаборат геодетских радова за изведени објекат и
посебне делове објекта; o

елаборат геодетских радова за подземне

инсталацијe
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО –КОМУНАЛНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Данијела Живановић
Телефон: +381 37 414824
СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Инес Шљивић
Телефон: +381 37 414717
СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Јасмина Бабић
Телефон: +381 37 414767

СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Поступак конверзије права коришћења у право својине уз накнаду за физичка и
правна лица
Уз захтев се подноси:
За правна лица:
- доказ о уплати укупне купопродајне цене капитала, односно имовине у
приватизацији, односно доказ о укупној цени исплаћеној за имовину или део
имовине привредног друштва, односно другог правног лица у стечајном или
извршном поступку,
- изјава одговорног лица у привредном друштву или другом правном лицу као
подносиоцу захтева, да су подаци наведени у захтеву истинити.
За физичка лица
- Основ стицања парцеле
На решење о конверзији може се изјавити жалба Министарству финансија у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу
од 1.000,00 динара.
Поступак утврђивања земљишта за редовну употребу објекта који су изграђени на
грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења или својине треће лице.
Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске
парцеле Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове доноси у случају:
- да постојећа кат. парцела на којој је објекат изграђен представља само земљиште
испод објекта,
- да се ради о објекту за који је поднет захтев за озакоњење и за који је надлежни орган
утврдио да постоји могућност озакоњења у смислу испуњености преходних услова
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и донео закључак којим се поступак озакоњења прекида у циљу решавања
имовинско-правних односа на земљишту или објекту који је уписан у евиденцији о
непокретностима у складу са раније важећим законима којима је уређивана
легализација, или на основу Закона о легализацији објекат (,,Сл.гласник РС,, бр.95/13
и 117/14), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме је као
носилац права коришћења , односно власник уписана Република Србија, аутономна
покрајина, јединица локалне самоуправе или правно лице чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго правно,
односно физичко лице.
- када се ради о објекту који је уписан у евиденцији о непокретностима у складу са
Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе (,,Сл.гласник РС,, бр.25/13), када је такав објекат изграђен на
грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења, односно власник
уписана Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или
неко друго право, односно физичко лице.
- Уз захтев се подноси:
- доказ о праву својине на објекту и основ стицања, односно доказ да је по поднетом
захтеву орган надлежан за послове легализацију утврдио могућност легализације,
односно донео решење о легализацији објекта,
- копију плана парцеле и уверење органа надележног за послове државног премера и
катастра да ли је извршено обележавање, односно формирање катастарске пацеле и
по ком основу.
На решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта може се изјавити
жалба у року од 15 дана од дана достављања решења Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара (за физичка и
правна лица), а градска у износу од 1.000,00 динара за физичка лица и 5.000,00 динара за
правна лица.

Поступак установљавања права службености пролаза преко
парцела на којима је носилац права коришћења Град Крушевац Уз
захтев се подноси:
- извод из листа непокретности,
- копија плана,
- ситуација - скица проласка линијски инфраструктурних објеката.
Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу
од 50,00 динара.
Поступак ексхумације посмртних остатака
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове доноси решење о преносу
посмртних остатака преминулог лица са једног на друго гробно место.
Уз захтев се подноси:
- доказ о сродничким односима (одговарајући извод из матичних књига),
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извод из матичне књиге умрлих за покојника,
потврда ЈКП управе гробља о сахрањивању и гробном месту где је покојник
сахрањен,
- потврда о обезбеђивању гробног места.
На решење се може изјавити жалба Градском већу Крушевац у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Републичка административна такса се плаћа у износу од 520,00 динара, а градска у износу
од 50,00 динара.
-

Поступак престанка и утврђивања права коришћења
Уз захтев се подноси:
- неоверени уговор о куповини земљишта,
- доказ да је поднет захтев за легализацију
Поред наведеног служба води поступке експропријације, поништаја решења о
експропријације и поништај решења о изузимању градског грађевинског земљишта,
закључује споразуме о накнади на име експроприсаних непокретности и води одређене
поступке по службеној дужности.
СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ПОСТУПАК доделе станова са правом коришћења Града Крушевца на основу члана 9.
Одлуке о становању („Службени лист града Крушевца“, број 1/09 - пречишћен текст и 8/09)
Доделу станова врши Комисија за стамбена послове Скупштине града Крушевца, уколико
Одлуком није другачије прописано, а стручне административне послове за Комисију врши
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове.
– Решавање стамбених потреба лица која су остварила право на материјално обезбеђење
по прописима о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
а који су неспособни за рад и немају чланове породице који су у радном односу.
У овом случају Комисија преноси право давања стана у закуп Центру за социјални рад, а
Центар доноси решење о давању стана у закуп на одређено време, везано за време
остваривање права на материјално обезбеђење у складу са својим Правилником.
– Додела стана борцима, ратним инвалидима, цивилним инвалидима рата и члановима
породица са којима је живео погинули учесник оружаних акција после
17.08.1990.год., који нису у радном односу.
Уз захтев за доделу прилажу се следећи докази:
1) уверење Одељења за друштвене делатности града Крушевца да има признат статус
ратног инвалида или цивилног инвалида рата одређене групе инвалидности или
доказ да је корисник породичне инвалиднине по палом борцу,
2) доказ Службе за запошљавање да подносилац захтева није у радном односу,
3) потврда Градске управе о члановима породичног домаћинства подносиоца захтева
са изводима из матичне књиге рођених за сва ова лица и фотокопија личних карата
за пунолетна лица,
4) доказ да подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства нема у
својини други стан или кућу на територији Републике Србије којим је решено његово
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стамбено питање на одговарајући начин (оверена изјава 2 сведока и уверење од
Пореске управе),
5) доказ да живи на територији града Крушевца најмање 5 година пре подношења
захтева (кретање пребивалишта СУП-а и оверена изјава 2 сведока).
6) Расподела станова врши се на основу јавног конкурса који расписује Комисија, а
објављује се у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли
Градске управе града Крушевца. Конкурсом се одређује рок подношења захтева,
Одсек ком се захтев предаје и документација коју је подносилац захтева дужан да
приложи.
– Додела стана лицима која се исељавају из нехигијенских зграда и станова и зграда
склоних паду.
Уз захтев за доделу стана прилажу следеће доказе:
1. налаз грађевинске инспекције да је зграда или стан такав да не може ни извођењем
одређених грађевинских радова да се доведе у стање безбедно за становање,
2. доказ да он или чланови његовог породичног домаћинства на територији Републике
Србије немају у својини други стан или стамбену зграду,
3. да он или чланови његовог породичног домаћинства нису у радном односу што се
доказује потврдом надлежне службе запошљавања,
4. доказ да је стан доведен у стање неподобно за становање без утицаја његових
корисника,
5. да подносилац захтева предметни стан користи најмање 5 година пре подношења
захтева за обезбеђење другог стана.
Изузетно, ако је до оштећења стана или стамбене зграде дошло изненадним деловањем
спољних фактора, временских утицаја и сл., време коришћења стана није од утицаја на
обезбеђење другог стана. У овом случају обезбеђује се стан који задовољава минималне
услове становања , а стан или зграда из које се лице исељава се руши, без права тог лица на
накнаду.
– Додела стана за решавање неопходних кадровских и других потреба на територији
града Крушевца (млади научни радници, уметници, стручњаци из одређених области
и сл.).
Решавање стамбених потреба лицима која обављају делатност од интереса за град Крушевац
врши се доделом стана у закуп на одређено време одлуком Скупштине града на основу
предлога Комисије за стамбене послове.
При одлучивању о додели стана из претходног става води се рачуна о томе да се ради о
младим научним радницима, уметницима или изузетним стручњацима из одређене области
као и лицима која обављају послове и задатке од изузетног интереса за град Крушевац.
Одлуком се утврђује и рок на који се стан додељује. Уз захтев за доделу стана прилажу
следеће доказе:
1) доказ да он или чланови његовог породичног домаћинства не поседују
стамбену зграду или стан,
2) доказ да су добитници републичких или међународних признања за научне
радове у делатности коју обављају, или доказ да су власници патента који је
примењен у привреди са економским успехом или доказ да су освајачи првих
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награда на републичким или међународним такмичењима за спортисте, а за
уметнике признања републичког или међународног значаја.
У односу на све категорије лица којима се врши додела стана, апсолутну предност имају
носиоци станарског права на становима у својини грађана, ради враћања тих станова
власницима на коришћење, за чије је пресељење град дужан да обезбеди други стан о чему
је правноснажним решењем утврђена законска обавеза Општине одн. Града, док код
осталих категорија лица, Одлука којој категорији ће се стан доделити, зависи од
карактеристика самог стана, који је у том моменту обезбеђен, о чему одлучује Комисија.
Захтеви за доделу станова се не таксирају административним таксама.
Поступак закључивања уговора о закупу стана на основу члана 149.
Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16) и члана 3. и
4. Одлуке о становању („Службени лист града Крушевца“, број 1/09 - пречишћен текст и
8/09)
Уговор о закупу стана са закупцем закључује Град, који у име Града потписује
Градоначелник или лице које он овласти.
Послове по захтеву за закључење уговора о закупу врши организациона јединица Градске
управе надлежна за стамбене послове.
Странка подноси захтев уз који се прилажу следећи докази:
1. решење о додели стана и
2. оверену изјаву два сведока о члановима породичног домаћинства подносиоца
захтева и сродству.
У случају подношења захтева за закључење уговора о закупу стана на стану на ком је право
закупа стана имао преминули члан породичног домаћинства, подносилац захтева је дужан
да приложи и:
1) уговор о закупу стана претходног закупца,
2) извод из МК умрлих,
3) извод из МК рођених или венчаних, као доказ о сродству са ранијим закупцем,
4) уверење о пребивалишту подносиоца захтева од Полицијске управе Крушевац и
5) оверену изјаву осталих чланова породичног домаћинства, у истом степену сродства,
да су сагласни да закупац стана буде подносилац захтева.
Захтев се подноси најкасније у року од 60 дана од смрти закупца или трајног престанка
коришћења стана на други начин.
Републичка такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у износу од 50,00 динара
Поступак исељења из стана, у који се уселио без правног основа
- члан 77. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16)
Ако се неко лице усели у стан или заједничке просторије стамбене, одностно стамбенопословне зграде без правног основа, управник Стамбене заједнице, власник посебног дела
или друго лице које има правни интерес може код Одељења за стамбено - комуналне и
имовинско - правне послове поднети захтев за његово исељење.
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Поступак за исељење је хитан управни поступак где жалба на решење не задржава
извршење решења. Управни поступак се покреће захтевом странке као и принудно
извршење.
Жалба против решења о исељењу подноси се Градском већу града Крушевца
Уз захтев се прилаже:
1) доказ о власништву или у правном интересу за исељење бесправно усељених лица
(односно подносилац захтева има активну легитимацију за покретање и вођење овог
управног поступка). Захтев се не таксира административним таксама.
Поступак откупа станова који су у јавној својини Града Крушевца, а за које грађани
имају уредно закључене уговоре о закупу на неодређено време
Послове по захтеву за откуп стана врши организациона јединица Градске управе надлежна
за стамбене послове. Уговор о откупу стана у име Града закључује Градоначелник или лице
које он овласти. Потписи уговарача оверавају се од стране надлежног суда. Трошкове у вези
откупа стана сноси купац.
Уз захтев се прилаже:
1) одлука о додели стана,
2) уговор о закупу односно коришћењу стана,
3) доказ о пребивалишту који издаје ПУ Крушевац,
4) скица собности стана, коју издаје организациона јединица Градске управе надлежна
за послове урбанизма и грађевинарства,
5) скица положаја зграде на парцели - копија плана и извод из листе непокретности коју
издаје РГЗ -Служба за катастар непокретности у Крушевцу,
6) потврда о старости зграде, коју издаје организациона јединица Градске управе
надлежна за послове урбанизма и грађевинарства,
7) потврда о дужини радног стажа лица које откупљује стан и његовог брачног друга,
8) оверена изјава два сведока о чињеницама са којим члановима породичног
домаћинства закупац стана користи тај стан и да ли поред овог стана он или неко од
чланова породичног домаћинства има у својини другу стамбену зграду или стан,
9) остали докази по потреби, зависно од основа за умањење откупне цене стана
(инвалидитет, да је стан добијен по основу експропријације и др.), 10) фотокопију
важеће личне карте.
11) Републичка административна такса се плаћа у износу од 1.270,00 динара, а градска
у износу од 400,00 динара.
Поступак закључења Анекса судски овереног уговора о откупу стана
Странка уз захтев подноси:
1) основни уговор о откупу стана на рате и
2) друге доказе, у зависности од разлога за закључење Анекса (правноснажно
оставинско решење, доказ о постојању грешке у Уговору и сл.)
3) Републичка административна такса се плаћа у износу од 1.270,00 динара, а градска
у износу од 400,00 динара.
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ПОСТУПАК регистрације стамбене заједнице и управника
Странка подноси:
1) пријаву Регистру на прописаном обрасцу
2) записник о одржаној Седници Скупштине стамбене заједнице и о избору Управника
3) очитана чипована лична карта, или копија личне карте подносиоца захтева
4) доказ о уплати градске административне таксе у износу од 50,00 5) друге доказе по
потреби
У регистру се воде и поступци за промену података о Стамбеној заједници, Управнику и
брисање података о стамбеној заједници.
Поступак избора принудног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама.
Странка уз захтев подноси :
- документа на основу којих се може извршити идентификација подносиоца
(фотокопија личне карте, пасоша) и
-документа којима доказује активну легитимацију за подношење захтева (уговор или други
доказ из којег се утврђује право својине на посебном делу, ако подносилац пријаве није
уписан у катастру непокретности).
Поступак за забрану саобраћаја
(затварање улице или забрана заустављања и паркирања на коловозу)
Ова Служба доноси решење којим се одобрава забрана саобраћаја за тражени период и у
тражено време, а по захтеву странке.
Уз захтев се подноси:
1) доказ о уплати градске административне таксе,
2) пројекат привремене саобраћајне сигнализације (у случајевима извођења хитних
радова који не трају дуже од 24 сата),
3) доказ о оправданости захтева за забрану саобраћаја (нпр. Решење о одобрењу за
раскопавање, Решење о извођењу радова и сл.).
4) Републичка административна такса се плаћа у износу од 500,00 динара, а градска у
износу од 50,00 динара.
Поступак по захтеву за преглед возила за отварање такси радње:
Служба после обављеног прегледа возила доноси решење којим се одобрава отварање ауто
-такси радње за обављање такси радње за превоз путника на територији града Крушевца.
Уз захтев се доставља:
1) важећа саобраћајна дозвола за возило којим ће се обављати ауто - такси превоз, а које
возило испуњава техниче услове прописане Законом, 2) доказе да предузетник испуњава
следеће услове:
- да има возачку дозволу Б категорине,
- да има звање возача путничког возила трећег степена стручне спреме или звање
возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степеа стручне спреме или
звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена
стручне спреме,
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да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година,
- да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које
је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за
возаче којима је управљање возилом основно занимање,
- уверење да предузетник није осуђиван на казну затвора дужу од две године за
кривично дело против живота и теле, полне слободе, имовине безбедности јавног
саобраћаја , здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде
као и да није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док
траје изречена мера. копија важећа лична карта
3) решење АПР-а о отварању такси радње, односно регистрација Привредног друштва
за обављење такси делатности као претежне
4) доказ о уплати градске и републичке административне таксе (700,00 и 500,00
динара).
-

Поступак по захтеву за издавање, замену или продужење такси дозволе 1)
Уз захтев се прилаже:
2) Решење о отварању ауто - такси радње,
3) Уверење да предузетник није осуђиван на казну затвора дужу од две године за
кривично дело против живота и теле, полне слободе, имовине безбедности јавног
саобраћаја , здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде
као и да није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док
траје изречена мера
4) доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00; 600,00 и 1.500,00 динара).
Поступак по захтеву за преглед возила за издавање нове, замену или продужење
такси дозволе
Уз захтев се прилаже:
1) важећа саобраћајна дозвола (са регистарским таблицама чија се регистарске
таблице завршавају ознаком ТХ),
2) фотокопија важеће личне карте,
3) доказ о исправности таксиметра,
4) доказ о исправности ПП-апарата,
5) доказ да је мотор у сагласности са ЕУРО 3 стандардом, ако се возило први пут
пријављује,
6) доказ о шестомесечном техничком прегледу возила,
7) доказ о обавезном осигурању путника који се превозе у јавном превозу и
8) доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00 и 600,00 динара).
Поступак по захтеву за издавање такси легитимације:
Уз захтев се прилаже:
1) да има возачку дозволу Б категорине, са најмање 3 (три) године искуства (не
рачунајући пробни период),
2) важећа такси дозвола,
3) фотокопија важеће личне карте,
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4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

две фотографије,
доказ о пријави на обавезно пензијско и инвалидско осигурање,
уговор о раду,
да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче
којима је управљање возилом основно занимање,
уверење да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело
против живота и теле, полне слободе, имовине безбедности јавног саобраћаја ,
здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде као и да није
изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена
мера. копија важећа лична карта,
доказ о уплати републичке и градске таксе ( 500,00 и 350,00 динара).
Уколико први пут почиње да обавља посао такси возача доставља и доказ:
да има звање возача путничког возила трећег степена стручне спреме или звање
возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степеа стручне спреме или
звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена
стручне спреме,
да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година.

Поступак по захтеву за кретање камиона у ужој градској зони:
Уз захтев се прилаже:
1) саобраћајна дозвола за тражено возило,
2) доказ о оправданости уласка у ужу градску зону и
3) доказ о уплати републичке и градске таксе (50,00, 500,00 ) и градска комунална такса
у износу од 6.000,00 динара – за један (1) месец важења одобрења.
Поступак по захтеву за заустављање и паркирање возила преко утврђеног времена
Уз захтев се прилаже:
1) саобраћајна дозвола возила,
2) доказ о разлогу заустављања и паркирања и
3) доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00 и 50,00 динара 1.000,00) за један
(1) месец важења одобрења.
Поступак по захтеву за улазак возила улице које су одеђене као пешачке зоне (ул.
Мајке Југовића и др.)
Уз захтев се прилаже:
1) саобраћајна дозвола за возило,
2) лична карта возача,
3) доказ о оправданости уласка у БИД зону и
4) доказ о уплати републичке и градске таксе (500,00 и 50,00 динара)
Поступак издавања решења за заузеће јавне површине
Поступак по захтеву за заузеће јавне површине постављањем летње баште,
расхладних уређаја, жардињера и излагања робе
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Уз захтев се прилаже:
1)
2)
3)
4)

одобрење о обављању делатности
решење о додели ПИБ-а
скица заузећа јавне површине са димензијама
доказ о уплаћеним таксама (републичка у износу од 520,00 дин., и градска такса у
износу од 350,00 дин)

ПОСТУПАК издавања решења за заузеће јавне површине постављањем перде
Уз захтев се прилаже:
1) Идејни пројекат (скица са техничким описом и статичким прорачуном и условима за
безбедно коришћење перде)
2) доказ о уплаћеним таксама (републичка у износу од 520,00 дин. и градска такса у
износу од 350,00 дин).
Служба за стамбено - комуналне послове врши и послове надзора над радом јавних
предузећа, јавних комуналних предузећа.
Прати доношење програма и планова јавних комуналних предузећа и јавних
предузећа чији је оснивач Град Крушевац, као и њихову реализацију у оквиру своје
надлежности.
ТАКСА:
Републичка такса уплаћује се на жиро-рачун број 840-742221843-57, са моделом: 97 и
позивом на број: 39-052, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац:
Република Србија
Градска такса уплаћује се на рачун број 840-742241843-03, са моделом: 97 и позивом
на број 39-052, прималац: Град Крушевац, сврха уплате: Градска административна такса.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Светлана Видановић
Телефон: +381 37 3501450 е-адреса:
svetlana.vidanovic@krusevac.rs Служба
за образовање, културу, омладину,
спорт и информисање
ШЕФ СЛУЖБЕ: ------------------------------------ Телефон:
+381 37 440811
е-адреса:
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СЛУЖБА ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ ШЕФ
СЛУЖБЕ: Зоран Вешковац Телефон:
+381 37 410910
е-адреса: zoran.veskovac@krusevac.rs
Служба за борачко и борачко-инвалидску заштиту
ШЕФ СЛУЖБЕ: Раде Бакић Телефон:
+381 37 410911
е-адреса: rade.bakic@krusevac.rs
Служба за социјалну и здравствену заштиту
ШЕФ СЛУЖБЕ: Зорана Павловић
Телефон: +381 37 440810
СЛУЖБА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ, СПОРТ И
ИНФОРМИСАЊЕ
Врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених
законом у области: образовања, културе, спорта и омладине, информисања; припрема
нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско веће, Градоначелник и
начелник Градске управе из ове области; врши надзор над радом установа из надлежности
Службе и припрема критеријуме за њихово финансирање; учествује у планирању средстава
за материјалне трошкове и инвестиције за предшколско, основно и средње образовање и
друге установе и организације друштвених делатности; обавља послове ученичког и
студентског стандарда; врши послове инспекцијског надзора у предшколској установи,
основним и средњим школама и спорту; стара се о изради и имплементацији стратешких
докумената и акционих планова из надлежности Службе; Стара се и обезбеђује услове за
рад, одржавање и остваривање програма установа културе, развоја културно-уметничког
аматеризма и заштите културних добара; предлаже расподелу средстава и стара се о
реализацији пројеката од јавног интереса организација из области културе ,спорта и
информисања;обавља стручне и административне послове који се односе на награђивање и
стипендирање ученика и студената, и послове за потребе интерресорне комисије,
обезбеђивању посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским
талентима; Подстицање различитих активности и програма младих и стварање услова за
укључивање младих у друштвени живот и процесе одлучивања;припрема критеријуме за
суфинансирање пројеката омладинских удружења и пројеката који се баве младима.

ОБРАЗОВАЊE
Учешће у изради финансијских планова школа
Сходно члану 189. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник
РС,,број 88/17) локална самоуправа обезбеђује средства за материјалне трошкове
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предшколске установе, основних и средњих школа са територије Града Крушевца и за
инвестиције. Приликом израде буџета града, Служба учествује у планирању материјалних
трошкова установа у области образовања и плановима за инвестиције за календарску
годину, са надлежним одeљењем за израду буџета.
Превоз ученика
Контрола и овера спискова за превоз ученика основних школа који путују на удаљености
већој од два километра од седишта школе ( по Градској Одлуци о превозу ученика) и
контрола и провера спискова за превоз ученика по члану 189. Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 69. Закона о основном образовању и васпитању.
Превоз наставника
Контрола и овера спискова за превоз за запослене у основном и средњем образовању
Партиципација трошкова превоза студената
Право на партиципацију трошкова превоза имају студенти са пребивалиштем на територији
града Крушевца:
- до навршених 27 година живота,
- само за релације до универзитетског центра на коме студирају (Београд, Ниш, Нови Сад,
Крагујевац и Чачак),
- за куповину повратних карата, - уз идентификацију са индексом.
Захтев студента подноси се Одељењу за друштвене делатности до 25-ог у месецу уз пратећу
документацију:
- потврда о пребивалишту, која се прибавља по службеној дужности,односно боравишту
за интерно расељена лица,
- потврда факултета о уписаној години студија,
- индекс на увид и копија прве стране индекса.
Смештај ученика са посебним потребама у школе ван територије града
Крушевца
Чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да локална
самоуправа обезбеђује средства за превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју
без обзира на удаљеност места становања од школе.
Градско веће града Крушевца доноси решења о плаћању трошкова смештаја исхране за
ученике који имају пребивалиште на територији града Крушевца а похађају неку од школа
ван града Крушевца.
Град сноси трошкове школовања ученика у школама:
- Антон Скала у Београду, за дете са аутизмом;
- Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, за школску 2018/19 годину., за
два ученика,
- Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, за једног ученика;
- Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11 мај“ из Јагодине, за једног
ученика;
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Школе за музичке таленте у Ћуприји, за четири ученика.
На основу захтева родитеља, који прилаже Мишљење Интерресорне комисије и
потврду о упису у школу, припрема се предлог Решења о плаћању трошкова смештаја,
исхране и путних трошкова за ученике.

-

Издавање уверења за ученичке кредите, стипендије и домове
Министарство просвете , науке и технолошког развоја Републике Србије сваке године
објављује Конкурс за доделу студентских и ученичких стипендија, кредита и домова. За
остваривање свих ових права потребно је уверење о имовном стању које издаје Градска
управа града Крушевца – Одељење за друштвене делатности. Образац уверења је саставни
део брошуре коју издаје Министарствопросвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије,а набавља се на факултетима и у школама.
Издавање уверења за студентске- ученичке кредите, стипендије и домове
Документација потребна за издавање уверења за студентски – ученички кредит: Конкурс за доделу кредита или стипендија - брошура ( набавља се на факултету и у школи
);
- Изјава о заједничком домаћинству оверена од стране два сведока;
- Потврда о приходима за све чланове домаћинства, за период од јануара до јуна
текуће године и то: плата, пензије, инвалиднине, као и других прихода који се опорезују;
-Уверење о имовном стању (из пореске управе)
- Потврда о катастарском приходу у претходној години, која се прибавља по службеној
дужности,за не запослена лица потврда Националне службе у Крушевцу ; - Легитимација
за расељена, избегла и прогнана лица (фотокопија за све чланове домаћинства)
Уверења се издају одмах.
Издавање уверења за Студентски дом – Ученички дом
Документација потребна за издавање уверења :
- два обрасца уверења за дом (могу се добити у Одељењу за друштвене делатности, у
школи, на факултету)
- изјава о заједничком домаћинству, оверена са два сведока
- потврда о приходима , за период од јануара до јуна текуће године и то:
- плата , пензије, инвалиднине, као и других прихода који се опорезују;
- уверење о имовном стању (из пореске управе);
- потврда о катастарском приходу у претходној години,прибавља се по службеној
дужности;
- за незапослена лица потврда Националне службе у Крушевцу ;
-легитимација за расељена, избегла и прогнана лица (фотокопија за све чланове
домаћинства )
Уверења се издају одмах.
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Интерресорна комисија
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом ("Сл. гласник РС" бр. 80/18)прописани су ближи услови за процену потреба за
пружањем додатне образовне,здравствене или социјалне подршке детету , ученику и
одраслом мсастав и начин рада Интерресорне комисије.
Потребна документација за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету,ученику и одраслом :
-захтев
-документа која указују на потребу за поступком процене ( извештаји лекара, педагошкопсихолошке службе у образовним установама и сл.
Захтев се преузима у писарници Градске управе града Крушевца и у Дечјем диспанзеру
Дома здравља у Крушевцу.
Интерресорна Комисија ради у ул.Балканска број 63, трећи спрат,канцеларија број 3
Непоходећи ученици и припремни предшколски програм
На основу члана 24 ст. 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник РС“, број 18/10 и 101/17), Градска управа града Крушевца, Одељење за друштвене
делатности подноси захтев Прекршајном суду за покретање прекршајног поступка против
родитеља, односно другог законског заступника чија деца не похађају редовно припремни
предшколски програм.
Чланом 84.став 3 Закона о основама система образовања и васпитања(,,Сл.гласник
РС,,број 88/17) прописано је да школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка
ради утврђивања одговорности родитеља односно другог законског заступника за
нередовно похађање наставе.
Просветна инспекција
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других
прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског, основног и
средњег образовања и васпитања, осим контроле која се односи на стручно-педагошку
проверу рада установе. Послове инспекцијског надзора обавља просветни инспектор, у
складу са овлашћењима из Закона о просветној инспекцији (Сл.гласник РС бр.27/18) и
Закона о инспекцијском надзору (Сл.гл.РС, бр.36/15, 44/18, 95/18).
У поступку вршења инспекцијског надзора просветни инспектор врши контролу
поступања установа:
- у погледу спровођења закона, др.прописа и општих аката у области образовања и
васпитања;
- остваривање права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно
другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и
васпитања;
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обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа част, углед или
достојанство;
- поступка уписа или поништавања уписа у школу;
- испуњености прописаних услова за спровођење испита;
- вођења прописане евиденције коју воде установе и утврђивање чињеница у поступку
поништавања јавне исправе коју издаје установа; - страначког организовања и
деловања.
У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних
планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и
седишта установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у оквиру
својих овлашћења. Када утврђује испуњеност услова у погледу верификације установе, за
основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује чињеницу о
испуњености, односно не испуњености услова на страни установе и о томе обавештава
орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа, а све у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.88/17, 27/18 –
др.закон) и прописа донетих на основу овог закона.
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над радом послодавца за учење кроз
рад ученика као и контролу над радом центара за стручно усавршавање, у складу са Законом
о просветној инспекцији и посебним законима.
-

У поступку вршења инспекцијског надзора просветни инспектор:
-

-

Налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; Наређује решењем извршавање мере која је наложена записником, а није извршена;
Забрањује решењем спровођење радњи надзираном субјекту које су у супротности
са законом;
Подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, привредни преступ,
захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране
дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања и забране страначког
организовања;
Обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
Обавља и друге послове, у складу са законом.

Поступак инспекцијског надзора покреће се у складу са одредбама закона којим је
уређен инспекцијски надзор, као и на основу иницијативе просветног саветника када у
поступку стручно – педагошког надзора утврди неправилности у раду установе, у складу са
Законом о основама система образовања и васпитатања, посебним законима, подзаконским
и др. актима.
Израда закључака за спровођење поступака јавних набавки за
инвестиције у образовању
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Средства за капитално одржавање објеката и опреме обезбеђује локална самоуправа.За
основне школе средства за инвестиције планирају се у буџету града , јер је Град оснивач
основних школа и имовима основних школа је имовина Града, у смислу Закона о јавној
својини. У складу са финансијским плановима средњих школа, школе достављају захтеве
за сагласност за покретање поступака јавних набавки .
Уз захтев прилажу:
- Одлуку о покретању поступка јавне набавке;
- Решење о именовању Комисије за спровођење јавне набавке;
- Предмер и предрачун радова, оверен и потписан од овлашћене институције.
На основу овог захтева, Одељење припрема Решење о давању сагласности за Градско
веће.
После спроведеног поступка јавне набавке, наручилац-школа доставља: Одлуку о додели Уговора најповољнијем понуђачу, - Записник о отварању
понуда.
- Извештај о стручној оцени понуда-део понуде понуђача који се односи на структуру
цене и рокове.
На основу ових докумената, Одељење припрема Решење о давању сагласности на
Одлуку о додели Уговора најповољнијем понуђачу и доставља Градском већу
Праћење Извештаја о раду и Програма рада Центра за стручно усавршавање
Крушевац
Град Крушевац основао је Центар за стручно усавршавање као јавну службу, која се
бави стручним усавршавањем запослених у школама и предшколском образовању.
Оснивачким актом утврђена је обавеза подношења извештаја о раду и финансијском
пословању и програма рада , као и сагласности на статут и акт о унутрашњој организацији
и систематизацији послова.

-

Прописи који се примењују:
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.88/17)
Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС,, број 55/13)
Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
Одлука о организацији Градске управе града Крушевца ("Службени лист града
Крушевца " бр.11/17)
Одлука о превозу ученика („Службени лист града Крушевца“, број13/08)
Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца (Сл. лист града
Крушевца број 4/13, 11/13 и 1/14).
Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање Крушевац („Службени лист
града Крушевца“, број 8/09 и 11/09).

КУЛТУРА
Обрада и израда решења и закључака за установе културе чији је оснивач град
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Крушевац
Одељење врши израду закључака о давању сагласности на:
- извештаје о раду и финансијском пословању и програме рада установа;
- сагласност на статут и акт о систематизацији ;
- почетак поступка јавних набавки и сагласност на одлуку о додели уговора
најповољнијем понуђачу.
У складу са Законом о култури, установе културе подносе предлоге програма рада за
наредну годину најкасније до 20.07. текуће године. У предлозима програма рада посебно се
исказују програмски трошкови а посебно други трошкови. Предлози програма рада
усаглашавају се са финансијским могућностима буџета града и крајем календарске године
њих разматра и усваја Скупштина града.
Конкурс за избор програма и пројеката у култури
који се финансирају или суфинансирају из буџета града Крушевца
Чланом 40. Одлуке о буџету града Крушевца за 2019. годину („Службени лист града
Крушевца“, број 15/18), прописано је да Градско веће посебним актом распоређује средства
за дотације удружењима грађана за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од
јавног интереса по спроведеном конкурсу.
Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима,мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирању из буџета Републике
Србије,аутономне покрајине ,односно јединице локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС,,број
105/16), којом је утврђена процедура расписивања конкурса и доделе средстава за
финансирање и суфинансирање перојеката у култури.
Удружења грађана могу да остваре права на дотације подношењем пројеката на
прописаним обрасцима.
Прописи који се примењују:
-Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16) - члан 76. став
6.Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18).
-Одлуке о оснивању установа културе („Службени лист града Крушевца“,
број1/09пречишћени текст , 6/10 и 9/16)
-Уредба о критеријумима,мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирању из буџета Републике Србије,аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС,,број 105/16)
Физичка култура
Комисија за избор годишњих и посебних програмау области спорта на територији
града Крушевца
У складу са чл.117. Закона о спорту – програмски календар , Правилника о одобравању
средстава и финасирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на
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територији града Крушевца, Решења о именовању Комисија за избор годишњих и посебних
програма у области спорта на територији града Крушевца, Комисија расписује Јавни позив
за подношење предлога годишњих програма и пројеката спортских , односно других
удружења из области спорта, најкасније до 27.03. текуће године за наредну годину и Јавни
позив ( конкурс) за финасирање посебних програма, до 01.02. текуће године , уз сагласност
начелника Градске управе града Крушевца. Јавни позиви за подношење годишњих и
посебних програма и пројеката за унапређење у области развоја спорта, за текућу годину,
објављује се на сајту града Крушевца и Спортском савезу града Крушевца.
Комисија доноси образложен предлог годишњих и посебних програма у области спорта
на територији града Крушевца и предлаже Градском већу износ средстава за сваки
појединачни програм. Градско веће на предлог Комисије , доноси појединачна Решења о
одобрењу годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца
и утврђује износ средстава за њихову реализацију.

-

-

Прописи који се примењују:
Закон о спорту ( Сл.гласник РС бр. 10/16)
-Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
-Правилник о одобравању средстава и финасирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017(Сл.
Лист града Крушевца бр. 1/17)
Одлука о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца (Сл.
Лист града Крушевца бр. 3/17)

Обрада и израда решења и закључака за установу у области физичке културе чији
је оснивач град Крушевац:
Одељење обрађује:
- -извештај о раду и финансијском пословању и програм рада;
- -сагласност на статут и акт о систематизацији ,
- -почетак поступка јавних набавки и сагласност на одлуку о додели уговора
најповољнијем понуђачу.
Информисање
Градоначелник Града Крушевца расписује Конкурс за суфинансирање пројеката од
јавног интереса у области јавног информисања и истовремено расписује јавни позив за
новинарска и медијска удружења као и медијске стручњаке да доставе своје предлоге за
чланове Комисије која разматра пријаве по расписаном Конкурсу, и предлаже
Градоначелнику доношење Решења о суфинансирању пројеката од јавног интереса у
области јавног информисања. Право учешћа на Конкурсу има:
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за
привредне регистре,са подацима уписаним у складу са Законом;
2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и
који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем
медија који је уписан у регистар медија.
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Прописи који се примењују:
-Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14,58/15
и 12/16-аутентично тумачење)
-Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања (,,Сл.гласник РС,,број 16/16)
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ
Град Крушевац је препознао значај заједничког планирања заштите деце у локалној
заједници, као могућност да унапреди бригу о деци и адекватније одговори на потребе деце
и породица у заједници. Кроз Локални план акције за децу град ће повезати све социјалне
партнере у локалној заједници и укључити их у решавање проблема деце, и на тај начин
допринети локализацији Националног плана акције за децу и спровођењу националне
политике за децу.
Локални план акције за децу града Крушевца, као стратешки документ , усвојен је за
период 2019-2025 године и обухвата неколико области којима се бави:социјална заштита по
мери деце, боље здравље за сву децу, унапређење образовања, унапређење културе,
информисања и физичке културе, унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју.
Комисија за имплементацију ЛПА за децу објављује годишњи План активности за наредну
годину са приоритетима. На предлог Комисије, Начелник градске управе расписује
Конкурс. Комисија за имплементацију ЛПА за децу доноси Предлог Одлуке о избору
пројеката и предлаже Градском већу доношење Решења о финансирању истих. По
доношењу Решења, Начелник Градске управе закључује Уговор са реализаторима
пројеката.
Комисија за имплементацију врши мониторинг над спровођењем одобрених пројеката ,
утврђује Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења и исти
доставља Градском већу на усвајање.
Прописи који се примењују:
- Закон о удружењима грађана ( ''Сл. гласник РС'' бр. 51/09 , 99/11)
- Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућих средстава за
финансирање и сифинансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења ( ''Сл. гласник РС'' број 16/18)
- Локалнони план акције за децу града Крушевца за период 2019-2025,
- Правилник о критеријумома и поступку доделе средстава за финансирање и
суфинасирање програма од јавног интереса за реализацију Локалног плана акције
за децу града Крушевца (''Сл.лист града Крушевца'' бр.15/18) Послови за рад са
младима
Послови се односе на подстицање младих да се организују, удружују и учествују у
друштвеним токовима; послови заштите интереса младих и помоћ у остваривању њихових
интереса; сарадња са удружењима, институцијама и установама на локалном и националном
нивоу;послови имплементације Локалног акционог плана за младе (ЛАП) и Локалног плана
акције за децу (ЛПА), израду Програма развоја града у наведеним областима.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА
Локални акциони план за младе града Крушевца је усвојен на Скупштини града Крушевца
за период од 2014-2019. године.
Локални акциони план за младе града Крушевца има осам приоритетних области:
образовање младих, култура, спорт и слободно време младих, запошљавање младих,
здравље младих, безбедност младих, информисање и мобилност младих, активизам и
волонтеризам младих, очување и заштита животне средине
Савет за праћење и спровођење Локалног акционог плана за младе града Крушевца
објављује годишњи План активности за наредну годину са приоритетима. На предлог
Савета, Начелник градске управе расписује Конкурс. Савет за праћење и спровођење
Локалног акционог плана за младе града Крушевца доноси Предлог Одлуке о избору
пројеката и предлаже Градском већу доношење Решења о финансирању истих. По
доношењу Решења, Начелник Градске управе закључује Уговор са реализаторима
пројеката.Савет врши мониторинг над спровођењем одобрених пројеката , утврђује
Извештај о реализованој финасијској подршци програмима удружења и исти доставља
Градском већу на усвајање.
Прописи који се примењују:
-Закон о младима РС ( ''Сл.гласни РС'' бр.50/2011)
- Закон о удружењима грађана ( ''Сл. гласник РС'' бр. 51/09 , 99/11)
-Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућих средстава за финансирање
и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( ''Сл. Гласник РС''
број 16/18)
- Локални акциони план за младе града Крушевца за период 2014-2019,
-Правилник о критеријумома и поступку доделе средстава за финансирање и суфинасирање
програма од јавног интереса за реализацију Локалног акционог плана за младе града
Крушевца (''Сл.лист града Крушевца'' бр.15/18)
Комисија за стипендирање и награђивање ученика
и студената града Крушевца
Комисију именује и разрешава Градско веће града Крушевца.
Комисија предлаже награђивање, врсту и висину награде ученицима на Видовдан, и
доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке
Комисија предлаже награђивање,врсту и висину награде ученика и студената на Дан
Светог Саве и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке
Комисија предлаже одабир корисника и износ једнократне накнаде за стручна
усавршавања у земљи и иностранству, и доставља Градском већу града Крушевца ради
доношења одлуке
Комисија разматра пријаве по расписаном конкурсу,предлаже стипендисте и износ
стипендија и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења одлуке.
На основу предлога Комисије о избору стипендиста, Градско веће града Крушевца
доноси Oдлукуо додели и висини стипендија ученицима и студентима за одређену школску
годину
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Висину месечних стипендија за сваку школску годину предлаже Комисија на основу
планираних средстава у буџету и доставља Градском већу града Крушевца ради доношења
одлуке
Комисија утврђује предлог стипендиста за наставак стипендирања и доставља Градском
већу града Крушевца ради доношења одлуке о додели стипендија
Одлуку о укидању или ускраћивању права на стипендирање доноси Градско веће града
Крушевца на предлог Комисије
Одлуку о раскиду уговора о стипендирању доноси Градско веће града Крушевца на
предлог Комисије,,.
Градско веће града Крушевца је донело Решење о образовању и именовању Комисије
за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца, која има за циљ да
предлаже стипендирање и награђивање ученика и студената и доставља Градском већу ради
доношења одговарајућих одлука. Задаци су да :
- стипендира изузетно талентоване ученике средњих школа и студенте студија првог, другог
и трећег степена, који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, у
образовним установама чији је оснивач Република Србија, са пребивалиштем на територији
Града Крушевца стеченим најмање пет година пре подношења захтева,
- награђује ученике основних и средњих школа које имају седиште на територији Града
Крушевца за постигнуте резултате на такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ
афирмација научних и истраживачких, односно уметничких способности, на Видовдан,
- награђује најбоље ученике завршних разреда основних и средњих школа које имају
седиште на територији Града Крушевца и најбоље студенте на Дан Светог Саве,
- пружа материјалну помоћ ученицима средњих школа са седиштем на територији града
Крушевца и студентима ради стручног усавршавања у земљи и иностранству.
- предузима и друге мере и активности од битног значаја за подстицање развоја младих
талената.
Комисију именује и разрешава Градско веће града Крушевца.
Услови за остваривање права за коришћење средстава
1. Стипендирање
Право на стипендију града Крушевца имају ученици средњих школа и студенти студија
првог, другог и трећег степена : који су држављани Републике Србије, који имају
пребивалиште на територији града Крушевца стечено најмање 5 година пре подношења
захтева (односно пребивалиште једног родитеља /старатеља малолетног лица), који су на
режиму финансирања из буџета Републике Србије у образовним установама чији је оснивач
Република Србија, који су претходни степен образовања стекли у образовним установама
чији је оснивач Република Србија, који нису у радном односу (студенти другог и трећег
степена), који су избегла и интерно расељена лица са боравиштем на територији града
Крушевца.
Право на стипендирање могу остварити :
а) Ученици средњих школа који су постигли одличан успех у свим претходно завршеним
разредима и који су у претходној школској години освојили једно од прва три места или
награде на појединачним републичким и међународним такмичењима и олимпијадама
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знања, из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика основних и
средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
б) Студенти прве године студија првог степена и студенти прве године интегрисаних
академских студија, који су постигли одличан успех у свим претходно завршеним
разредима средње школе и који су у претходној школској години освојили једно од прва три
места или награде на појединачним републичким и међународним такмичењима и
олимпијадама знања из наставних предмета прописаних Календаром такмичењаученика
средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
или који су постигли одличан успех у претходно завршеним разредима средње школе и који
су освојили једно од прва три места на коначној ранг листи приликом уписа на факултет.
в) Студенти од друге године студија првог степена и друге године интегрисаних
академских студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и који
су положили све испите из претходних година студија.
г) Студенти студија другог степена – мастер студија, који су остварили просечну оцену
током студија првог степена најмање 9,00 и који су током студија другог степена положили
све испите из претходне године и остварили просечну оцену најмање 9,00.
д) Студенти студија трећег степена – докторских академских студија, који су током студија
првог и другог степена остварили просечну оцену најмање 9,00 и просечну оцену
положених свих испита током студија трећег степена најмање 9,00 .
Право на стипендију остварују студенти најдуже до навршене 26. године старости, а
студенти докторских студија до навршених 29 година. Стипендија се може доделити, у
складу са условима конкурса, и студенту који је током школовања променио
високошколску установу. Право на стипендију се не може остварити више пута за исти
степен и исту годину студија. Право на стипендију не могу остварити апсолвенти. Право на
стипендију остварују ученици и студенти који истовремено не примају друге стипендијеили
кредите из републичког буџета или средстава других правних лица који су корисници
буџета.
Избор стипендиста Града Крушевца обавља се конкурсом за сваку школску годину.
Комисија предлаже расписивање и текст конкурса за избор корисника стипендија, и
доставља начелнику Градске управе ради расписивања конкурса. Конкурссе објављује на
сајту града Крушевца. Конкурс може бити расписан за све категорије кандидата или за
поједине категорије.Конкурсни поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за
стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца.Комисијаразматра
пријаве по расписаном конкурсу, предлаже стипендисте и износ стипендија и
достављаГрадском већу града Крушевца ради доношења одлуке.
Кандидати који конкуришу за стипендију града Крушевца уз пријаву подносе и следећа
документа :
1. Уверење о држављанству (за лица која нису уписана у књ. држављана у Крушевцу),
2. Уверење о пребивалишту, односно боравишту (за избегла и интерно расељена лица) –
преузима Градска управа Крушевац од ПУ Крушевац.
3. Изјава да није корисник других стипендија или кредита.
За ученике средњих школа :
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-

попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за
друштвене делатности или на пулту Градске управе ).
потврда да је редован ученик
диплома са такмичења (оверена копија)
сведочанстава претходно завршених разреда (оверена копија)
За студенте прве године студија основних студија (првог степена) :

-

попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за
друштвене делатности или на пулту Градске управе ).
уверење о упису на факултет
диплома са републичког такмичења (оверена копија) или уверење са факултета о
освојеном месту на коначној ранг листи
сведочанства претходно завршених разреда (оверена копија)
За студенте од друге године студија првог степена
и интегрисано организованих студија :

-

-

попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за
друштвене делатности или на пулту Градске управе ).
уверење о уписаној години студија (положени сви испити и просечна оцена) – оригинал
За студенте студија другог степена – мастер :
попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за
друштвене делатности или на пулту Градске управе ).
уверење о уписаној години студија ( оригинал)
оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним студијама (студије
првог степена) са просечном оценом студирања
за студенте 2. године другог степена – и уверење о пложеним свим испитима са
просечном оценом (оригинал).
доказ о незапослености–оверена копија здравствене књижице или очитане здравствене
књижице.
За студенте студија трећег степена – докторских студија :

-

попуњен образац пријаве на конкурс ( образац пријаве се може преузети у Одељењу за
друштвене делатности или на пулту Градске управе ).
уверење о уписаној години студија (оригинал)
оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним студијама првог степена са
просечном оценом.
Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним студијама другог степена са
просечном оценом.
за студенте 2. и 3. године студија трећег степена – уверење о положеним испитима са
просечном оценом (оригинал).
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доказ о незапослености – оверена копија здравствене књижице или очитана здравствена
књижица.
Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова, кандидат подноси лично писарници
Градске управе Крушевац или поштом на адресу : Градска управа града Крушевца ,
Одељење за друштвене делатности, Газиместанска број 1, 37000 Крушевац. Додатне
информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон : 037/440-811.
-

2. Награђивање ученика у оквиру Видовданских свечаности
У оквиру Видовданских свечаности Град Крушевац награђује све ученике основних
и средњих школа са седиштем на територији града Крушевца, који су из наставних
предмета, на републичким и међународним такмичењима и олимпијадама знања
(прописаних Календаром такмичењаученика основних и средњих школа Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије), освојили једно од прва три места
или награде. Резултати такмичења утврђују се на основу дипломе, односно потврде
стручног друштва или другог организатора.Ученик може бити награђен са највише две
награде за најбољи постигнути резултат у највишем рангу такмичења и то за постигнуте
резултате на такмичењима из различитих наставних предмета.Ученици могу бити
награђени новчаном наградом, књигом и дипломом.Комисијапредлаже награђивање, врсту
и висину награде ученицима на Видовдан, и достављаГрадском већуграда Крушевца ради
доношења одлуке.Јавну набавку књига за награђивање ученика спроводи Одељење за јавне
набавке Градске управе.Предлоге за награђивање ученика достављају васпитно-образовне
установе са територије града Крушевца.У такмичења, у смислу овог Правилника, не
убрајају се : смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси,
квизови, купови, лиге, дописне и интернет олимпијаде и друге ваннаставне активности , као
и такмичења из математике Мислиша и Кенгур.Комисија утврђује листу такмичења из којих
се вреднују резултати по објављивању Календара такмичења и смотри основних и средњих
школа за текућу школску годину.
3. Награђивање ученика и студената на Дан Светог Саве
На основу предлога наставничког већа школе, Градска управа награђује најбоље ученике
завршних разреда основних и средњих школа са седиштем на територији града Крушевца.У
складу са расположивим средствима могу се наградити и студенти – стипендисти града
Крушевца који су статус стипендисте имали до краја претходне школске године, као и
студенти који су стипендисти града Крушевца у текућој школској години, а који су у
претходној школској години положили све испите и остварили просечну оцену 10,00.У
складу са расположивим средствима, ученици се могу наградити новчаном наградом,
књигом и постером, а студенти новчаном наградом. Комисија предлаже награђивање, врсту
и висину награде ученика и студената на Дан Светог Саве и достављаГрадском већуграда
Крушевца ради доношења одлуке.Плакат са фотографијама награђених ученика објављује
се на рекламном паноу у центру града. Примерак плаката мањег формата уручује се
награђеним ученицима и свим основним и средњим школама.
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4. Једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и иностранству
Право на једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству могу
остварити ученици средњих школа и студенти, који поред општих услова за коришћење: Ученици средњих школа са седиштем на територији града Крушевца који су у претходно
завршеним разредима постигли одличан успех и који су на предлог школе упућени у научно
истраживачке центре у земљи и иностранству.
- Студенти који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, са укупном
просечном оценом студирања најмање 8.5,који су упућени од стране факултета и позвани
од стране овлашћених научно образовних институција и организација на стручно
усавршавање у земљи и иностранству.Ученици и студенти имају право једном у току
календарске године на финансирање дела трошкова стручног усавршавања.Комисија
предлаже одабир корисника и износ једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи
и иностранству, и доставља Градском већуграда Крушевца ради доношења
одлуке.Корисници једнократне накнаде за стручна усавршавања су у обавези да у року од
15 дана након усавршавања доставе извештај о реализацији и о наменски утрошеним
средствима.
Потребна документација :
• пријава
• позивно писмо организатора стручног усаввршавања, односно научно-образовних
институција и организација
• уверење о упсаног години студија / разреда, просечна оцена студија, односно успеха
у средњој школи,
• уверење о пребивалишту ( издаје ПУ Крушевац – преузима Градска управа ) •
преглед трошкова пута и боравка.
• Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова, какндидат подноси лично
писарници Градске управе Крушевац или поштом на адресу : Градска управа града
Крушевца, Одељење за друштвене делатности, Газиместанска број 1, 37000
Крушевац. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон
: 037/440-811. • Прописи које Комисија примењује у свом раду :
• Правилник о критеријумима за коришћење средстава за стипендирање и
награђивање ученика и студената (,,Сл.лист града Крушевца 1/18 и 15/18).

СЛУЖБА ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Права по прописима Републике Србије :
- Закон о финасијској подршци породици са децом ( ''Службени ласник РС'' бр. 113/17 и
50/18)
-Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финасијску подршку
породици са децом ( ''Службени ласник РС'' бр. 58/18)
КОРИСНИЦИ: родитељи и деца, старатељи, хранитељи и запослене породиље ВРСТА
ПОСТУПКА:
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Према Закону о финансијској подршци породици са децом права на финасијску
подршку са децом су:
- накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; - остале накнаде по основу
рођења и неге детета и посебне неге детета;
- родитељски додатак;
- дечији додатак;
- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања; накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу
са инвалидитетом;
- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне
помоћи.
МЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:
Захтеви се подносе Градској управи града Крушевца – Служби за дечију заштиту, према
пребивалишту подносиоца захтева (зграда Управе за трезор, бивча СДК).
Захтеви и поднесци у остваривању права из области дечије заштите ослобођени су плаћања
административне таксе.
Накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код
правних и физичких лица, као и и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ
детета, када у складу са прописима о раду користи ово одсуство.
Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, као и обрачун накнаде
зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета врши се на основу поднетог захтева и
прописаних доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци
породици са децом.
Докази који се обезбеђују у поступку признавања права су:
- извештај о привременој спречености за рад мајке у време породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета – дознака;
- мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о
потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета одсуствује са рада ради
посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена;
- извод из матичне књиге рођених за децу;
- извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу
осигурања, на дан подношења захтева;
- решење о праву на породиљско одсуство, решење о праву на породиљско одсуство и
одсуство са рада ради неге детета, решење о праву на одсуство са рада ради неге детета и
решење о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;
- извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на
коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, у складу са чланом 13.
Закона, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због
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компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће;
- извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на
коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, у складу са чланом 13.
Закона, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању
радног односа за лица која су засновала радни однос након рођења детета;
- извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке ради коришћења одсуства
због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака, уколико је коришћено ово
право;
- потврда да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;
- решење о коришћењу породиљског одсуства или одсуства са рада ради посебне неге детета
уколико се захтев односи на децу различитог реда рођења;
- решење о коришћењу одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне
неге детета за децу различитог реда рођења;
- остали подаци који су од утицаја на утврђивање права а нису евидентирани у доступним
евиденцијама.
У случају из члана 95. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – УС и 113/17):
- извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре
уписа у матичну књигу рођених;
- извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу
рођених.
Служба за дечију заштиту, као орган који води поступак, обезбеђује доказ о просечној
месечној заради у Републици Србији.
У захтеву за остваривање права наводи се и број текућег рачуна за исплату права, а
фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.
Уколико је лице које подноси захтев у радном односу код више послодаваца, подноси захтев
за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате код сваког послодавца. Када
отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за остваривање права на
накнаду зараде, односно накнаду плате, за време породиљског одсуства, уз горе наведене
доказе, о праву се одлучује и на основу доказа о постојању разлога предвиђених чланом 94.
став 5. Закона о раду, и то једног од следећих доказа прибављених у складу са чланом
39.Закона о финасијској подршци породици са децом :
- уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;
- извода из матичне књиге умрлих за мајку;
- потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;
- извештаја комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке коју чине три
лекара одговарајуће специјалности који је лече; - решења којим је мајка лишена пословне
способности;
- решења којим је мајка лишена родитељског права.
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
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Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, за дете рођено 1. јула
2018. године и касније, може остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења
детета остваривала приходе:
- а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по
основу незапослености;
- по основу самосталног обављања делатности;
- као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално
обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана;
- по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
- по основу уговора о делу;
- по основу ауторског уговора;
- по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити и
мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник.
Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или
старатељ детета.
Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину
дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења детета.
Остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета,
као и обрачун остале накнаде, врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа
прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом.
Докази који се обезбеђују у поступку признавања права су:
- извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу
осигурања, на дан подношења захтева; - извод из матичне књиге рођених за децу
- податак о почетку коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће,
уколико је коришћено ово право;
- мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о
потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета оствари право на остале
накнаде по основу посебне неге детета;
- доказ да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;
- извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на
коју су плаћени доприноси, у складу са чланом 18. Закона, за последњих 18 месеци који
претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем
трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због
компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета;
- потврда о основици на коју су плаћени доприноси, у складу са чланом 18. Закона, за
последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због
компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану
рођења детета за лица која самостално обављају делатност, а који нису евидентирани у
Централном регистру обавезног социјалног осигурања;
- потврда о основици на коју су плаћени доприноси, за обавезно пензијско и инвалидско
осигурање, за последња 24 месеца који претходе дану рођења детета за лица која су
пољопривредни осигураници;
93

- остали подаци који су од утицаја на утврђивање права, а нису евидентирани у доступним
евиденцијама.
У случају из члана 17. став 6) Закона:
- извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре
уписа у матичну књигу рођених;
- извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу
рођених.
У захтеву за остваривање права наводи се и број текућег рачуна за исплату права, а
фотокопија картице текућег рачуна прилаже се уз њега.
Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за признавање права на
остале накнаде, уз доказе из члана 12. овог правилника о праву се одлучује и на основу
доказа о постојању разлога предвиђених чланом 17. став 7. Закона, и то једног од следећих
доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са
децом:
- уверења органа старатељства да је мајка напустила дете;
- извода из матичне књиге умрлих за мајку;
- потврде установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку; - извештаја
комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке; - решења којим је мајка
лишена пословне способности; -решења којим је мајка лишена родитељског права.
Право из става 1. овог члана траје од дана испуњења услова до престанка разлога који су
онемогућили или спречили мајку да се стара о детету, односно до истека права.

Родитељски додатак
Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да
је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији, под условом
да се непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења
нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата
на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда
рођења.
Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има
статус стално настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике
Србије.
Право на родитељски додатак, под условом прописаним законом, може остварити и отац
детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је
родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.
Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на дан
подношења захтева.
Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета
одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном
органу најкасније до навршених годину дана живота детета.
Потребна документација :
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Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих
доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са
децом:
- извода из матичне књиге рођених за сву децу;
- уверења о држављанству Републике Србије мајке;
- пријаве пребивалишта мајке;
- пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине;
- уверења надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је
поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне
заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
- изјаве мајке да она и супруг не живе у иностранству;
- изјаве мајке о називу и месту здравствене установе у којој је изабрани лекар деце; - изјаве
мајке да су новорођено дете и њена деца претходног реда рођења вакцинисани у складу са
прописима у области здравствене заштите Републике Србије;
- изјаве мајке о називу и месту предшколске установе коју њена деца доспелог узраста
похађају;
- изјаве мајке да њена деца, доспелог узраста, похађају припремни предшколски програм у
оквиру система предшколског васпитања и образовања Републике Србије;
- изјаве мајке о називу и месту основне школе коју њена деца доспелог узраста похађају; изјаве мајке да се њена деца, доспелог узраста, школују и редовно похађају наставу у
оквиру система основношколског образовања Републике Србије; -изјаве мајке да њена
деца живе на територији Републике Србије.
Када је мајка страни држављанин, поред горе наведених доказа о праву се одлучује и на
основу:
- уверења о њеном држављанству;
- доказа да има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији
Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног
странца, односно фотокопија пасоша);
- доказа о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета;
- уверења органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела захтев и
уверења надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда
рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу
или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног
реда рођења;
- доказа да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право за дете за
које је поднет захтев за родитељски додатак.
Исплата права:
Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини
од 100.000,00 динара и исплаћује се једнократно.
Родитељски додатак за друго дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини
од 240.000,00 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 10.000,00 динара.
Родитељски додатак за треће дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у висини
од 1.440.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 12.000,00 динара.
Родитељски додатак за четврто дете рођено 1. јула 2018. године и касније утврђује се у
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висини од 2.160.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 18.000,00
динара.
Паушал за набавку опреме за дете, за децу рођену 1. јула 2018. године и касније и који се
исплаћује заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно
првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете износи 5.000,00 динара.
Дечји додатак
Дечији додатак остварује један од родитеља, односно старатељ који непосредно брине о
детету, који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или
страни држављанин који има статус стално настањеног странца у Републици Србији за прво,
друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под
условима предвиђеним Законом о финасијској подршци породици са децом.
Страни држављанин који ради на територији Републике Србије остварује дечији додатак,
ако је то одређено међународним споразумом, под условима предвиђеним Законом о
финасијској подршци породици са децом.
Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, односно својство
редовног ученика средње школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до
навршених 20 година живота.
Од утицаја на остваривање права на дечији додатак су приходи остварени у три месеца
која претходе месецу подношења захтева, који не могу бити већи од прописаног цензуса за
остваривање права.
Потребна документација:
Право на дечији додатак остварује се на основу поднетог захтева и следећих доказа
прибављених у складу са чланом 39. Закона о финасијској подршци породици са децом:
- извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
- уверења подносиоца захтева да је држављанин Републике Србије;
- уверења подносиоца захтева да је страни држављанин;
- потврде о пребивалишту свих чланова заједничког домаћинства;
- уверења о статусу стално настањеног странца за подносиоца захтева који је страни
држављанин;
- потврде о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег
стамбеног простора у смислу члана 8. Закона;
- потврде о приходима из члана 5. Закона оствареним у три месеца која претходе месецу
подношења захтева за све чланове заједничког домаћинства;
- потврде о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког
домаћинства;
- изјаве о називу и месту предшколске установе и потврде о похађању програма припреме
детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања
на територији Републике Србије;
- изјаве о називу и месту основне односно средње школе и потврде о редовном похађању
наставе за децу школског узраста;
- потврде о испуњености услова када је члан породице извршилац насиља у породици;
- потврде о испуњености услова по основу правоснажне и извршне судске пресуде;
- потврде о испуњености услова за дете са сметњама у развоју и инвалидитету;
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- потврде о испуњености услова о редовности похађања наставе детета;
- потврде о коришћењу права на новчану социјалну помоћ;
- потврде о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица.
Право на дечији додатак признаје се у трајању од годину дана од дана поднетог захтева.
Захтев за обнову права подноси се у месецу пре истека важности решења.
Накнада трошкова боравка у предшколској установи:
-

за децу без родитељског старања;
за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом;
за децу корисника новчане социјалне помоћи.

Под условом прописаним законом, ова права остварује један од родитеља, старатељ или
хранитељ детета. Права се признају од дана поднетог захтева до истека текуће радне године
(31. августа).
Права по прописима града Крушевца
-

Одлука о финасијској подршци породици са децом ( ''Службени лист града Крушевца''
бр. 8/18)
Правилник о критеријумима и начину остваривања права из области популационе
политике града Крушевца ( ''Службени лист града Крушевца'' бр. 8/18)
Новчана помоћ незапосленим породиљама

Право остварује незапослена породиља, држављанка Републике Србије, са пребивалиштем
на територији града Крушевца за прво, друго, треће и четврто дете.
Пребивалиште мора бити пријављено најкасније 12 месеци пре рођења детета.
Новчана помоћ исплаћује се незапосленим породиљама у две једнаке рате. Прва рата се
исплаћује у року од месец дана од доношења решења, а друга рата у року од 6 месеци од
дана исплате прве рате.
Право на новчану помоћ незапослена породиља остварује на основу поднетог захтева.
Захтев се подноси најкасније до навршених годину дана живота детета.
Потребна документација:
Право се остварује на основу следећих доказа: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених за дете;
фотокопија личне карте незапослене породиље - мајке.
-уверење надлежног органа старатељства(Центар за социјални рад) да мајка
непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
Ова документација је иста као и за родитељски додатак и не прибавља се посебно
већ се само додаје доказ о незапослености:
извод из матичне евиденције Републичког фонда пензијског инвалидског
осигурања;
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Бесплатан боравак и регресирање трошкова боравка у предшколској установи
„Ната Вељковић“
Под условом прописаном Одлуком о финасијској подршци породици са децом Град
Крушевац обезбеђује:
Право на бесплатан боравак деце у предшколској установи за :
децу из материјално угрожених породица,
децу без родитељског старања,
децу са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом,
децу ратних војних инвалида,
децу смештену у Дому,,Јефимија,, у оквиру ,,интервентног смештаја,,,
треће и свако наредно дете у породици
Право на регресирани боравак деце у предшколској установи за:
прво дете у породици, кад су у предшколској установи смештена два детета децу из једнородитељске породице.
Право на регресирање трошкова кориснику услуга признаје се од првог дана наредног
месеца по поднетом захтеву.

СЛУЖБА ЗА БОРAЧКУ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
Борачко – инвалидска заштита
КОРИСНИЦИ:
учесници II светског рата,
лица на служењу војног рока учесници у оружаним акцијама после 17.08.1990.
године и агресије НАТО на СРЈ, као и њихове породице,
цивилни инвалиди рата,
чланови породица цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата и чланови
породице храниоца на обавезној војној служби у Војсци Србије.
ВРСТА ПОСТУПКА:

-

-

Остваривање основних права,
Осим права регулисаних савезним прописима, републичким прописима
регулисано је право на месечно новчано примање, додатак за негу, накнада
трошкова смештаја у установе социјалне заштите, породични додатак, накнада
погребних трошкова, помоћ у случају смрти и друга права,
По републичким прописима утврђују се и својства цивилног инвалида рата,

ОСНОВНА ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СУ:
1. лична инвалиднина,
2. додатак за негу и помоћ,
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3. ортопедски додатак,
4. здравствена заштита,
5. ортопедска и друга помагала,
6. накнада за време незапослености,
7. бањско и климатско лечење,
8. бесплатна и повлашћена вожња,
9. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту и
10. право на путничко моторно возило
11. борачки додатак
ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ПАЛОГ БОРЦА СУ:
1.
2.
3.
4.
5.

породична инвалиднина,
увећана породична инвалиднина,
бесплатна и повлашћена вожња,
здравствена заштита и
накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.

ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА СУ:
1. породична инвалиднина,
2. здравствена заштита,
3. бесплатна и повлашћена вожња,
4. помоћ у случају смрти и
5. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.
ОСНОВНА ПРАВА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ХРАНИОЦА НА ОБАВЕЗНОЈ ВОЈНОЈ
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ СУ:
1)
2)
3)
4)

материјално обезбеђење
здравствено осигурање
накнада путних трошкова у вези са коришћењем здравствене заштите
додатак на децу.

МЕСТО ПОСТУПКА:
– Служба за дечју, борачку, борачко-инвалидску заштиту (Зграда ЗОП-СДК)
Поступак: Лична инвалиднина
Право на личну инвалиднину има војни инвалид код кога је наступило оштећење организма
најмање 20% за време ратних збивања, односно у миру за време одслужења редовног војног
рока у саставу Војске Србије.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:
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1)
2)
3)
4)

захтев
уверење јединице о околностима које су довеле до оштећења организма,
медицинска документација из времена настанка оштећења организма, као и из времена
када се захтев подноси
уверење о држављанству (извод из МК рођених, оверена фотокопија важеће личне
карте).
ПОСТУПАК: Породична инвалиднина
Право на породичну инвалиднину имају чланови породице погинулих бораца, као и чланови
породице умрлог војног инвалида од I до VII групе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:
захтев
уверење јединице о околностима под којим је лице погинуло или умрло (код захтева за
породичну инвалиднину по палом борцу),
извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или умрлог војног инвалида,
извод из матичне књиге рођених, венчаних, уверење о држављанству и оверена
фотокопија личне карте (уколико захтев подноси брачни друг),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о школовању, (за
децу која се налазе на школовању) и
изјава два сведока о саставу домаћинства.

Поступак: Материјално обезбеђење чланова породице храниоца на обавезној војној
служби
Право на материјално обезбеђење имају чланови породице храниоца који живе са
њим у заједничком домаћинству, односно да им је обезбеђивао средства за издржавање до
дана ступања на обавезну војну службу, да су чланови породице храниоца неспособни за
привређивање и да немају сопствених прихода довољних за издржавање.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА:
1. захтев
2. извод из МК венчаних , извод из МК рођених, уверење о држављанству
3. извод из МК рођених за децу
4. уколико дете похађа школу, потврда да је редован ученик
5. доказ да је хранилац до одласка у ВС био у радном односу, уверење о заради
6. уверење службе за запошљавање да је супруг на евиденцији незапослених уколико
је незапослен
7.
уверење службе за запошљавање да је супруга на евиденцији незапослених
8.
изјава два сведока о саставу домаћинства
9.
уверење војног одсека да се хранилац налази на одслужењу војног рока
10.
потврда о евентуалној трудноћи (из диспанзера за жене)
11.
уверење о имовинском стању (катастар) 12. уверење о приходима (управа прихода)
13. фотокопија важеће личне карте.
ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ:
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У Одсеку за друштвену бригу о деци и борачко-инвалидску заштиту обављају се и
финансијско-материјални послови за кориснике по основу борачко-инвалидске заштите, а
који се односе на исплату инвалидских принадлежности и рекламације.
МЕСТО ПОСТУПКА:
– Служба за борачко инвалидску и дечију заштиту (зграда ЗОП-СДК)
Служба за социјалну и здравствену заштиту
Служба за социјалну и здравствену заштиту врши послове који се односе на
задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области социјалне заштите,
заштите људских и мањинских права и примарне здравствене заштите, кроз припрему
нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско веће, градоначелник и
начелник управе из ове области.
Служба се стара о изради и имплементацији стратешких докумената, и то:
Стратегије развоја социјалне политике града Крушевца и Стратегије за унапређивање
положаја Рома града Крушевца.
Стратешки документи усвојени су од стране Скупштине Града и представљају значајан
инструмент којим се на систематичан, студиозан, интердисциплинарни начин детектују
проблеми, постављају приоритети и изналазе најоптималнија решења, а у циљу постизања
добробити за све грађане, са посебним освртом на најугроженије категорије становника.
Сврха стратешких докумената је повећана социјална сигурност свих грађана, као и
оснаживање институција, породица и појединаца, развијен систем подршке, а у намери да
се обезбеди достојанствен живот сваком грађанину. У циљу ефикасне имплементације
стратешких докумената издвајају се средства из буџета Града, а такође се аплицира
програмима и пројектима код домаћих и страних донатора ради прибављања екстерних
средстава.
Служба обавља послове који се односе на израду и праћење реализације стратешких
докумената, израду програма и пројеката у области развоја социјалне политике и
унапређивања људских и мањинских права, уз промовисање вредности толеранције и
равноправности. Такође, Служба обавља и стручне и административне послове за потребе
Савета за социјалну политику и Комисија за имплементацију Стратегије развоја социјалне
политике града Крушевца у области праћења капацитета социјалне заштите и развијања
нових услуга и сервиса, смањења сиромаштва, унапређивања положаја особа са
инвалидитетом, сузбијања и спречавања свих облика насиља, унапређивања положаја
старих лица и социјалних проблема друштва, као и Савета за унапређивање положаја Рома
града Крушевца и Комисија за имплементацију Стратегије за унапређивање положаја Рома
града Крушевца у области образовања, здравства, запошљавања и становања.
Правилником о условима и поступку за остваривање права предвиђених Стратегијом за
унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године, утврђују се
критеријуми и прописује поступак за остваривање права ученика ромске националности
предвиђених Стратегијом за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период
20152020. године и то:
1. бесплатан превоз ученика средњих школа
2. бесплатне ужине за ученике основних школа
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3. поклон пакети за ученике основних школа.
Право на бесплатан превоз ученика средњих школа
Као додатни облик подршке ученицима ромске националности, а у циљу повећања обухвата
ромске деце у образовном систему утврђује се право на бесплатан превоз.
Право на бесплатан превоз ученика средњих школа остварује ученик ромске националности
под следећим условима:
- да има пребивалиште на територији града Крушевца;
- да је редовни ученик средње школе на територији града Крушевца;
- да удаљеност од куће до школе износи два и више километара;
- да је из материјално угрожене породице где приходи по члану домаћинства за месец
који претходи месецу подношења захтева не прелазе цензус за остваривање права на
дечији додатак, односно, да је корисник права на дечији додатак или права на
новчану социјалну помоћ;
- да ово право није остварио по другом основу.
Право на бесплатан превоз остварује и ученик који је у претходној школској години
остварио просек оцена од 3,00 до 5,00 без обзира на висину прихода.
Право на бесплатан превоз не може остварити ученик који је смештен у хранитељској
породици, установи социјалне заштите, односно интернатској установи за ученике.
Право на бесплатне ужине ученика основних школа
Право на бесплатну ужину има ученик ромске националности под следећим условима:
-да је редован ученик основне школе на територији града Крушевца;
-да је из материјално угрожене породице где приходи по члану домаћинства за месец који
претходи месецу подношења захтева не прелазе цензус за остваривање права на дечији
додатак, односно, да је корисник права на дечији додатак или права на новчану социјалну
помоћ;
-да ово право није остварио по другом основу.
Право на поклон пакете за ученике основних школа
Право на бесплатне поклон пакете остварују ученици ромске националности основних
школа под следећим условима:
-да је редован ученик,
-да има пребивалиште на територији града Крушевца,
-да је из материјално угрожене породице где приходи по члану домаћинства за месец који
претходи месецу подношења захтева не прелазе цензус за остваривање права на дечији
додатак, односно, да је корисник права на дечији додатак или права на новчану социјалну
помоћ;
-да ово право није остварио по другом основу.
Савет за унапређивање положаја Рома града Крушевца утврђује наведена права, а на основу
предлога школа.
Током 2018. године је усвојен и План јавног здравља, који у свом фокусу има здравље као
највреднији ресурс сваког појединца, породице, друштва, нације и најсигурнију
инвестицију за будућност. Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у
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обезбеђењу добробити за све грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне
средине, побољшања социјалних, економских, културних и других фактора здравља.
План јавног здравља представља планиране будуће кораке и улагања, како би се оснажио
и унапредио систем јавног здравља који има велики значај за унапређење и развој друштва
у целини кроз:
- унапређење физичког, менталног и социјалног здравља становништва;
- унапређење промотивних и превентивних активности у спречавањуболести;
- унапређење стања животне средине и радне околине;
- унапређење организације и функционисања здравственог система и - унапређење
поступања у кризним и ванредним ситуацијама.
Овај стратешки документ има за циљ да посебно укаже на значај постизања таквог нивоа
здравља који ће сваком становнику града Крушевца омогућити да води социјално и
економски продуктиван живот, како би се здравље препознало као врхунска вредност,
потенцијал и предуслов за развој заједнице.

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених Стратегијом за
унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године („Службени лист
града Крушевца“ бр. 7/17)
МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:
Зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.
Контакт телефон: 440-810
Служба израђује и прати реализацију Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити града Крушевца, којом се утврђују права и услуге у социјалној заштити за чије је
остваривање надлежан град Крушевац, као и услови и начин остваривања тих права. Права
и услуге у социјалној заштити, утврђена овом Одлуком могу да остваре лица са
пребивалиштем, односно, боравиштем на територији града Крушевца, као и лица која се
затекну на територији града Крушевца у стању социјалне потребе. Центар за социјални рад
предлаже и предузима мере у решавању стања социјалне потребе грађана и прати њихово
извршење, у складу са Законом, овом Одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке.
Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и
породице и то су:
Право на једнократну помоћ
Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада
или тренутно нађу у стању социјалне потребе. Право на једнократну помоћ се признаје у
натури, новчаном износу и новчаној накнади за добровољно радно ангажовање, уз потребну
документацију која је прописана од стране Центра за социјални рад. Ово право остварујесе
преко Центра за социјални рад.
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Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за ученике под старатељством и децу
из материјално угрожених породица
Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за школу, може се одобрити породици чија
деца, редовно похађају основну или средњу школу.
Набавка се врши почетком школске године за децу из породица корисника новчане
социјалне помоћи, за децу под старатељством која нису институционално збринута и у
другим случајевима по процени Центра за социјални рад.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.
Партиципација у трошковима летовања, зимовања, екскурзија и организовања школе у
природи за ученике под старатељством и децу из материјално угрожених породица Деци из
породица која су корисници новчане социјалне помоћи, деци под старатељством која нису
институционално збринута и деци из породица које се налазе у тешкој материјалној
ситуацији могу се, у целини или делимично, одобрити трошкови организованих екскурзија,
летовања, зимовања и школе у природи, према ценовнику који доставља школа, уколико
ово право није остварено по другом основу.
Захтев за одобравање трошкова из става 1. овог члана могу поднети родитељи, старатељи
или школе.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу признаје се лицу
које се смешта у установу социјалне заштите, у другу породицу, под условом да нема
опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници који су, према
прописима о породичним односима, дужни да у, дужни да учествују у његовом издржавању.
Ово право се остварује преко Центра за социјални рад.
Право на бесплатан оброк
Право на бесплатан оброк има појединац или породица из категорије најугроженијих
грађана, и то: неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном
децом.
Право на бесплатан оброк у Народној кухињи обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног
крста града Крушевца, једном дневно. Списак корисника бесплатног оброка, Центар за
социјални рад доставља организацији Црвеног крста града Крушевца, са којом се уређује
начин евидентирања коришћења топлог оброка.
Ближе услове у погледу начина организовања бесплатног оброка и одређивање пунктова
Народне кухиње утврђује Организација Црвени крст на основу броја корисника оброка.
Право на бесплатни превоз особа са инвалидитетом са степеном инвалидности више од 50%,
пензионера старијих од 70 година који су корисници најниже пензије Републичког фонда за
пензијско и инвалидског осигурање према последње објављеном податку.
Право на бесплатни превоз лица са инвалидитетом
Право на бесплатан превоз лица са инвалидитетом са степеном инвалидности више од 50%
могу да остваре лица која су чланови социо - хуманитарних огранизација са седиштем на
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територији Града, подношењем захтева за остваривање овог права надлежном удружењу,
односно организацији.
Право на бесплатни превоз особа старијих од 70 година који су корисници најниже пензије
Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурање према последњем објављеном
податку се остварује преко удружења пензионера.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији
града Крушевца, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак
у место пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.
Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од Центара за социјални рад
са подручја на коме лице има пребивалиште/боравиште.
Право на трошкове сахране
Право на трошкове сахране може се признати:
- лицима без прихода, смештеним у установу социјалне заштите или другу породицу за чији
смештај трошкове сноси буџет Републике Србије,
- корисницима права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом,
- лицима без прихода у домаћинству, а која немају сроднике или имају сроднике за које је
Центар за социјални рад града Крушевца утврдио да нису у могућности да сносе трошкове
и изврше сахрану,
- лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју града Крушевца, осим
оних за која трошкове сахране сноси град Крушевац, у складу са посебном Одлуком. О
праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.
Партиципација трошкова превоза ученика
Право на партиципацију трошкова превоза имају редовни ученици средње Хемијско
технолошке школе у Крушевц - подручје рада ,пољопривреда,производња и прерада
хране,образовни профил – пољопривредни техничар, у издвојеном одељењу у Великом
Шиљеговцу, на релацији Крушевац-Велики Шиљеговац, под условом да :
-да су редовни ученици средње Хемијско технолошке школе у Крушевцу, издвојеног
одељења у Великом Шиљеговцу;
-да у седишту Хемијско-технолошке школе не постоји образовни профил који ученик
похађа,
-до краја школске године не навршава 19 година живота .
Регресирање трошкова превоза ученика вршиће се у износу од 100% од цене повратне
карте за релацију Крушевац-Велики Шиљеговац.
Партиципација трошкова превоза студената
Право на партиципацију трошкова превоза имају студенти са пребивалиштем на територији
града Крушевца најмање 5 година.
Право на регресиране трошкове превоза имају студенти до навршених 27 година живота,
само за реалције до универзитетског центра на коме студирају, и то за куповину повратних
карата уз идентификацију са индексом.
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Ово право се остварује преко Одељења за друштвене делатности.
Право на накнаду за личног пратиоца детету које похађа школу по инклузивном
образовању ван територије града Крушевца
Право на новчану накнаду за личног пратиоца детету које похађа редовну наставу основног
образовања по инклузивном програму, припада деци без родитељског старања који имају
пребивалиште на територији Града, а на смештају су у установама социјалне заштите и
хранитељским породицама територије града Крушевца, на основу налаза и мишљења
Интерресорне комисије.
Ово право се остварује преко Центра за социјални рад.
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и
породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или
ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да
самостално живе у друштву то су:
Породични едукативни центар
Услуге Породичног едукативног центра, односе се на пружање саветодавно - терапијских
и социјално едукативних услуга појединцима и породицама кроз примарне и секундарне,
превентивне и едукативне активности. Рад се организује кроз саветовалиште за младе, за
брак, породицу и старија лица.
Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и
породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и
информативне услуге у циљу унапређења породичних односа, превазилажења кризних
ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
Ову
услугу пружа Центар за социјални рад.
Помоћ у кући
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим, хронично оболелим и другим
лицима која нису у стању да се сама о себи старају.
Услуга Помоћ у кући се обезбеђује лицима као подршка независном животу у сопственим
домовима, ради побољшања квалитета услова живота. Ова услуга пружа се у складу са
идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старих лица, која услед немоћи
или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом или болешћу, нису
способна да живе у својим домовима без свакодневне или редовне подршке. Ову услугу
пружа Геронтолошки центар Крушевац.
Дневни боравак за децу, младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама
Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју обезбеђује структуиране
активности усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавања
социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу са њиховим
способностима, склоностима и испољеним интересовањима. Ову услугу пружа установа
Центар за особе са инвалидитетом.
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Лични пратилац детета
Лични пратилац детета доступан је детету са инвалидитетом односно сметњама у развоју,
коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у
области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са
другима, под условом да је укључено у васпитно – образовну установу, односно школу, до
краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуaлне подршке
ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.
Ову услугу пружа Центар за социјални рад.
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца („Службени лист града
Крушевца“ број 4/13, 11/13, 1/14, 14/16 и 9/17)
Правилник о пружању услуге "Лични пратилац детета" ("Сл. лист града Крушевца" број
2/18).
МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:
Зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.
Контакт телефон: 440-810
Израда нормативних аката за установе у области социјалне и здравствене заштите у
складу са Законом о социјалној заштити и Законом о здравственој заштити, а све у циљу
обезбеђивања услова за рад.
У складу са законом Служба прати рад установа у области социјалне и здравствене
заштите кроз праћење и реализацију програма рада и финансијских планова установа, и то
Центра за социјални рад Крушевац, Установе „Центар за особе са инвалидитетом“, Дома
здравља и Апотеке Крушевац).
Установе горе наведену документацију достављају Одељењу за друштвене делатности,
Служби за социјалну и здравствену заштиту преко писарнице Градске управе града
Крушевца, улица Газиместанска, број 1.
МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:
Зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.
Контакт телефон: 440-810
Остваривање права на јединствену инвалидску паркинг карту особа са
инвалидитетом
на јавним паркиралиштима у складу са Правилником о утврђивању категорија особа са
инвалидитетом која могу да користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним
паркиралиштима
Захтев се подноси на прописаном обрасцу, преко писарнице Градске управе града
Крушевца, ул. Газиместанска број 1, Крушевац, уз који се доставља следећа документација:
- решење о инвалидности (80%, 90% и 100% инвалидитета, односно I, II, III, степен телесног
оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа лица са 90% или 100% оштећења вида,
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инвалидност са 70% оштећења доњих екстремитета, лица на дијализи, која својим возилима
долазе на дијализу, родитељи, односно, стараоци деце са инвалидитетом са оштећењима
доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце, под условом да су обухваћена васпитно
образовним процесом или су смештена у установу за дневни боравак, иду на рехабилитацију
или редован лекарски третман, удружења из области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом и РВИ),
- фотокопија саобраћајне дозволе за возило регистровано на име корисника (или члана
породичног домаћинства који живи на истој адреси),
- фотокопија личне карте корисника (и личне карте члана породичног домаћинства),
- медицинска документација за лица на дијализи,
- извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о упису у школу или дневни боравак,
доказе о рехабилитационом и другом редовном лекарском третману (подносе родитељи,
односно стараоци деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце),
- фотокопију саобраћајне дозволе за возило регистровано на Удружење и решење о упису у
регистар код надлежног органа и
- друге релевантне доказе по оцени органа управе који води поступак, као и - две
фотографије особе са инвалидитетом, величине 3,5×3 cm (ове димензије су важиле за старе
обрасце личне карте).
Напред наведено право, може се остварити на територији града Крушевца, на свим јавним
паркиралиштима и територији Републике Србије искључиво на паркинг местима
резервисаним за возила особа са инвалидитетом.
Особа са инвалидитетом може да оствари право на паркирање само за једно возило.
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Правилник о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да користе
јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима ("Сл. лист града
Крушевца" број 1/12 и 12/16)
МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА: зграда
„Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63.
Контакт телефон: 440-810
ПРАВО НА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
Ово право се остварује на основу члана 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу
(„Службени гласник РС”, број 113/15).
Захтев се подноси на прописаном обрасцу, преко писарнице Градске управе града
Крушевца, ул. Газиместанска број 1, Крушевац, уз који се доставља следећа документација:
1. Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених
и венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред
надлежним органом и др.);
2. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;
- чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца о висини зараде и др.,
- за децу старију од 15 година уверење да су на редовном школовању,
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- за незапослено лице уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање);
3. Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о
поседовању непокретности и приходима од непокретности;
4.
Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која
подлеже опорезивању;
5.
Последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси
становања.

ЗА ОБНОВУ ЗАХТЕВА ДОСТАВЉА СЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. копија личне карте за подносиоца захтева и све чланове домаћинства,
2. изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу пред надлежним органом - да
није дошло до промене броја чланова домаћинства, података који се воде код службе за
катастар непокретности, података који се воде код Одељења за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода,
3. доказ о укупним месечним приходима за све чланове домаћинства:
- чек од пензије, уверење надлежног органа, послодавца о висини зараде
- за незапослено лице уверење надлежне јединице Националне службе за
запошљавање,
- за децу старију од 15. година уверење да су на редовном школовању.
4. фотокопија Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца из претходне године,
5. последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси
становања
ЗА КОРИСНИКЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И /ИЛИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА
1. Оверен препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак
2. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси
становања
3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева
У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног
гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна
исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави
у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго
лице (уговор о закупу стана, одлука суда и др.).
НАПОМЕНА: Ако у року важења Решења настану промене у подацима на основу којих је
статус признат, ималац статуса енергетски угроженог купца је дужан да органу који издаје
Решење поднесе захтев за измену.
ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ:
Члан 10. Закона о енергетици („Сл. гл. РС“ бр. 145/14)
Чл. 3, 4, 8, 9 и 11. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Сл. гл. РС“ бр. 113/15 и 59/18)
Члан 103. Закона о општем управном поступку(„Сл. гл. РС“ бр. 18/16)
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Финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области
заштите лица са инвалидитетим и области борачко инвалидске заштите Сходно чл.
38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11) и у складу са
Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за
суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом
("Службени лист града Крушевца," број 15/2018) врши се спровођење поступка
расписивања Јавног конкурса, што подразумева доношење одлуке о расписивању Јавног
конкурса, расписивање конкурса, доношење одлуке о избору пројеката, израда решења о
финансирању изабраних пројеката, израда и координација око потписивања уговора о
финансирању, израда закључака за пренос средстава, праћење реализације пројеката у
поступку финансирања програма и пројеката од јавног интереса у области борачко
инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом за потребе рада Комисије за избор
програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко инвалидске
заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и
друштвене бриге о старима. Служба обавља и друге послове за потребе рада Комисије
(сазивање седница, вођење записника, израда Одлука за потребе Комисије, прикупљање
података за потребе Комисије, спровођење Одлука Комисије).
У складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града
Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у
области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом
("Службени лист града Крушевца," број 15/2018) прописана су мерила, критеријуми и
поступак доделе средстава за суфинансирање и финансирање програма и пројеката који су
од интереса за град Крушевац.
Право подношења пријаве за суфинансирање и финансирање програма пројеката од јавног
интереса имају удружења грађана регистрована за обављање делатности у области
социјалне заштите, под условом да им је седиште на територији града Крушевца и да
обављају делатност на подручју Града.
Програмска и пројектна документација се подноси у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на сајту Града, Градској управи града Крушевца-Комисији за избор програма и
пројеката од јавног интереса, пријемна канцеларија, број 31. или путем поште на адресу
Газиместанска, број 1, Крушевац.
Комисија разматра пријаве у складу са условима Конкурса, утврђује листу вредновања и
рангирања пријављених програма/пројеката у року који не може бити дужи од 60 дана од
дана истека рока за подношење пријаве.
Приликом оцене пристиглих предлога програма и пројеката који морају да испуне основна
и посебна мерила и критеријуме, Комисија користи критеријуме ради сачињавања листе за
бодовање на основу које се рангирају пријаве.
Приликом вредновања програма/пројеката Комисија ће узети у обзир да ли је са Удружењем
у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.
Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката Комисија објављује на
званичној интернет страни страници града Крушевца и на порталу е-управе.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року
од 3 дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања пријављених програма и
пројеката. На листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката учесници
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конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу пријављених
програма/пројеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року
од 15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води записник и доноси Предлог Одлуке о избору
програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града, и исти доставља
Градском већу града Крушевца ради доношења Одлуке о финансирању и суфинансирању
програма из буџета града Крушевца у текућој години.
Одлуку о избору програма , на предлог Комисије, доноси Градско веће у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Одлуку о избору програма, Комисија објављује на званичној интернет страни града
Крушевца и на Порталу е-управа.
МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
У складу са Правилником о критеријумима и начину остваривања права из области
популационе политике града Крушевца ("Службени лист града Крушевца," број 1/2018,
15/2018), утврђују се критеријуми и поступак за коришћење средстава кроз следеће
активности:
1. једнократна новчана давања за покушај вантелесне оплодње,
2. поклон честитку за новорођенчад рођену 1. јануара,
3. поклон честитку за новорођенчад рођену на територији града Крушевца,
4. новчану помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу,
5. поклон за ђаке прваке,
6. новчану помоћ незапосленим породиљама,
7. подршку породици са више ђака, 8. превоз материјално угрожених ученика средње
школе.
Општи услови за остваривање напред наведених права у складу са овим Правилником су да
су лица држављани Републике Србије и да имају пребивалиште на територији града
Крушевца, односно интерно расељена лица са боавиштем на територији града Крушевца.
Право на једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње
Једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу је право које остварује жена до 50
година старости која је у поступку вантелесне оплодње, под условом:
- да испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна Комисија
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;
- да не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира
Републички Фонд за здравствено осигурање у погледу броја покушаја вантелесне оплодње
или година старости.
Право на једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње може се остварити
једном по захтеву. Међутим, уколико средства опредељена за ову намену не буду
искоришћена у буџетској години иста ће се доделити по поднетом захтеву лицима која су у
поступку вантелесне оплодње и која су остварила право на једнократно новчано давање.
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Износ средстава који ће се доделити опредељује се сразмерно броју захтева и преосталим
новчаним средствима која нису утрошена. Уз захтев се подноси следећа документација:
- фотокопија одговарајуће Медицинске документације,
- фотокопија личне карте-читач личне карте подносиоца захтева,
- доказ да су неуспешно завршени поступци вантелесне оплодње који иду на терет
Републичког фонда за здравствено осигурање,
- доказ да је у поступку наредног покушаја вантелесне оплодње односно доказ о успешно
завршеном поступку вантелесне оплодње када трошкови не иду на терет Републичког
фонда за здравствено осигурање,
- фотокопију картице текућег рачуна на име лица које је у поступку вантелесне оплодње, доказ о немогућности остваривања права преко Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намену за која су
додељена.
Наведену документацију подносилац захтева предаје Градској управи града Крушевца,
преко писарнице, (број 31) са назнаком за Комисију за спровођење мера и активности у
области популационе политике.
Поклон честитка за новорођенчад рођену 1. јануара
За новорођенчад рођену 1.јануара обезбеђује се поклон честитка.
Предлог износа поклон честитке доноси Комисија, у складу са расположивим средствима у
буџету града. Новчана средства опредељена за поклон честитку за новорођенчад рођену
1.јануара деле се на једнаке делове сваком рођеном детету 1 јануара.
Поклон честитка за новорођенчад рођену на територији града Крушевца
Право на поклон честитку за новорођенчад рођену на територији града Крушевца остварују
родитељ, усвојитељ, хранитељ или старатељ детета са пребивалиштем на територији града
Крушевца, у трајању од најмање 12 месеци од дана рођења детета и интерно расељена лица
са боравиштем на територији града Крушевца које мора бити пријављено најмање 12 (
дванаест) месеци пре рођења детета.
Ово право остварује се за свако новорођено дете на територији града Крушевца, без обзира
на редослед рођења, као и за новорођену децу рођену ван територије града Крушевца, у
случајевима кад породиља има пребивалиште на територији града Крушевца. Родитељ
приликом уписа новорођеног детета у матичну књигу рођених добија поклон честитку, у
којој је назначена вредност, начин и место преузимања новчаних средстава.
Комисија предлаже износ поклон честитке за новорођенчад рођену на територији града
Крушевца Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.
Матична служба Градске управе града Крушевца месечно сачињава спискове родитеља
новорођене деце. Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их
Одељењу за финансије ради уплате. Исплата поклон честитке за новорођенчад врши се на
наменски текући рачун код Поштанске штедионице.
Новчана помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу
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Новчана помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу додељује се породици у
оквиру акције "Треће дете" која се организује два пута годишње крајем месеца јуна у оквиру
"Видовданских свечаности " и крајем месеца децембра у оквиру "Новогодишњих
свечаности".
Право на новчану помоћ имају родитељи који имају пребивалиште, односно интерно
расељена лица са боравиштем на територији града Крушевца, које мора бити пријављено
најмање 12 (дванаест) месеци пре рођења детета.
Право на новчану помоћ породици у оквиру "Видовданских свечаности" припада породици
која добије треће, четврто или пето дете у периоду од 15.12 – 15.06. Право на новчану помоћ
породици у оквиру "Новогодишњих свечаности" припада породици која добије треће,
четврто или пето дете у периоду од 15.06 – 15.12.
Породиља која роди двоје или више деце у једном порођају, оствариће право на новчану
помоћ за свако рођено дете.
Комисија предлаже износ новчане помоћи за треће, четврто и пето дете у складу са
расположивим средствима у буџету града, и доставља Градском већу града Крушевца ради
давања сагласности.
Матична служба Градске управе града Крушевца сачињава спискове трећег, четвртог и
петог детета по рођењу и њихових родитеља. Одељење за друштвене делатности обрађује
спискове и доставља их Одељењу за финансије ради уплате. Исплата поклон честитке за
треће, четврто или пето дете врши се на наменски текући рачун код Поштанске штедионице.
Поклони за ђаке прваке
За све ђаке прваке на територији града Крушевца обезбеђује се новчана поклон честитка и
Прванка. Поступак јавне набавке Прванке спроводи Градска управа града Крушевца,
Одељење надлежно за спровођење поступка јавне набавке.
Комисија предлаже износ поклон честитке за ђаке прваке у складу са расположивим
средствима у буџету града, и доставља Градском већу града Крушевца ради давања
сагласности.
Основне школе пред почетак школске године сачињавају списак родитеља ђака првака.
Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за финансије
ради уплате. Исплата поклон честитке за ђаке прваке врши се на наменски текући рачун код
Поштанске штедионице.
Новчана помоћ незапосленим породиљама
Право на новчану помоћ остварује незапослена породиља за прво, друго, треће и четврто
дете, која испуњава следеће услове:
1. Да је држављанка Републике Србије,
2. Да има пребивалиште, на територији града Крушевца, које мора бити пријављено
најкасније 12 (дванаест) месеци пре дана порођаја.
Ово право остварује и незапослена породиља са статусом интерно расељеног лица, са
боравиштем на територији града Крушевца, које мора бити пријављено најкасније 12
(дванаест) месеци пре дана порођаја.
Право на новчану помоћ не може да оствари незапослена породиља чије је дете дато на
усвојење, у установу социјалне заштите, хранитељску породицу, као и породиља која је
113

лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, као ни усвојитељ или
хранитељ детета.
Незапослена породиља је породиља која није у радном односу код послодавца, нити је
власник радње или предузећа. Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.
Ако незапослена породиља, која има троје деце, у следећем порођају роди двоје или више
деце, оствариће право на новчану помоћ за свако рођено дете.
Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце незапослене породиље у
моменту подношења захтева за остваривање права на новчану помоћ.
Право на новчану помоћ незапосленој породиљи, може остварити и отац детета ако су
испуњени услови из члана 18. до 20. уколико мајка детета није жива. Новчана помоћ
незапосленој породиљи исплаћује се у две месечне рате.
Уколико у току исплате новчане помоћи незапослена породиља напусти дете, промени
место пребивалишта, односно боравишта, или заснује радни однос, обуставља се даља
исплата новчане помоћи.
Право на новчану помоћ незапослена породиља остварује на основу поднетог захтева
уз који се прилаже следећа документација:
1. уверење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених за дете,
3. извод из матичне евиденције Републичког Фонда пензијског и инвалидског осигурања,
4. фотокопија личне карте незапослене породиље – мајке,
5. уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је
поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу
социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена
родитељског права. Статус незапослене породиље може се утврдити и на основу других
доказа по оцени органа управе, који води поступак.
Кад отац детета остварује право на новчану накнаду, поред доказа за мајку детета, и доказа
о смрти мајке, отац подноси исте доказе за себе, осим доказа о незапослености.
Незапосленој породиљи припада новчана помоћ у износу који важи на дан рођења детета.
Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапослена породиља може поднети са
потпуном документацијом, најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана рођења детета,
преко писарнице Градске управе града Крушевца – Одељењу за друштвене делатности.
Захтев за остваривање права на новчану помоћ не може се поднети за дете које није живо у
моменту подношења захтева.
Ово право остварује се преко Одељења за друштвене делатности Градске управе града
Крушевца, а преко Службе за дечију заштиту.

Подршка породици са више ђака-поклон честитка за трећег и четвртог ђака у
породици
Право на поклон честитку има трећи и четврти ђак у породици – ученик основне или средње
школе под условом да се остала (старија) деца у породици налазе на школовању у образовно
– васпитним установама.
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Средства намењена за остваривање овог права користе се за новчану поклон честитку за 3.
и 4. ђака у породици, о чему предлог даје Комисија, у складу са расположивим средствима,
и доставља Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.
Школа сачињава спискове ученика и родитеља, врши проверу школских потврда, и
доставља оверене спискове са школским потврдама Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Крушевца ради провере.
Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за финансије
ради исплате. Исплата поклон честитке за трећег и четвртог ђака врши се на наменски
текући рачун код Поштанске штедионице.
Право на бесплатан превоз ученика 2, 3 и 4. разреда средње школе
Право на бесплатан превоз остварује редован ученик 2. 3. и 4. разреда средње школе, који
испуњава следеће услове:
- да је материјално угрожен;
- да има пребивалиште на територији града Крушевца;
- да похађа школу на територији града Крушевца;
- да удаљеност од куће до школе износи 2 и више километара; - да ово право није
остварено по другом основу.
Школе достављају предлог са образложењем Одељењу за друштвене делатности најкасније
до краја школске године, за наредну школску годину.
Предлог садржи следеће податке:
- име и презиме ученика,
- разред и одељење,
- адресу становања,
- број телефона,
- релацију путовања,
- образложење, као и две фотографије ученика.
Предлог мора бити потписан од стране разредног старешине и директора школе и оверен
печатом школе.
На основу предлога средњих школа на територији града Крушевца Комисија утврђује
списак ученика који остварују право на бесплатан превоз, и доставља Одељењу за
друштвене делатности ради израде спецификације за покретање поступка јавне набавке.
Поступак јавне набавке за превоз материјално угрожених ученика 2. 3. и 4. разреда средње
школе спроводи Одељење за јавне набавке Градске управе града Крушевца, а по
достављању спецификације.
По окончању поступка јавне набавке, Градска управа града Крушевца и изабрани превозник
закључују Уговор о превозу материјално угрожених ученика 2. 3. и 4. разреда средње школе.
Уговор се закључује на одређено време, до краја школске године.
Одељење за друштвене делатности преузима карте за превоз од изабраног превозника и
доставља ученицима по утврђеном списку.
МЕСТО СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:
зграда „Јастребац“, 3. спрат, улица Балканска, број 63. Контакт телефон: 440-810
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:Небојша Недељковић
Телефон: +381 37 414864
е-адреса: nebojsa.nedeljkovic@ krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Слађана Стојановић Телефон:
+381 37 414758
e- ардеса: sladjana.stojanovic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР
ШЕФ СЛУЖБЕ: ----------------------------Телефон:
+381 37 414757
е-адреса: ---------------- @krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Вања Шошић
Телефон: +381 37 414763
е-адреса: vanja.sosic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ

-

-

-

Послови Службе су:
Израда упутства и смерница за припрему финансијских планова КБС и анализа
предлога финансијских планова КБС;
Припрема и израда нацрта Одлуке о буџету Града и Одлуке о ребалансу буџета
Града;
Припрема финансијских планова КБС, а на основу Одлуке о буџету Града и Одлуке
о ребалансу буџета Града;
Припрема и израда нацрта Извештаја о остварењу јавних прихода и извршењу јавних
расхода буџета - за период јануар – јуни, у складу са чланом 76., Закона о буџетском
систему;
Припрема и израда нацрта Извештаја о остварењу јавних прихода и извршењу јавних
расхода буџета - за период јануар – септембар у складу са чланом 76., Закона о
буџетском систему;
Састављање и достављање месечних извештаја у складу са инструкцијом
Министарства финансија и привреде, на Обрасцу П/Р - Подаци о планираним и
оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и
издацима, као и усаглашавање истих са Управом за трезор;
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-

Састављање и достављање месечних извештаја у складу са Правилником о садржају
и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и
примањима и планираним и извршеним расходима и издацима ЈЛС:
1.
2.
3.
4.

-

-

Образац 1 - Приходи и примања буџета града (план и остварење)
Образац 2 - Расходи и издаци буџета града (план и извршење)
Образац 2а - Трансфери за основно и средње образовање - аналитика према
врсти расхода и издатака (план и извршење);
Образац 3 - Обрачун суфицита / дефицита са рачуном финансирања (план).

Припрема и израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Града, то јест анализа
података из годишњих извештаја КБС (Образац 5);
Пријем и провера захтева КБС за промену буџетских апропријација и израда
предлога решења о преусмеравању апропријација;
Пријем, провера и спровођење захтева за промену намене средстава у финансијском
плану КБС и израда решења о промени намене средстава;
Пријем и провера документације и израда предлога решења о повећању прихода и
расхода из донација, средстава Републике и сопствених средстава КБС, чији износи
нису били познати у поступку доношења буџета;
Пријем, провера и израда предлога решења о коришћењу сталне и текуће буџетске
резерве;
Пријем и провера документације на основу које се врши израда закључака о преносу
средстава са позиција капиталних расхода;
Праћење и примена закона и других прописа;
Куцање и умножавање потребног материјала;
Припрема за штампу Службеног листа града;
Куцање и припрема за штампу Одлуке о буџету града и Одлуке о ребалансу буџета
града;
Куцање и припрема за штампу Извештаја о остварењу јавних прихода и извршењу
јавних расхода буџета за периоде јануар – јуни и јануар - септембар;
Куцање и припрема за штампу Програма развоја града Крушевца;
Вођење евиденције о присуству и одсуству свих запослених у Одељењу за
финансије.
СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР
Послови Службе су:

– Пријем захтева за плаћање директних КБС, захтева за трансфер средстава од
индиректних КБС као и осталих КБС; контролу законитости, исправности и
тачности књиговодствених исправа које прате наведене захтеве и реализацију истих;
– Разврставање поднетих захтева по корисницима и враћање истих, након реализације,
финансијској служби ради раскњижавања плаћених обавеза;
– Архивирање документације по датумима након реализације истих;
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– Вођење евиденције о ликвидности КРТ-а, о кредитном задужењу града и преузетим
обавезама свих КБС у складу са Одлуком о буџету;
– Контирање и књижење књиговодствених исправа и свих пословних промена - дан за
даном;
– Састављање и достављање месечних извештаја у складу са Правилником о садржају
и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и
примањима и планираним и извршеним расходима и издацима ЈЛС:
1) Образац 4 – Подаци о планираним и извршеним расходима за плате и броју
запослених код корисника буџетских средстава ЈЛС;
2) Образац 5 – Подаци о нивоу задужености града и пласираним средствима.
– Пренос средстава политичким партијама које врше власт у граду на основу Закона о
финансирању политичких активности;
– Врши месечно сравњење главне књиге трезора града са главном књигом Управе за
трезор -Филијале Крушевац;
– Припрема и израда консолидованог Обрасца 5 - извршење буџета града за шест
месеци и девет месеци;
– Усаглашавање података из годишњих извештаја КБС (Образац 5) са главном књигом
трезора града;
– Израда образаца консолидованог Завршног рачуна буџета града.
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Послови Службе су:
– Пријем и контрола законитости, исправности и тачности захтева за трансфер
средстава са пратећом документацијом индиректних КБС;
– Праћење реализације финансијских планова индиректних КБС;
– Евидентирање плаћених преузетих обавеза и враћање захтева за трансфер
индиректним КБС;
– Израда предлога финансијских планова за директне КБС;
– Пријем и контрола законитости, исправности и тачности књиговодствених исправа и
ликвидација истих;
– Штампање захтева и вирмана за плаћање директних КБС;
– Контирање и књижење књиговодствених исправа директних КБС и КБС за које
служба води књиговодство (сви буџетски фондови и Фонд за подстицање развоја
младих талената – индиректни КБС);
– Покретање иницијативе за промену буџетских апропријација код директних КБС
(преусмеравање апропријација) и промену намене средстава у финансијским
плановима КБС;
– Реализација и књижење решења о повећању прихода и расхода из донација и
средстава Републике, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета;
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– Вођење аналитике и помоћних евиденција и то: помоћна књига добављача; улазних
фактура; основних средстава; благајничког пословања; помоћна евиденција
донација; обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачун и
плаћање по основу ангажовања ван радног односа;
– Припрема података о оствареним приходима и извршеним расходима из осталих
извора финансирања за потребе израде месечних извештаја у складу са Правилником
о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним
приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима ЈЛС;
– Припрема и израда консолидованог Обрасца 5 - извршење финансијских планова
директних КБС за шест месеци и девет месеци и индиректног КБС – Фонд за
подстицање развоја младих талената;
– Израда образаца консолидованог Завршног рачуна за директне КБС и индиректног
КБС – Фонд за подстицање развоја младих талената;
– Израда образаца за потребе Републичког завода за статистику – Филијала Краљево;
– Ревалоризација рата за станове у власништву града и обрачун откупне цене станова;
– Издавање потврда за откупљене станове;
– Вођење евиденције о кредитном задужењу града;
– Израда ППП образаца за сва физичка лица која су примила средства са рачуна буџета
и М4 образаца за потребе ПИО фонда;
– Припрема пописа имовине, потраживања и обавеза;
– Попис потраживања (потврђивање / оспоравање ИОС-а);
– Месечно усклађивање евиденција (помоћних књига са главном књигом трезора); −
Усклађивање стања имовине и обавеза.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Снежана Николић
Телефон: +381 37 414755
е-адреса: snezana.nikolic@krusevac.rs
Одељење за јавне набавке врши:
- Израду Плана јавних набавки и израду Годишње евиденције набавки чија
процењена вредност није већа од 500.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу
у складу са Одлуком о буџету за текућу годину и усклађивање планова са Одлукама
о ребалансу буџета за текућу годину;
- Објаву Плана јавних набавки на Порталу јавних набавки;
- Израду нормативних аката из ове области, као и израду конкурсне документације и
објављивање докумената на Порталу јавних набавки у складу са законом (Позив за
подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора,
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-

-

-

Обавештење о закљученом уговору) и на званичној интернет адреси наручиоца
(www.krusevac.rs);
Обављање стручно-административних послова за потребе Комисије за јавне набавке
који обухватају следеће активности:
• Припрему модела Одлука о покретању поступка јавне набавке, Решења о
образовању комисија за јавне набавке, конкурсне документације и Уговора за
све јавне набавке на основу претходног Упутства Одељењу ради израде
конкурсне документације,
• Координацију активности на припреми конкурсне документације са
комисијом за конкретну јавну набавку,
• Припрема Позива за подношење понуда,
• Праћење евиденције о дану и часу пријема понуда,
• Координацију са члановима Комисија за јавне набавке,
• Прикупљање понуда у координацији са Комисијом за јавне набавке,
• Сачињавање Извештаја о сваком спроведеном поступку јавне набавке и након
потписивања од стране чланова Комисије, достављање наручиоцу,
• Припрема коначних Уговора о јавним набавкама и достављање копија
Уговора начелнику Градске управе, Градоначелнику и председнику
Скупштине града као и Одељењу за финансије и подносиоцу Захтева за
спровођење јавне набавке,
• Објављивање огласа о јавним набавкама у складу са чланом 57.ЗЈН на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни
наручиоца,
• Припрема одговора на захтеве понуђача за заштиту њихових права,
• Вођење евиденције о свакој појединачној јавној набавци,
• Старање да се напред наведене сктивности обављају у законом прописаним
роковима;
Прати извршавање уговорених обавеза у складу са законом ;
Води регистре и евиденције о спроведеним поступцима у електронском и
штампаном облику, припрема извештаје за надлежне органе (достављање
електронске форме Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији ),
припрема и израда кварталног извештаја (достављање електронске форме
кварталног извештаја Управи за јавне набавке);
Врши и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине града

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Драгана Степановић
Телефон:
+381 37 414 802
е-адреса: dragana.stepanovic@krusevac.rs

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА: Милица Стефановић
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Телефон: +381 37 414 702
е-адреса: milica.stefanovic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ:
Телефон:
+381 37 414720
е-адреса:
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Горан Томић
Телефон: +381 37 414723 е-адреса:
goran.tomic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Слађана Милић
Телефон: +381 37 414722 е-адреса:
sladjana.milic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Данијела Милисављевић
Телефон:
+381 37 414721
е-адреса: danijela.milosavljevic@krusevac.rs
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, спроводи поступак отуђења
и давања у закуп грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011,121/2012,
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)и Одлуком
о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, I број 463- 34/2017,46390/2017 и 463345/2017 поступак давања у закуп привремених објекта у складу са Одлуком о уређењу
града, I број 352-803/2017 и 352-746/2017 припреме одговарајућих аката из ове области,
стручне послове за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта у складу са
Законом о експропријацији и Програмом уређивања грађевинског земљишта, врши послове
припреме документације за доношење решења о додели грађевинског земљишта по раније
стеченим пословима у складу са Законом о планирању и за доношење допунских решења о
додели грађевинског земљишта у складу са Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/16).
СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
Рад Службе за економски развој, инвестиције и грађевинско земљиште (у даљем тексту
Службе) се може систематизовати у неколико целина: аналитичко-статистички послови,
административни, послови спровођења активне политике запошљавања, послови израде
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пројеката, послови праћења реализације пројеката и програма развоја града, програма
уређивања грађевинског земљишта, послови у вези са реализацијом инвестиција и
уређивања грађевинског земљишта, послови у поступку лицитације за отуђење и давање у
закуп грађевинског земљишта и привремених објеката. Делокруг рада Групе чине:
1. Подршка процесу стратешког планирања
-

-

-

Припрема Одлуке о приступању изради стратешких докумената у области
економског развоја
Припрема предлога решења о формирању комисија и радних тимова за израду
стратешких докумената који се тичу економског развоја и обављање
административних послова за потребе њиховог рада
Прикупљање статистичких података за потребе израде Профила града Крушевца
(скенирање окружења, спровођење анкете о пословним ставовима и сл.) Израда SWOT анализе
Учествовање у приоритизацији пројеката економског развоја
Учествовање у изради акционих планова пројеката економског развоја
Организовање јавних расправа предлога стратешког документа и припрема
извештаја са јавних расправа
Административна подршка раду Привредног савета

2. Контакти и директна подршка локалној пословној заједници
-

-

Давање обавештења о конкурсима за подстицајна средства која додељује Буџетски
фонд за подстицање активне политике запошљавања, ресорна министарства и остали
извори финансирања
Помоћ у изради бизнис планова
Субвенционисање постојећих и потенцијалних привредних субјеката
Организовање сајамских наступа привредних субјеката
Одржавање постојећих, привлачење нових и ширење локалних пословних
активности
Организовање едукативних радионица и трибина

3. Спровођење модела финансијске подршке пословном сектору
•
•

Анкетирање пословног сектора у циљу утврђивања њихових проблема и потреба и
анализа резултата анкете
Предлагање модела финансијске помоћи
Спровођење активне политике запошљавања:
Учествовање у изради Локалног акционог плана запошљавања
Припрема упутстава и критеријума за избор корисника средстава активне политике
запошљавања за програме „Самозапошљавање“, „Субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих“ и „Јавни радови“, „Програм
стицања практичних знања“, „Програм стручне праксе“.
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•

Припрема јавног позива за програме из ЛАПЗ

•

Прикупљање документације неопходне за закључење уговора са добитницима
субвенција
Обављање административних послова за потребе рада Локалног савета за
запошљавање и Комисије за израду ЛАПЗ и избор корисника средстава (припрема
састанака, вођење записника, припрема анализа о току спровођења активне политике
запошљавања и давање смерница Комисији и слично)
Припрема Мишљења Локалног савета за запошљавање, Одлуке Комисије и Одлуке
начелника о доделу субвенције за програме из ЛАПЗ

•

•

4. Израда пројектних предлога и праћење реализације истих
•
•
•

Проналажење могућих извора финансирања
Писање пројектних предлога и конкурисање за донаторска средства
Припремање извештаја о току реализације пројеката

5. Креирање и ажурирање база података
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

База података о корисницима субвенција Фонда активне политике запошљавања
База података о индустријским зонама
База података средстава обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака
у гарантном року
База података привредних субјеката
База података радне снаге
База података сајмова
База података извозника
База података финансијских институција и осигуравајућих друштава
База података амбасада и представништава Србије у иностранству
База података страних амбасада у Србији
База података државних институција у вези са локалним економским развојем
База података невладиних организација
База података образовних институција
База података домаћих и страних донатора
База података градских пројеката финансираних из домаћих и страних извора
База података гринфилд и браунфилд локација
База података приватизованих предузећа и друго

6. Припрема промотивних и маркетиншких материјала
• Припрема идејних решења за израду пропагандног материјала (брошура, кеса,
флајера, стратешких докумената економског развоја, постера, ролапа и слично)
• Израда PowerPoint презентација
• Припрема информација за електронске медије
7. Сарадња са институцијама које пружају подршку локалној самоуправи (РАС, СКГО,
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НАЛЕД, УСАИД)
8. Израда Програма уређивања грађевинског земљишта и праћење реализације
Програма уређивања
9. Спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним
надметањем и прикупљањем понуда јавним огласом.
10. Спровођење поступка давања у закуп јавним надметањем локација за постављање
покретних тезги, киоска, расхладних уређаја, покретних апарата за игру и забаву,
рекламних табли на надстрешницама за склањање људи у јавном превозу, рекламних
ознака, утврђених Планом размештаја мањих монтажних и других покретних
објеката и уређаја на јавним површинамa.
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ
Служба за привреду обавља послове из области привреде, припрема Програм
развоја града Крушевца, прати рад и припрема акта у вези са радом Туристичке
организације, Ветеринарске станице и Бизнис инкубатора, припрема акт о висини
боравишне таксе, води евиденцију о задругама и пружа стручну помоћ за развој
задругарства, врши категоризацију угоститељских објеката, води одговарајући регистар
смештаја домаће радиности за територију града, издаје уверења о категорисаним објектима
у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09,88/2010,99/2011-др.
Закон, 93/2012 и 84/2015);Припрема акт о прописивању радног времена угоститељских ,
трговинских и занатских објеката.
Пружа услуге привредним субјектима у поступку регистрације привредних субјеката, на
основу споразума са Агенцијом за привредне регистре; Врши послове пријема и обраде
захтева за упис радњи, брисање радње као и све друге промене за обављање привредних
делатности у регистар Агенције за привредне регистре, у складу са Закону о привредним
друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и Закону о
поступку регистрације у АПР. Издаје уверења о статусу предузетника ( за предузетнике
регистроване пре 2006. године), даје усмена обавештења странкама о условима обављања
делатности;
СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Служба за пољопривреду обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне,
финансијско-материјалне и административно-техничке послове у следећим областима:
1. Пољопривредно земљиште
1.1. Доношење решења о утврђивању
пољопривредног земљишта
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висине

накнаде

за

промену

намене

1.2. Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене
пољопривредног
земљишта
1.3. Доношење решења о коришћењу пољопривредног земљишта за експлоатацију
минералних сировина (глине, песка, шљунка, тресета и др.)
1.4. Доношење решења за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, у случају подизање шума, вештачких ливада и пашњака,
на обрадивом пољопривредном земљишту 4. и 5. класе
1.5. Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, као и спровођење ових аката
1.6. Издавање пољопривредног земљишта у државној својини
2. Водопривреда
2.1. Доношење решења о издавању водних услова
2.2. Доношење решења о издавању водне сагласности
2.3. Доношење решења о издавању водне дозволе
3. Општа акта
3.1. Доношење уверења да се подносилац захтева не бави пољопривредном делатношћу,
у сврху престанка својства осигураника пољопривредника и за ослобађање плаћање
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
3.2. Доношење уверења да се подносилац захтева бави пољопривредном делатношћу, у
сврху регулисања плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
3.3. Доношење потврде да регистровано пољопривредно газдинство није користило
подстицаје у ЈЛС за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства
4. Подстицање пољопривреде и руралног развоја
4.1. Предузимање мера и активности за спровођење Стратегије локалног економског
развоја, у оквиру стратешког циља - Развој пољопривреде и села
4.2. Израда Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја града Крушевца
4.3. Израда нацрта одлука, решења и других аката за коришћење подстицајних средстава
која по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја града Крушевца
4.4. Давање обавештења о конкурсима за подстицајна средства која додељује Град
Крушевац и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
4.5. Реализација постицаја које додељује Град Крушевац за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
4.6. Подстицање и помагање развоју задругарства
4.7. Израда пројеката за развој пољопривреде
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4.8. Организовање и реализовање пољопривредног сајма, изложби и других
манифестација из области пољопривреде
4.9. Организовање учешћа пољопривредних произвођача и предузећа из области
пољопривреде на домаћим и међународним сајмовима
4.10.
Организовање студијских путовања, у циљу упознавања са примерима добре
примерима добре праксе, као и учешће на домаћим и међународним сајмовима
4.11.
Организовање стручних предавања за пољопривредне произвођаче,
удружења, земљорадничке задруге и предузећа из области пољопривредне
производње
4.12.
Израда базе података о земљорадничким задругама, пољопривредним
удружењима и предузећима из области пољопривредне производње
4.13.
Израда промотивног материјала у циљу афирмације развоја руралних
потенцијала
Пољопривредно земљиште
• Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене
пољопривредног земљишта
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
- Копија плана катастарске парцеле - Извод из листа непокретности
- Информација о локацији
- Републичка административна такса од 870,00 динара
• Доношење решења о ослобађању плаћања накнаде за промену намене
пољопривредног земљишта
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
- Копија плана катастарске парцеле - Извод из листа непокретности
- Информација о локацији
- Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Идејни пројекат објекта
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•

Податке о условима становања и члановима породичног домаћинства у случају
изградње стамбеног објекта
Копија планског документа или одлуке надлежног органа у случају када је промена
намене извршена до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту (Сл.
Гласник РС“, број 49/92)
Доказ надлежног органа о идентификацији парцеле у случају из тачке 7. овог захтева
Републичка административна такса од 870,00 динара

Доношење решења о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта за
експлоатацију минералних сировина (глине, песка, шљунка, тресета и др.)

МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
- Копија плана катастарске парцеле - Извод из листа непокретности
- Информација о локацији
- Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Републичка административна такса од 870,00 динара
•

Доношење решења за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, у случају пошумљавања пољопривредног земљишта

МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног земљишта
- Копија плана катастарске парцеле - Извод из листа непокретности
- Информација о локацији
- Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Републичка административна такса од 870,00 динара
Водопривреда
• Доношење решења о издавању водних услова за објекте, односно радове
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
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Копија плана катастарске парцеле
Извод из листа непокретности
Информација о локацији
Мишљење јавног водопривредног предузећа
Идејно решење
Републичка административна такса од 870,00 динара

• Доношење решења о издавању водне сагласности за објекте, односно радове
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
– Захтев
– Локацијски услови
– Пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење радова или идејни пројекат
– Одговарајућа лиценца за одговорног пројектанта
– Извод из пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење радова или
идејног пројекта који се односи на хидротехнички део и део који се односи на објекте
који утичу на водни режим
– Извештај о техничкој контроли пројекта
– Одговарајућа лиценца за лице које је извршило техничку контролу пројекта
– Републичка административна такса од 870,00 динара
• Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте, односно радове за које су
издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
– Захтев
– Извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и
водне сагласности или водне дозволе
– Извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта уколико није издата
водна дозвола
– Пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење радова или идејни пројекат
или пројекат изведеног стања
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– Извод из пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење радова или идејног
пројекта или пројекта изведеног стања − Републичка административна такса од 870,00
динара
• Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте, односно радове за које је
издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови
и водна сагласност
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Употребна дозвола или решење о озакоњењу
- Извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне
дозволе
- Пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење радова или идејни
пројекат или пројекат изведеног стања
- Извод из пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење радова или
идејног пројекта или пројекта изведеног стања - Републичка административна такса
од 870,00 динара
• Доношење уверења да се подносилац захтева не бави пољопривредном
делатношћу, у сврху престанка својства осигураника пољопривредника и за
ослобађање плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Фотокопија личне карте
- Изјава два сведока да се не бави пољопривредном производњом
- Ослобођено плаћања такси
• Доношење уверења да се подносилац захтева бави пољопривредном делатношћу,
у сврху регулисања плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Фотокопија личне карте
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Изјава два сведока да се бави пољопривредном производњом
Ослобођено плаћања такси
• Доношење потврде да регистровано пољопривредно газдинство није користило
подстицаје за предметну инвестицију из буџета ЈЛС

МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 26
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Фотокопија личне карте/Извод из АПР-а
- Доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава
- Рачун - отпремница ако је потребно по захтеву Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
- Ослобођено плаћања такси
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Служба за заштиту животне средине обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне,
финансијско-материјалне и административно-техничке послове у следећим областима:
1. Животна средина
1.1. У оквиру своје надлежности утврђене Законом о заштити животне средине
обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине.
1.2. Доставља податке из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине.
2. Заштита ваздуха
2.1. У области заштите ваздуха утврђене Законом о заштити ваздуха доноси Програм
контроле квалитета ваздуха
3. Заштита природе
3.1. У области заштите природних добара, иницира давање предлога Скупштини града
ради стављања под заштиту значајних природних добара, парка природе и
споменика природе на територији града.
3.2. Учествује у изради средњорочних и годишњих планова за управљање истим.
3.3. Израда Програма мониторинга квалитета ваздуха
4. Процена утицаја на животну средину
4.1. Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (ново
стање).
4.2. Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (затечено
стање).
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4.3. Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину (ново стање).
4.4. Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину (затечено стање).
4.5. Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну
средину (ново стање).
4.6. Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну
средину (затечено стање).
4.7. Доношење решења о изради нове студије о процени утицаја или ажурирања
постојеће студије о процени утицаја уколико носилац пројекта није почео са
реализацијом, односно изградњом и извођењем пројекта у року од две године од
дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја
5. Отпад
5.1. Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и
неопасног отпада на територији града.
5.2. Доношење решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење, поновно
искоришћење и одлагање неопасног отпада на територији града.
5.3. Доношење решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом на
територији града.
5.4. Издавање потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе.
5.5. Издавање одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом.
5.6. Води евиденцију и податке доставља надлежном Министарству.
6. Стратешка процена утицаја
6.1. Даје мишљења и сагласности на извештај стратешке процене утицаја планова и
програма на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја.
7. Интегрисана дозвола
7.1. Спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола у складу са Законом о
интегрисаном спречавању и контроли загађивача животне средине.
8. Буџетски фонд
8.1. Врши стручно- административне послове Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Крушевца.
9. Едукација грађана
9.1. Организује и подржава пројекте еколошке едукације грађана.
9.2. Издаје мере и услове заштите од буке а на захтев организатора јавних скупова и
активности.
10. Други послови
10.1.
Обавља и друге послове у складу са одредбама посебних закона, а које су
поверене јединицама локалне самоуправе из области заштите животне средине.
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Процена утицаја на животну средину
Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (ново стање).
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Захтев
Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 1
Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт
о урбанистичким условима који није старији од годину дана
- Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта
- Графички приказ микро и макро локације
- Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу
са посебним законом
- Копију плана парцеле
- Стручну оцену оптерећења животне средине (важи за корисника извора
нејонизујућег зрачења од посебног интереса)
- Друге податке и информације на захтев надлежног органа
- Републичка такса у износу од 2090,00 динара
- Градска такса у износу од 50,00 динара
Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (затечено стање).
-

МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 1
- Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о
могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима
за издавање одобрења за изградњу
- Извод из пројекта изведеног објекта
- Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима
мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису
старији од шест месеци
- Графички приказ микро и макро локације
- Републичка такса у износу од 2090,00 динара
- Градска такса у износу од 50,00 динара
- Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину (ново стање).
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МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 2
- Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт
о урбанистичким условима који није старији од годину дана
- Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта
- Графички приказ микро и макро локације
- Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу
са посебним законом
- Друге податке и информације на захтев надлежног органа
- Републичка такса у износу од 2090,00 динара
- Градска такса у износу од 50,00 динара
• Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину (затечено стање).
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 2
- Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о
могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима
за издавање одобрења за изградњу
- Извод из пројекта изведеног објекта
- Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима
мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису
старији од шест месеци
- Графички приказ микро и макро локације
- Републичка такса у износу од 2090,00 динара
- Градска такса у износу од 50,00 динара
Доношење решења о одређивању обима и садржаја за нову Студију или ажурирање
постојеће Студије о процени утицаја на животну средину .
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
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•

Текстуални део захтева који садржи податке одређене у прилогу 2
Републичка такса у износу од 2090,00 динара
Градска такса у износу од 50,00 динара

•

Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину (ново стање).

Доношење решења о одређивању обима и садржаја за нову Студију или
ажурирање постојеће Студије о процени утицаја на животну средину.

МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику - Одлука
надлежног органа из претходне фазе поступка Републичка такса у
износу од:
o до 100 м2
42.090,00
динара o од 100 м2 до 1000 м2
82.070,00
динара o преко 1000 м2
134.680,00
динара
- Градска такса у износу од 50,00 динара
• Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину (затечено стање).
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику Одлука надлежног органа из претходне фазе - Републичка такса у износу од:
o до 100 м2
36.330,00
динара o од 100 м2 до 1000 м2
70.880,00
динара o преко 1000 м2
116.320,00
динара
-

Градска такса у износу од 50,00 динара студије или ажурирања постојеће.

МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
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• Доношење решења о изради нове

ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- Најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику Одлука надлежног органа из претходне фазе - Републичка такса у износу од:
o до 100 м2
10.540,00
динара o од 100 м2 до 1000 м2
21.030,00
динара o преко 1000 м2
42.090,00
динара
- Градска такса у износу од 50,00 динара
Отпад
Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и
неопасног отпада на територији града (дозвола се издаје на период од пет година).
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев
- податке о подносиоцу захтева, регистрацији за обављање делатности, врсти отпада,
локацији и опреми за сакупљање, превозним средствима и друге податке на захтев
надлежног органа за издавање дозволе.
- Републичка административна такса у износу од 320,00 динара Републичка
такса у износу од:
o 19.530,00 динара за дозволу за сакупљање отпада
o 19.530,00 динара за дозволу за транспорт отпада o
32.530,00 динара за интегралну дозволу за сакупљање
и транспорт отпада
Доношење решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење, поновно
искоришћење и одлагање неопасног отпада на територији града (дозвола се издаје на
период од десет година)
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Захтев:
1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о постројењу и локацији, а посебно опис локације укључујући њене
хидрогеолошке и геолошке карактеристике у захтеву за одлагање отпада на депоније;
3) податке о капацитету постројења;
4) податке о врсти, количини и пореклу отпада;
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5) методе и технологије које ће се користити за сваку врсту операције садржане у дозволи,
техничке и друге захтеве који се односе на конкретну локацију, као и предложене методе
за превенцију и смањење загађења;
6) податке о опреми и уређајима који ће се користити;
7) број запослених и њихове квалификације;
8) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.
Уз захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију:
- 1) потврду о регистрацији;
- 2) радни план постројења за управљање отпадом;
- 3) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у
обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности
од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из
области заштите од пожара у складу са законом;
- 4) план за затварање постројења;
- 5) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
- 6) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака
из постројења;
- 7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о
процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене
утицаја на животну средину, у складу са законом;
- 8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са
законом;
- 9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или
штете причињене трећим лицима;
- 9а) финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из
дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније,
укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са
чланом 30. овог закона;
- Захтев за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију поред података из става
2. овог члана садржи и податке о поступку затварања и одржавања депоније после
затварања.
- Надлежни орган за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно
искоришћење и одлагање отпада, по потреби, може захтевати додатне податке,
информације или документацију за издавање дозволе. - Републичка
административна такса у износу од 320,00 динара - Републичка такса у износу од:
o 65.100,00 динара за дозволу за третман отпада o
65.100,00 динара за дозволу за складиштење отпада o
65.100,00 динара за дозволу за одлагање отпада
o 104.130,00 динара за интегралну дозволу за управљање
отпадом o
Доношење решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом на
територији града
МЕСТО ПОСТУПКА:
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Канцеларија број 22
Измена и допуна дозволе се врши само у случајевима када:
- оператер, односно лице које има дозволу поднесе захтев за измену дозволе (промена
врсте и/или количине отпада, промена квалификованог лица одговорног за стручни
рад за управљање отпадом, отварања новог постројења на истој или другој локацији
са истом технологијом и методама третмана)
- дође до промене оператера, односно лица које има дозволу
- постоји опасност или настане штета по здравље људи и животну средину или услови
безбедности захтевају измену дозволе
- дође до измена закона и других прописа.
- Републичка административна такса у износу од 320,00 динара
- Републичка такса у износу од: 6.510,00 динара
Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе (потврда се издаје на перод
најдуже од 60 дана)
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
– Захтев:
1) податке о оператеру;
2) податке о постројењу и локацији;
3) податке о капацитету постројења;
4) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези
да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије
угрожености од пожара и друге податке на захтев надлежног органа.
– Републичка административна такса у износу од 2.870,00 динара
Поступак издавања интегрисаних дозвола у складу са Законом о интегрисаном
спречавању и контроли загађивача животне средине
МЕСТО ПОСТУПКА:
Канцеларија број 22
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију:
1) пројекат за планирано, односно изграђено постројење;
2) извештај о последњем техничком прегледу;
3) план вршења мониторинга;
4) резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току
трајања пробног рада ;
5) план управљања отпадом;
6) план мера за ефикасно коришћење енергије;
7) план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;
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8) план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;
9) акт о праву коришћења природних ресурса;
10) изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне
и доступне јавности;
11) доказ о уплаћеној адмонистративној такси .
Поред документације из захтева подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже: 1)
за нова постројења - сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и
сагласност на процену опасности од удеса;
2) за постојећа постројења - сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену
опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег или активности
условима прописаним овим законом.
Републичка административна такса за захтев за издавање интегрисане дозволе 157.840,00

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Славица Настић
Телефон: +381 37 427558
Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 ,
93/2012, 99/13, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016,95/18) чл. 5. прописано је да се средства
буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују из изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
Само изворне приходе утврђује, контролише и наплаћије локална пореска администрација,
односно у граду Крушевцу, у оквиру Градске управе, утврђивање, наплату и контролу јавних
прихода врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. Одељење је надлежно
по врстама изворних прихода да врши:
− Утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину у статици
− Утврђивање, наплату и контролу локалне комуналне таксе (комунална такса за истицање
фирме на пословном простору; комунална такса за коришћење простора на јаним
површинама)
− Утврђивање, наплату и контролу накнаде за коришћење грађевинског земљишта ( до
2013.године)
− Утврђивање, наплату и контролу посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине
− Обрачун такси за озакоњење
− Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
– Утврђивање, наплату и контролу прихода од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе органи и организације општине.
– Наплата боравишне таксе од физичких лица која пружају угоститељске услуге смештаја у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, на основу чл. 71. Закона
о угоститељству („Сл. гласник РС“, бр. 17/2019)
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У оквиру Одељења образоване су три Службе:
СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА
ШЕФ СЛУЖБЕ: Владан Миловановић Телефон:
+381 37 427558
СЛУЖБА ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Мирјана Милановић Телефон:
+381 37 427558
СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА И ОЗАКОЊЕЊЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Марија Бајић Телефон:
+381 37 427558

Основне функције локалне пореске администрације су:
- Утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем;
- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединице локалне
самоуправе
- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединице локалне самоуправе
Јединици локалне самоуправе, сходно одредбама чл. 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе, припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то:
порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
локалне административне таксе;
локалне комуналне таксе;
боравишна такса;
накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом;
концесиона накнада;
друге накнаде у складу са законом;
приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том
поступку;
9) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и
организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
својини јединице локалне самоуправе;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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11) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе
чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
12) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14) приходи по основу самодоприноса.
Утврђивање наведених накнада и такси врши се на основу пореских пријава које подносе
обвезници, односно на основу захтева обвезника. На основу пореских пријава, сагласно одлукама
које доноси Скупштина града и одлукама Градског већа и на основу закона који регулишу ову
област, Одељење доноси решења о разрезу наведених јавних прихода појединачно за све обвезнике
једном у току године за текућу годину, осим код обрачуна такси за озакоњење и обрачуна доприноса
где се обавеза утврђује појединачно и једнократно у случајевима изградње, доградње,
реконструкције и озакоњења грађевинских објеката као услов за издавање грађевинске дозволе, а на
захтев странке, односно инвеститора.
Локална пореска администрација пореским обвезницима омогућава увид у податке којима
располаже и који су основ опорезивања.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину регулисан је Законом о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр.
26/2001, 45/2002 (Одлука СУС), бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012 (Одлука УС), 47/2013 ,68/2014,95/18,99/18 (Одлука уставног суда)
Чланом 2. Закона прописани су предмети опорезивања, тако да се порез на имовину плаћа
на следећа права на непокретности:
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;
2) право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког
лица;
3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се
уређује правни режим грађевинског земљишта;
4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са
законом којим се уређује јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са
законом којим се уређује јавна својина;
6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа; 8) државину и коришћење
непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
Непокретностима, у смислу предходног става, сматрају се:
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други
(надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).
Кад на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина, из става 1.
тач. 2) до 8) овог члана, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину,
а не на право својине.
Чл. 5. Закона о порезима на имовину прописано је следеће:
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«Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне
књиге је вредност непокретности утврђена у складу са овим законом.
Вредност непокретности из става 1. овог члана утврђује орган јединице локалне самоуправе
надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе (у
даљем тексту: орган јединице локалне самоуправе).
Вредност непокретности из става 1. овог члана, осим земљишта, може се умањити за
амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до 40%, почев
од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно
последња реконструкција објекта, а на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о
висини стопе амортизације која важи на дан 15. децембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину и која је објављена у складу са овим законом.
Ако скупштина јединице локалне самоуправе не утврди висину стопе амортизације, или је
не утврди у складу са овим законом, или је утврди а не објави у складу са ставом 3. овог члана, код
утврђивања пореза на имовину вредност непокретности из става 1. овог члана не умањује се за
амортизацију.»
Вредност непокретности у складу са чл. 2. Одлукe о стопи амортизације у граду
Крушевцу за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу
пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге (Сл. лист града Крушевца» бр. 9/13)
умањује се за износ амортизације од 0,8 % годишње, применом пропорционалне методе, а
највише до 40 %.
Чланом 6а прописано је да се „ за сврху утврђивања основице пореза на имовину,
непокретности разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности:
1) грађевинско земљиште
2) пољопривредно земљиште
3) шумско земљиште
4) друго земљиште
5) стан
6) кућа за становање
7) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности
8) гараже и гаражна места.
Како се друго грађевинско земљиште по први пут опорезује, Скупштина града утврдила
је просечну цену квадратног метра другог земљишта за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији Града Крушевца у ТРЕЋОЈ и ЧЕТВРТОЈ зони у износу од 42,90 динара.
Скупштина града Крушевца, чл. 2. Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији града Крушевца
утврдила је просечне цене квадратног метра непокретности по зонама и то:
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији Града Крушевца у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
2) станова
3) кућа за становање
4) пословних зграда и других (надземних и подземних)
за обављање делатности
75.514,00 динара
5) гаража и гаражна места

12.445,00 динара
71.410,00 динара
22.599,00 динара
грађевинских објеката који служе
22.825,00 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
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2019.годину на територији Града Крушевца у ДРУГОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
2) станова
3) кућа за становање
4) пословних зграда и других (надземних и подземних)
за обављање делатности
58.566,00 динара
5) гаража и гаражна места

2.530,00 динара
55.248,00 динара
13.196,00 динара
грађевинских објеката који служе
6.818,00 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији Града Крушевца у ТРЕЋОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
1.185,00 динара
2) пољопривредног земљишта
71,50 динара
3) шумског земљишта
17,60 динара
4) станова
40.161,00 динара
5) кућа за становање
14.216,00 динара
6) пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање делатности
58.566,00 динара 7)
гаража и гаражна места
5.716,00 динара
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019.годину на територији Града Крушевца у ЧЕТВРТОЈ зони износе:
11) грађевинско земљиште
2) пољопривредног земљишта
3) шумског земљишта
4) станова
5) кућа за становање
6) пословних зграда и других (надземних и подземних)
за обављање делатности
16.535,00 динара
7) гаража и гаражна места

229,00 динара
71,50 динара
17.60 динара
40.161,00 динара
5.751,90 динара
грађевинских објеката који служе
2.880,00 динара

Одлука се може преузети у целости на интернет страни града www.krusevac.rs
У складу са Законом о изменама и допунама закона о порезима на имовину Скупштина града
донела је Одлуку којом је прописала да се неизграђено грађевинско земљиште на територији
града, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума,
за сврху утврђивања основице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у шумско
земљиште.
Чл. 7. Закона, прописано је да „Основица пореза на имовину за непокретности обвезника
који води пословне књиге и чију вредност у пословним књигама исказује по методу фер вредности
у складу са међународним рачуноводственим стандардима (MRS), односно међународним
стандардима финансијског извештавања (MSFI) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер
вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.
Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним
књигама не исказује у складу са ставом 1. овог члана чини:
1) за неизграђено земљиште - вредност земљишта;
2) за остале непокретности - вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта.
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Вредност непокретности из става 2. овог члана порески обвезник утврђује проценом према
елементима из члана 6. став 1. овог закона.
Изузетно од става 3. овог члана, вредност непокретности је вредност исказана у пословним
књигама на последњи дан пословне године обвезника (у даљем тексту: књиговодствена вредност) у
текућој години, и то за:
1)
експлоатациона поља и експлоатационе објекте;
2)
објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије
који се користе за обављање делатности;
3)
објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим
трговине и управљања;
4)
објекте за производњу гаса;
5)
објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда;
6)
објекте за третман и одлагање отпада;
7)
објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу
материјала; 8) складишне и стоваришне објекте.
Непокретности из става 4. овог члана опредељују се према њиховој намени у складу са
прописима којима се уређује класификација делатности.
За непокретности из става 4. овог члана које обвезник у пословним књигама исказује посебно
од вредности припадајућег земљишта, осим експлоатационих поља, основицу пореза на имовину
чини збир књиговодствених вредности објеката и вредности припадајућих земљишта које су
процењене у складу са ставом 3. овог члана.
Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката из става 4. овог члана не исказује
посебно у својим пословним књигама, основица пореза на имовину за земљиште и објекат који се
на њему налази, као јединствену целину, чини вредност земљишта утврђена у складу са ставом 3.
овог члана увећана за грађевинску вредност објекта процењену од стране овлашћеног вештака
грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.
Изузетно од ст. 1. до 7. овог члана, основица пореза на имовину за жичаре, путеве, пруге и
друге инфраструктурне објекте, као и за кабловску канализацију и друге подземне грађевинске
објекте у које су смештене мреже намењене протоку воде (за пиће, атмосферске, отпадне и др.),
водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања и друге потребе корисника, гаса, нафте и
нафтних деривата, телекомуникација и слично, је књиговодствена вредност објеката на последњи
дан пословне године обвезника у текућој години.
За непокретност ис ст. 1. и 8. овог члана и члана 7а став 6. овог закона, за експлоатациона
поља и за објекте из члана 7. став 6. овог закона, коју обвезник који води пословне књиге изгради,
стекне, или му по другом основу настане пореска обавеза у току године за коју се утврђује порез на
имовину (у даљем тексту: пореска година или у текућој години након почетка пословне године
обвезника која је различита од календарске), основица пореза на имовину за ту годину је њена
набавна вредност исказана у пословним књигама обвезника, а за наредне године утврђује се
применом ст. 1. до 8. и става 10. овог члана.
Обвезник који води пословне књиге основицу пореза на имовину за непокретности чији је
држалац из члана 2. став 1. тач. 6) и 7) ово закона утврђује у складу са чл. 5, 6. и 6а овог закона.
Припадајућим земљиштем, у смислу става 2. тачка 2) овог члана, сматра се катастарска
парцела земљишта на којој се налази објекат или његов део, односно део земљишта одређен
границом (међом) - ако такав део постоји.“
Скупштина града Крушевца, донела је Одлуку о утврђивању висине стопе пореза на имовину,
(„Сл. лист града Крушевца 09/2017) којом су прописане следеће стопе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,4 %
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге - 0,25 %
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3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту,
зависне од висине пореске основице и то:
На пореску основицу
Плаћа се на име пореза
(1) до 10.000.000 динара
0,40 %
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
порез из подтачке (1) + 0,6 % на износ преко
10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
порез из подтачке (2) + 1,0 % на износ преко
25.000.000 динара
порез из подтачке (3) + 2,0 % на износ
(4) преко 50.000.000 динара
преко 50.000.000 динара
Чл. 33. Закона, прописано је да „Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге
порез на имовину утврђује самоопорезивањем.
Порез на имовину утврђује решењем орган јединице локалне самоуправе на чијој територији
се налази непокретност за коју се утврђује порез (у даљем тексту: надлежни орган јединице локалне
самоуправе), и то:
1) обвезнику који не води пословне књиге;
2) обвезнику који води пословне књиге, у поступку контроле, ако обвезник није
утврдио пореску обавезу или ју је утврдио нетачно или непотпуно.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђивање пореза врши на основу података
из пореске пријаве, пословних књига пореског обвезника, података из евиденција надлежних органа
и других података којима тај орган располаже, а од значаја су за утврђивање пореске обавезе.
Решење о утврђивању пореза на имовину обвезнику који не води пословне књиге, на основу
података у пореској пријави и других података којима располаже, надлежни орган јединице локалне
самоуправе може донети непосредним одлучивањем, без предходног изјашњавања обвезника о
чињеницама које су од значаја за одлучивање.
Промене у току пореске године од значаја за висину обавезе по основу пореза на имовину не
утичу на утврђивање пореске обавезе за ту годину истом обвезнику (који води, односно који не води
пословне књиге), осим у случају из члана 12. став 3. овог закона.
Пореску пријаву обвезник у складу са чланом 33б. може предати јавном бележнику
приликом овере исправе.
Обвезник пореза на имовину, у складу са чланом 33в., дужан је да поднесе пореску пријаву
у року од 30 дана, за:
1)
имовину за коју настане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко
јавног бележника у складу са чл. 33б овог закона, рачунајући од дана настанка пореске обавезе;
2)
имовину за коју престане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко
јавног бележника у складу са чланом 33б овог закона, рачунајући од дана престанка пореске обавезе;
3)
имовину коју предузетник који води пословне књиге почне да евидентира у
пословним књигама, рачунајући од дана евидентирања;
4)
имовину коју предузетник који води пословне књиге престане да евидентира у
пословним књигама, рачунајући од дана престанка евидентирања;
5)
имовину у пословним књигама физичког лица које је изгубило својство
предузетника који води пословне књиге (одјавом, по сили закона и др.), рачунајући од дана
престанка тог својства;
6)
непокретност за коју је обвезнику престало право на пореско ослобођење у складу
са чланом 12. ст. 3. и 4. овог закона, рачунајући од 184. дана од дана њеног уступања другом лицу
ради остваривања прихода.
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Изузетно од члана 33б овог закона и става 1. овог члана, обвезник који води пословне књиге
за имовину за коју је, у периоду од 1. јануара пореске године до 31. марта пореске године настала
пореска обавеза или је дошло до друге промене из става 1. тач. 2) до 6) овог члана, пореску пријаву
подноси у оквиру пријаве којом пријављује утврђени порез за пореску годину за све непокретности
на територији исте јединице локалне самоуправе, или пријаву подноси након подношења те пријаве,
до 31. марта пореске године.
Пореска пријава подноси се и за имовину за коју обвезник има право на пореско ослобођење.
Сагласно члану 33г. „За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом,
обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке следеће пореске године поднесе
пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.
За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом, обвезник који не
води пословне књиге, дужан је да поднесе пореску пријаву ако је дошло до промене од утицаја на
висину пореске обавезе за ту имовину о којој нису садржани подаци у поднетој пореској пријави.
Пријава из става 2. овог члана подноси се од 1. до 31. јануара пореске године која следи
години у којој је дошло до промене која се пријављује, осим у случају из члана 33в став 1. тачка 6)
овог закона.“
Пореска пријава за обвезнике који не воде пословне књиге, подноси се на обрасцу ППИ-2 –
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину.
Образац пријаве ППИ-2 може се преузети са сајта Пореске управе РС
http://www.poreskauprava.gov.rs/fizicka-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html или у Одељењу за
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.
Образац пријаве ППИ-1 ( пореска пријава о утврђеном порезу на имовину ) – подносе
обвезници који воде пословне књиге и који сами утврђују порез на имовину (врше самоопорезивање).
Образац пријаве ППИ-1 са прилозима и подприлозима , може се преузети са сајта Пореске управе
РС http://www.poreskauprava.gov.rs/fizicka-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html

Пореска ослобођења
Пореска ослобођења, прописана су чл. 12. Закона о порезима на имовину и не примењују се
на непокретности које се трајно дају другим лицима ради остваривања прихода, осим на
непокретности из става 1. тачка 7) овог члана за које је уговором о концесији уређено да концесионар
неће плаћати порез на имовину. Трајним давањем другим лицима, сматра се свако уступање
непокретности другом лицу уз накнаду, која у току 12 месеци, непрекидно или са прекидима, траје
дуже од 183 дана.
Када је реч о пореском ослобођењу на права на непокретности обвезника који води пословне
књиге, које од настанка пореске обавезе исказује у својим пословним књигама као добр искључиво
намењено даљој продаји, које се не користе, не плаћа се за годину у којој је пореска обавеза настала,
као ни за годину која следи тој години.
Порез на имовину на територији јединице локалне самоуправе не плаћа обвезник кад укупна
основица за све његове непокретности на тој територији не прелази износ од 400.000 динара.

Порески кредит
Чл. 13. Закона о порезима на имовину, прописано је право на порески кредит и то:
− Утврђени порез на кући за становање или стану у којем станује обвезник умањује се за 50%,
а највише 20.000 РСД.
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− Ако на једној кући за становање или стану има више обвезника, право на умањење утврђеног
пореза има сваки обвезник који у тој кући за становање или стану станује, у висини
сразмерној његовом уделу у праву на тој кући за становање или стану у односу на износ за
који се порез умањује, у складу са ставом 1. Овог члана.
− Утврђени порез на куће за становање и станове површине до 60 м2, који нису на
грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у
закуп, а у којима станују само лица старија од 65 година, умањује се за 75%.
− Домаћинством, у смислу овог закона, сматра се заједница живота, привређивања и трошења
остварених прихода чланова те заједнице.
Порез на имовину утврђује се за календарску годину, применом одредаба закона о порезима на
имовину и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се имовина налази о
стопама пореза на имовину, одлуке којом су одређене зоне ( укључујући и најопремљеније зоне) и акта
о коефицијентима за непокретности у зонама, који важе на дан 15. децембра текуће године.
За имовину за коју пореска обавеза настане у току пореске године, порез на имовину за ту годину
утврђује се за период од настанка пореске обавезе до истека те године, односно до престанка пореске
обавезе у тој години.
У Службеном листу града Крушевца, бр. 9/13, објављене су следеће пореске Одлуке које је
донела Скупштина града и које се могу преузети са интернет сајта www.krusevac.rs
- Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника
који води пословне књиге у граду Крушевцу
- Одлука о стопи амортизације у граду Крушевцу за коју се умањује вредност непокретности,
осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на непокретности које
се налазе на територији града Крушевца обвезника који не води пословне књиге.

НАПЛАТА ПОРЕЗА (редовна, принудна)
Према члану 64. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр.
80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др.
закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012
- испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (Аутентично тумачење чл. 41.
став 3.), 112/2015, 15/2016, 108/2016,30/18,95/18 ) наплата пореза је редовна или принудна.Редовна
наплата пореза врши се о доспелости пореске обавезе.Принудна наплата предузима се кад доспела
пореска обавеза није намирена о доспелости.
Пре доношења решења о принудној наплати, пореском обвезнику се у складу са чланом 71.
ЗПППА, упућује опомена са подацима о врсти и износу пореза, којом се налаже да доспелу обавезу
плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од
дана издавања опомене до дана уплате доспелог пореза, односно споредних пореских давања.
Уколико порески обвезник не уплати пореску обавезу у целости по пријему опомене, а не
поднесе захтев за одлагање плаћања пореског дуга, или је тај захтев одбијен, односно у року од пет
дана не расправи са локалном пореском администрацијом споредна питања у вези врсте или износа
пореза, односно споредних пореских давања доспелих за наплату, приступа се издавању решења за
принудну наплату.
У складу са чланом 84. ЗПППА, наплата пореза, у поступку принудне наплате, спроводи се
на:
1) новчаним средствима пореског обвезника;
2) новчаним потраживањима пореског обвезника;
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2а) заради, односно накнади зараде, односно пензији, у делу који није изузет од извршења
према закону којим се уређује извршење и обезбеђење;
3) неновчаним потраживањима и другим правима пореског обвезника;
4) готовом новцу и хартијама од вредности;
4а) штедним улозима;
5) покретним стварима; 6) непокретностима.
Принудна наплата се може спровести на једном или више предмета у исто време. Предмети
принудне наплате одређују се решењем.
Сходно члану 79. ЗПППА поступак принудне наплате прекида се: 1) Ако пореска управа
покрене стечајни поступак против пореског обвезника у смислу чл. 112.овог закона
2)
ако Пореска управа одобри одлагање плаћања пореза из чл. 73. односно члана 74б
овог закона;
3)
ако се утврди постојање грешке код обрачуна пореске обавезе која има за резултат
нижи порез, до исправке утврђивања;
4)
у случају из члана 147. ст. 2. и 6. овог закона.
Поступак принудне наплате може се прекинути ако, по истеку рока из члана 71. став 2. овог
закона, порески обвезник поднесе захтев за одлагање наплате, под условима из чл. 73., односно
члана 74б овог закона.
Прекид из ст. 1. и 2. овог члана не утиче на заложно право, ни на увећање пореског дуга

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга
МЕСТО ПОДНОШЕЊА:
Трг младих 1, Канцеларија
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
− Захтев
− Записник о усаглашеном стању пореског дуга са стањем на дан
− Биланс стања за годину - са доказом о пријему у НБС
− Биланс успеха за годину-са доказом о пријему у НБС
− Акт о разврставању правног лица, у складу са „законом о рачуноводству и ревизији“(само за
правна лица)
− Списак инструмената обезбеђења плаћања пореског дуга прописане чланом 74. ЗПППА
Законске одредбе којима су прописани услови одлагања плаћања пореског дуга −
Чланови 73, 74 и 76 . Закона о пореском поступку и пореској администрацији

ПОВРАЋАЈ/ПРЕКЊИЖАВАЊЕ више уплаћеног или погрешно наплаћеног пореза односно
спордних пореских давања
У складу са чланом 10. ЗПППА, порескоправни однос је однос јавног права који обухвата
права и обавезе у пореском поступку Пореске управе с једне и физичког, односно правног лица, с
друге стране, којим се уређује:
1)
обавеза плаћања пореза, обавеза обезбеђења пореске обавезе и обавеза плаћања
споредних пореских давања од стране физичког, односно правног лица и право Пореске управе да
захтева испуњење ових обавеза;
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2)
обавеза физичког, односно правног лица да, у складу са законом, утврди порез,
односно, по одбитку, наплати порез у име пореског обвезника, води прописано рачуноводство,
подноси пореске пријаве, доставља Пореској управи тражену документацију и податке, не обавља
плаћања на начин друкчији од прописаног, дозволи преглед свог пословања службеном лицу Пореске
управе и друге законом утврђене обавезе чињења, нечињења или трпљења, у циљу благовременог и
правилног плаћања пореза, као и право Пореске управе да захтева испуњење ових обавеза.
У порескоправном односу из става 1. овог члана, физичко, односно правно лице има право:
1)
на повраћај више или погрешно наплаћеног пореза, односно споредних пореских
давања, као и на повраћај пореза када је то другим пореским законом предвиђено;
2)
на пореску рефакцију, односно на рефундацију пореза у складу са пореским законом;
3)
да користи порески кредит у односу на пореску обавезу, односно обавезу по основу
споредних пореских давања;
4)
да користи више или погрешно уплаћени порез односно споредна пореска давања за
намирење доспелих обавеза по другом основу, путем прекњижавања.
Порески кредит је износ за који се умањује пореска обавеза.
Ако се лице из става 2. овог члана определи за повраћај више или погрешно наплаћеног
пореза, односно споредних пореских давања, као и за рефакцију, односно рефундацију пореза,
односно за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза, Пореска
управа има обавезу да по захтеву донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од
дана пријема захтева, ако пореским законом није друкчије уређено.
Када се по захтеву пореског обвезника изврши увид у стање на његовом аналитичком рачуну
јавних прихода и утврди да уплата јавних прихода није прокњижена односно није прослеђена
Пореском одељењу од стране Управе за трезор путем извештаја о стању и променама на рачунима
јавних прихода-извода, порески обвезник се упућује на носиоца платног промета да се утврде
разлози због којих уплата није евидентирана кроз извод управе за трезор.
Порески обвезник надлежном Пореском одељењу доставља писани захтев за књижење
непрокњижене уплате на рачуну јавних прихода, уз који обавезно прилаже доказ о уплати ( да је
уплата извршена код носиоца платног промета) и податак за рекламацију. Захтев мора бити
потписан (за физичка лица) и потписан и печатом оверен (предузетници и правна лица).
Ако се по захтеву пореског обвезника утврди да је уплата путем извода прослеђена
Пореском одељењу али није исправно прокњижена, порески обвезник се упућује да поднесе захтев
за прекњижавање уплате. У зависности од врсте учињене грешке, могуће су следеће врсте захтева:
- Захтев за прекњижавање са једног уплатног рачуна на други;
- Захтев за прекњижавање са једне шифре општине на другу и
- Захтев за прекњижавање са једног ПИБ/ЈМБГ на други ПИБ/ЈМБГ
Захтев за прекњижавање
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Трг
младих 1, Канцеларија
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
- Захтев

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА
Уверење је исправа, односно писмено издато од стране државног органа којим се потврђује
нека чињеница или друго својство. Уверења и друге исправе (потврде и сл.) које се издају на основу
података о којима се води службена евиденција имају значај јавне исправе, а то значи да ова
уверења почивају на претпоставци њихове тачности.
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Пореска уверења која порески орган издаје пореским обвезницима, издају се на основу
података из пореског књиговодства које представља службену евиденцију о пореској обавези,
обрачунатој камати, уплатама пореске обавезе и стању дуга или претплате по врстама јавних
прихода.
-

Поступак за издавање уверења

Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву обвезника локалних јавних
прихода/странке, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника.
Захтев се подноси у писаној форми на за то прописаном обрасцу. Захтев мора бити уредно попуњен
тачним подацима и потписан. Ако захтев подноси порески обвезник - правно лице, потпис на
захтеву мора бити оверен печатом правног лица.
Уз захтев се прилаже доказ о плаћеној локалној административној такси, која је саставни
део градске одлуке о локалним административним таксама.
Захтев за издавање пореског уверења
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Трг
младих 1, Канцеларија
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
− Захтев

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за утврђивање, наплату и контролу, утврђује и посебну накнаду за заштиту и
унапређивање животне средине у складу са Законом о накнади за коришћење јавних добара (″ Сл.
гласник РС ″ бр. 95/18 и 49/19), члан 134-139, и на основу Уредбе о критеријумима за одређивање
активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног
утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за
ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за
утицај физичких лица на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019 и 55/2019)

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Законом о финасирању локалне самоуправе, прописано је да јединица локалне самоуправе
има право и на изворне приходе по основу локалних комуналних такси.
Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода на основу закона и Одлуке о
локалним комуналним таксама („Сл. лист града Крушевца“ бр.9/19) утврђује локалну комуналну
таксу за истицање фирме.

„ ТАРИФНИ БРОЈ 1
1. За истицање фирме или назива на пословним просторијама (у даљем тексту фирмарина), утврђује
се локална комунална такса по зонама и то:
I Таксени обвезници који обављају следеће делатности :

149

делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима ; производње
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електорпривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину
плаћају на годишњем нивоу и то правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро правна лица и предузетници плаћају
у свим зонама:

- велика и средња правна лица… ....................... 594.150,00 динара (10 просечних зарада)
- мала и микро правна лица и предузетници…118.830,00 динара (2 просечне зараде)
II
Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана су у средња правна лица, као и предузетници, мала и микро правна
лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, фирмарину плаћају:

Средња, мала и микро правна лица и предузетници:
• Екстра зона..................................118.830,00 динара (2 просечне зараде)
• I .....................................................116.830,00 динара (2 просечне зараде – 2.000 дин.)
• II.....................................................114.830,00 динара (2 просечне зараде – 4.000 дин.)
• III...................................................112.830,00 динара (2 просечне зараде – 6.000 дин.)
• IV...................................................110.830,00 динара (2 просечне зараде – 8.000 дин.)
• V.....................................................108.830,00 динара (2 просечне зараде – 10.000 дин.)
Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана су у велика правна лица, фирмарину плаћају:

III

У свим зонама. .............................................. 178.245,00 (3 просечне зараде)
Под просечном зарадом у смислу предходног става сматра се просечна зарада по запосленом
остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која
предходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за
послове статистике.
Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, сагласно предходном ставу ове
Одлуке, вршиће усклађивање прописаног износа комуналне таксе на крају сваке године за наредну
годину према према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Подручје града подељено је на ШЕСТ ЗОНА које се пружају од центра ка периферији.
Основ за утврђивање граница зона је економски, односно тржишни критеријум, вредности
локације, где је вредност локације управо пропорционална њеној атрактивности и
изузетности, саобраћајној опслужености и приступачности, обиму и разноликости
понуде у оквиру зоне, броју корисника који је поседују, посебним погодностима за одређену
намену и слично.
ГРАНИЦЕ ЗОНА
ЕКСТРА ЗОНА

Обухвата парцеле са леве и десне стране следећих улица:Улица
Газиместанска,Улица Видовданска до укршћа са Улицом Душановом,Улица
мајке Југовића до Косовске,Улица Балканска до Југ Богданове и
Душанове,Улица Бријанова до Улице Југ Богданове
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ПРВА ЗОНА

Обухвата простор оивичен следећим улицама: Газиместански трг, Јастребачком
до Улице Цара Лазара, Улицом Цара Лазара до Страхињићеве, Улицом
Страхињићевом до Улице Пећке,Улицом Пећком до Првомајске, Првомајском
до Његошеве, Његошевом до Мајке Југовића, Мајке Југовића до границе парка
Багдала, границом парка Багдала до Ул. Косовске, Ул. Косовска до Ул. Николе
Тесле, Ул. Николе Тесле до Ул. Чеховљеве, Ул. Чеховљева, Ул. Достојевског до
Ул. Хајдук Вељкове, Ул. Хајдук Вељковом до Ул. Бруски пут, Ул. Бруски пут
до Ул. Кнеза Милоша, Ул. Кнеза Милоша до Булевара Николе Пашића, Булевар
Николе Пашића до Ул. Видовданске, Ул. Видовданска до Шумадијске,
Шумадијском до Ул. Балканске, Ул. Балканском до укршћа са Југ Богдановом и
Душановом, Ул. Југ Богдановом до Газиместанског трга обухватајући парцеле
са леве и десне стране наведених улица.
Овом зоном обухваћене су и парцеле са леве и десне стране следећих улица:Ул.
Железничка од Газиместанског трга до Гарског потока,Ул. Цара Лазара од
Страхињићеве до Гарског потока, Ул. Видовданска од Булевара Николе Пашића
до Ул. Бивољске.

ДРУГА ЗОНА

Граница пролази Гарским потоком од Ул. Железничке, просеца Ул. Цара Лазара
и иде до Ул. Војводе Мишића, Ул. Војводе Мишића до Његошеве, Ул.
Његошевом до Ул. Багдалски венац, Ул. Багдалски венац до Ул. Косовске битке,
Ул. Косовске битке до Ул. Кнез Михајлове, Ул. Кнез Михајлова до Устаничке,
Ул. Устаничком до границе Слободишта, границом Слободишта до Бруског
пута, Бруски пут до Ул. Кнеза Милоша, Ул. Кнеза Милоша која чини границу
између I и II зоне од Ул. Кнеза Милоша до Ул. Брестовачке, Ул. Брестовачком
до Ул. Гаврила Принципа,Ул. Гаврила Принципа до Ул. кнеза Милоша, Ул.
кнеза Милоша до реке Расине, реком Расином до Ул. Војводе Степе, Ул. Војводе
Степе до Ул. Петра Кочића, Ул. Петра Кочића до Ул. Видовданске, Ул.
Видовданском до Ул. Бивољске, Ул. Бивољска до Ул. Балканске, Ул. Балканска
до Омладинске, Ул. Омладинском, Буковачком и Добровољачка (само лева
страна) до Ул. Железничке, Ул. Железничком до Газиместанског трга,
железничком пругом до Гарског потока,обухватајући парцеле са леве и десне
стране наведених улица.
Овој зони припадају и парцеле са леве и десне стране следећих улица:
Аеродромска од Ул. Кнеза Милоша до Ул. Мартовских жртава,Ул. Видовданске
од Ул. Петра Кочића до моста на Расини,Ул.цара Лазара од моста на Гарском
потоку до Ул. Алексе Ненадовића, Ул. Јасички пут и до укрштања са Северном
обилазницом и парцеле које излазе на Источну обилазницу.

ТРЕЋА ЗОНА

Обухвата улице које нису обухваћене I и II зоном, а припадају КО Крушевац.
Трећој зони припадају и парцеле удаљене више од 50 м, од Ул. Јасички пут до
укрштаја са Северном обилазницом и од Источне обилазнице, као и парцеле са
леве и десне стране следећих улица: Бруски пут од границе друге зоне до пута
за Мудраковац, Ул. Цара Лазара до пута за Александровац, Ул. Савска до
скретања у '' Трајал'' обухватајући комплекс ''Трајал'', комплекс ХИ ''Жупа'' и
комплекс ХИ ''Мерима'', Ул. Паруновачка од моста на Расини до
колосека,обухватајући комплекс ДИП ''Савремени дом'' и корпорацију ''Трајал''

ЧЕТВРТА ЗОНА Обухвата простор ван катастарске општине Крушевац обухваћен Генералним
урбанистичким планом Крушевца, а није обухваћен трећом зоном

ПЕТА ЗОНА

Обухвата грађевинско земљиште на подручју града Крушевца које је ван
Генералног урбанистичког плана Крушевца.

ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ И ДОПРИНОСИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
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ЗЕМЉИШТА
Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода врши и обрачун такси за
озакоњење у складу са Законом о озакоњењу објеката («Сл. Гласник РС» бр. 96/15 и 83/18) и обрачун
доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта («Сл. Лист града Крушевца» бр. 1/15,7/15 и 11/17.) Захтеви се
подносе Одељењу за урбанизам и грађевинарство.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Горан Колашинац
Телефон: +381 37 414717
СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Светлана Марковић
Телефон: +381 37 421144
Адреса: Трг косовских јунака бр. 3, 5. спрат
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ
ШЕФ СЛУЖБЕ: ––––––––––––––––––– Телефон:
+381 37 414102
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Бојан Јелић
Телефон: +381 37 414818
СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Данијела Пиндовић
Телефон: +381 37 414727
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПИСАРНИЦЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Бранислав Марковић
Телефон: +381 37 414734

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Послови пружања правне помоћи загарантоване Уставом и Конвенцијом о људским и
основним слободама, обављају се у складу са Одлуком о условима и начину пружања
правне помоћи грађанима на територији града Крушевац („Службени лист града
Крушевца“, бр. 1/09, 1/11 и 8/12).
Послови пружања правне помоћи обухватају:
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давање правних савета, састављање поднесака, исправа, уговора,
опорука и др. , заступање пред судовима, државним органима и
другим организацијама.
Правна помоћ се пружа грађанима из области парничног, извршног, ванпарничног,
кривичног и других поступака пред надлежним органима.
У вршењу послова правне помоћи извршиоци се придржавају професионалних принципа,
поштују достојанство корисника и поступају у складу са законом и интересима странке.
Правни савет се даје свакој странци без икаквог ограничења у погледу имовног стања. Када
је у питању састављање поднесака, од плаћања накнаде ослобођена су материјално
угрожена лица, као и лица која су за остваривање тог права ослобођена по закону. Остали
корисници плаћају накнаду на рачун Града у износу од 50% од износа предвиђеног тарифом
о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
У зависности од броја поднесака које треба израдити, заказује се термин, али се у принципу
на израду поднеска чека највише два дана.
Да би се остварило право на бесплатну правну помоћ када је у питању израда поднесака,
потребна је одређена документација предвиђена нормативним актом.
Састављање тужби, жалби и слично ускраћује се странци само у случају када за то нема
законског основа и када је очигледно да нема изгледа за успех у поступку.
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ
Служба за информатику стара се о законитом, правилном и благовременом обављању
информатичких послова, унапређење рада и побољшање ефикасности; прати и организује
послове у вези са базом података, мрежом и комуникацијом и другим информатичким
пословима, сагледава потребе за унапређивање постојећих и увођење и коришћење нових
информационих система у Градској управи и сарађује у припреми пројектних задатака за те
намене; учествује у избору и имплементира хардверска и софтверска решења, предлаже
набавку новог хардвера и софтвера, предлаже, конфигурише, администрира и ради на
развоју софтвера за рад на базама података, стара се о заштити и стварању обновљиве базе
података, као и анализе рада базе података; имплементација и техничко одржавање
интернет странице Градске управе и других припадајућих страница и администрирање исте;
конфигуриција и администрирање сервера за електронску пошту, као и друге електронске
сервисе; учествује у припреми материјала у електронском облику за седнице Скупштине и
Градског већа и врши техничку припрема Информатора о раду органа града.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО – ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Служба за заједничко-техничке послове организује и спроводи обуку и предлаже мере за
побољшање квалитета функционисања послова физичко – техничког обезбеђења као и
потребно техничко опремање радника обезбеђења, организује и контролише коришћење
службених возила којима су задужени возачи, и службених возила којима нису задужени
возачи, врши послове осигурања возила, контроле утрошка горива, мазива, резервних
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делова, задужује вредносне бонове за куповину горива. Организује и контролише
одржавање чистоће и домарске послове, води послове на текућем инвестиционом
одржавању пословних просторија, организује контролу исправности и одржавања уређаја,
инсталација, телефонских централа, фиксних и мобилних телефонских апарата,
телекомуникационе опреме и биротехничке опреме, обавља, организује и спроводи послове
из области заштите од пожара.
Служба за заједничко-техничке послове обавља послове који се односе на послове
умножавања писаних материјала за потребе Скупштине града, Градоначелника, Градског
већа и Градске управе, обезбеђивање коришћења и одржавања биротехничке опреме,
старање о одржавању зграда и простора и предлагање мера за рационалније коришћење
истих, обављање послова организовања и контроле рада послова физичко-техничког
обезбеђења лица и имовине у зградама Градске управе.
СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Служба за грађанска стања и месне канцеларије води матичне књиге рођених, венчаних,
умрлих и књиге држављана Републике Србије, врши упис чињенице рођења, закључења
брака, смрти и држављанства Републике Србије, одлучује у првостепеном управном
поступку сходно Закону о матичним књигама, Упутству о вођењу матичних књига и
обрасцима матичних књига, Породичног закона и Правилника о начину уписа чињенице
држављанства у матичну књигу рођених.
Чланом 6. Закона о матичним књигама, одређено је да се послови вођења матичних књига
и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига за подручје
аутономне покрајине Косово и Метохија поверавају граду Крушевцу за општине Призрен,
Ораховац, Сува Река и Гора. Сходно томе, Служба врши обнову уништених и несталих
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана.
Грађанска стања
Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, Републичка такса у износу од 440,00 динара и
градска накнада у износу од 40,00 динара
Издавање извода из матичних књига на интернационалном обрасцу
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, Републичка такса у износу од 740,00 динара и
Градска накнада у износу од 40,00 динара
Издавање уверења о држављанству
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 31
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ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , Републичка такса у износу од 800,00 динара
Градска накнада у износу од 40,00 динара
Напомена: грађани могу своја уверења о држављанству подићи код матичне службе и
то: лица рођена пре 28. августа 1945. године у месту своје завичајности на дан 6. априла
1946.године и у месту свог пребивалишта у време првог установљења књига држављана
(од 1946. до 1948.године, а у неким подручјима до
1952.године) лица рођена у периоду од 28.августа 1945.године до 1.јануара
1965.године у месту свог пребивалишта у време првог установљења књига
држављана, односно у месту у коме је у књигу држављана уписан родитељ по коме
су стекла републичко држављанство
лица рођена у периоду од 1.јануара 1965.године до 1.јануара 1974.године, у
месту уписа њихових родитеља у књигу држављана или у месту пребивалишта
њихових родитеља у тренутку рођења детета
лица рођена у периоду од 1.јануара 1974.године до 1.јануара 1980.године у
месту пребивалишта њихових родитеља у тренутку рођења детета и
лица рођена од 1.јануара 1980.године у месту свог рођења
Издавање уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге
Републичка такса у износу од 800,00 динара
Градска накнада у износу од 40,00 динара
Уверење о слободном брачном стању је уверење које је потребно нашим држављанима
који желе да закључе брак са страним држављанима пред органима његове државе.
Издаје га матичар према месту рођења подносиоца захтева.
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 29
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , Важећа лична карта,По потреби и друга
документација , Републичка такса у износу од 1190,00 динара , Градска такса у износу
од 580,00 динара , Градска накнада у износу од 40,00 динара
Захтев за склапање брака
Да би заказали закључење брака будући супружници морају заједно да посете матичара
и поднесу писмени захтев за склапање брака.
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Важеће личне карте будућих супружника, Решење суда о
дозволи за склапање брака, пре пунолетства и по потреби и друге исправе.
Захтев за склапање брака са страним држављанином
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30 ПРАТЕЋИ
ДОКУМЕНТИ:
За нашег држављанина: важећа лична карта
За страног држављанина: да је извод на интернационалном обрасцу или да је преведен
од овлашћеног судског тумача и да има печат „apostille“ , уверење о
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слободном брачном стању и фотокопија пасоша Склапање
брака у радном времену
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и градска такса у износу од 300,00 динара
Склапање брака ван радног времена
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и градска такса у износу од 2000,00 динара
Склапање брака ван службених просторија
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и градска такса у износу од 15.000,00 динара
Пријава рођења детета
Пријава рођења подноси се надлежном матичару ради уписа у матичну књигу рођених.
Пријаву подноси:
Здравствена установа – ако је дете рођено у здравственој установи
Отац детета; други члан домаћинства; лице у чијем стану је дете рођено; мајка
чим за то буде способна, бабица одн. лекар који су присуствовали порођају; ако
ових нема или нису у могућности да пријаве порођај онда лице које је сазнало за
порођај
– ако је дете рођено ван здравствене установе
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Пријава рођења и важеће личне карте родитеља
Признавање очинства
Изјава о признању очинства даје се, по правилу, матичару који води матичну књигу
рођених за дете и о њој се саставља записник.
Признање очинства уписује матичар који води матичну књигу рођених за дете.
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Важеће личне карте оба родитеља
Пријава смрти
Лица дужна да пријаве чињеницу смрти:
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1.

Чланови породице са којима је умрли живео ако ових лица нема или нису у
могућности да то учине , друга лица са којима је умрли живео или други чланови
породице који су сазнали за смрт, одн. лица у чијем је стану смрт наступила, а
ако нема ни ових лица лице које је за смрт прво сазнало

2.

Ако је смрт наступила у здравственој установи, војном објекту, заводу за
извршење кривичних санкција, установи за смештај ученика и студената, другој
установи или организацији, чињеницу смрти пријављује установа или
организација у којој је лице умрло

МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 30
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Потврда о смрти издата од стране лекара који је установио
смрт, лична карта умрлог и лична карта пријавиоца
Упис у матичне књиге чињенице рођења, венчања и смрти држављана Републике
Србије на основу исправа иностраних органа
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 29 и 30 ПРАТЕЋИ
ДОКУМЕНТИ:
1.

2.

3.

Упис чињенице рођења
i. Инострани извод на интернационалном обрасцу или оригинал извода
иностраног органа који мора бити легализован и преведен и важеће
личне карте родитеља.
Упис чињенице закључења брака
i. Инострани извод из књиге венчаних на интернационалном обрасцу или
оригинал извода иностраног органа који мора бити легализован и
преведени и важеће личне карте супружника .
Упис чињенице смрти
Инострани извод из књиге умрлих на интернационалном обрасцу или оригинал
извода иностраног органа где је смрт наступила који мора бити легализован и
преведен и фотокопија личне карте умрлог.
Промена личног имена

Ко има право на промену личног имена:
свако лице које навршио 15 година живота и које је способно за расуђивање дете
које је навршило 10 година живота и које је способно за расуђивање има право
на давање сагласности на промену личног имена
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , важећа лична карта,
по потреби и друга
документа , Републичка такса у износу од 800,00 динара, Градска такса у износу од
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2000,00 динара
Захтев се подноси по пребивалишту односно боравишту подносиоца захтева.
Изјава о враћању на презиме пре склапања брака
Супружник који је променио презиме склапањем брака може у року од 60 дана од дана
престанка брака узети презиме које је имао пре склапања брака. Изјава се даје пред
матичарем где подносилац захтева има пребивалиш
Накнадни упис чињенице рођења
Ако се податак о рођењу пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница
рођења, матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног
органа
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , пријава рођења издата од здравствене установе,
важеће личне карте родитеља, по потреби и друга документа. Захтев се подноси по
месту рођења.
Накнадни упис чињенице смрти
Ако се податак о смрти, пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница
смрти , матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног
органа.
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, потврда о смрти, лична карта умрлог Републичка
такса у износу од 800,00 динара .
Захтев се подноси по месту где је смрт наступила .

Допуна /накнадни упис/ података у матичним књигама
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, изводи из матичних књига у којима нису уписани
поједини подаци ,исправе које служе као докази на основу којих треба да се изврши
допуна у матичним књигама ,важећа лична карта подносиоца , Републичка такса у
износу од 800,00 динара .
Захтев се подноси надлежној Градској управи у којој треба да се изврши допуна
података у матичним књигама.
Исправка грешке у матичним књигама
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МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев , исправе које служе као докази на основу којих
треба да се исправи грешка у матичним књигама и важећа лична карта подносиоца.
Захтев се подноси по месту где је грешка учињена.
Обнова уписа у матичне књиге са подручја општина
Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора
Ако су чињенице рођења, закључења брака, или смрти, настале на територији матичних
подручја града Призрена, Ораховца, Суве Реке и Горе, странке подносе захтев за обнову
уписа у матичне књиге путем поште или непосредно Градској управи, ул.
Газиместанска 1
Упис искључиво на основу оригиналних /оверених фотокопија документа Обнова уписа у
матичну књигу рођених (лица која су била уписана у МКР)
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:Захтев , извод из матичне књиге рођених ,венчаних ,
умрлих или уверење из књиге држављана издат пре 1999. године, оригинал или
оверена фотокопија (Сва документа на име лица чије се упис чињенице рођења
обнавља које имају статус јавне исправе) изјава странке, лична карта подносиоца
захтева и Други докази
Обнова уписа у матичну књигу венчаних (лица која су била уписана у МКВ)
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев ,извод из матичне књиге рођених,
венчаних, умрлих или уверење о држављанству издат пре 1999. године – оригинал
или оверена фотокопија , изјава странке , лична карта подносиоца захтева и други
докази Обнова уписа у матичну књигу умрлих (лица која су била уписана у
МКУ)
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев ,извод из матичне књиге умрлих, рођених, венчаних
или уверење из књиге држављана издат пре 1999. године, оригинал или оверена фотокопија
(Сва документа о на име лица чије се упис чињенице смрти обнавља које имају статус јавне
исправе) , лична карта преминулог , важећа лична карта подносиоца захтева и други докази
.
Обнова уписа у књигу држављана Републике Србије (лица
која су била уписана у КД)
МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларије 31
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта, оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству и Полицијска провера
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Матична подручја
Одлуком о матичним подручјима града Крушевца („Службени лист града Крушевца“,
бр. 2/14), одређена су матична подручја за које се воде матичне књиге и утврђују седишта
матичних подручја:
Матично подручје
(седиште)

Крушевац

За насељена места

Телефон

Крушевац, Бивоље, Гари, Велико Головоде,
Мало Головоде, Дедина, Кобиље, Лазарица,
Мудраковац, Липовац, Макрешане, Пакашница,
037/414-731
Станци, Текија, Бован, Добромир, Гаглово,
Капиџија, Мали Шиљеговац, Паруновац и
Пасјак.

Коњух

Коњух, Бела Вода, Љубава, Брајковац, Каменаре, 037/ 3875101
Коморане и Лазаревац

Јасика

Јасика, Кукљин, Шанац, Гавез, Срње, Велика 037/ 671-101
Крушевица, Падеж, Глобаре, Шашиловац,
Крвавица и Вратаре

Читлук

Читлук, Бегово Брдо, Кошеви, Глободер и
Мачковац

037/ 692-874

Пепељевац

Пепељевац, Вучак, Церова, Лукавац, Жабаре,
Треботин, Мала Врбница, Дољане и Мешево.

Велики Купци

Велики Купци, Мали Купци, Гркљане, Штитаре,
Себечевац, Суваја, Мајдево, Ћелије, Горњи
037/ 884-106
Степош, Доњи Степош, Шавране, Наупаре,
Јабланица, Витановац и Шогољ.

Дворане

037/ 644-086

Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Велика 037/698-103
Ломница, Буци, Буковица, Трмчаре, Модрица,
Слатина, Сеземча и Здравиње.

Бирачки списак
У Одељењу за општу управу и заједничке послове - Служба за грађанска стања и месне
канцеларије обављају се послови вођења бирачког списка за град Крушевац. Бирачки списак
се редовно ажурира и обухвата вршење промена (упис, брисање, измене, допуне или
исправке) по службеној дужности или на захтев грађана који се предаје у Пријемној
канцеларији број 31, шалтер број 4.
Увид у бирачки списак
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МЕСТО ПОДНОШЕЊА: Канцеларија 27
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ:
Лична карта на увид
Грађани могу да провере да ли су уписани у бирачки списак Града Крушевца на сајту
града Крушевца http://www.krusevac.rs, тако што ће на порталу Е-управа изабрати
опцију Градска управа, on-line, а онда опцију бирачки списак. Неопходно је да се укуца
ЈМБГ, након чега се приказују основни подаци о бирачу.
Упис у бирачки списак
Упис у бирачки списак врши се по следећим основама:

1.

СТИЦАЊЕ ПУНОЛЕТСТВА
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

2.

ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

3.

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

4.

ВРАЋАЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта и Правоснажно решење
надлежног Суда о враћању пословне способности

5.

ПРИЈАВА БОРАВИШТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта и Потврда или картон о
пријави боравишта издат од надлежне Полицијске управе .
Промене у бирачком списку

Промене у бирачком списку обухватају измене, допуне и исправке:

1.

ЛИЧНИХ ПОДАТАКА (презиме, име, име оца, датум рођења, место рођења,
јединствен матични број грађана)
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

2.

АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА (место, улица и кућни број на територији града
Крушевца)
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

3.

АДРЕСА БОРАВИШТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА СА КОСОВА
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев, важећа лична карта и Потврда или картон о
пријави односно одјави боравишта издат од надлежне полицијске управе
161

Брисање из бирачког списка
Брисање из бирачког списка врши се по следећим основима :

1.

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев

2.

ДУПЛИ УПИС
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

3.

ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев и важећа лична карта

4.

ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев ,важећа лична карта и Правоснажно решење
надлежног суда о лишавању пословне способности.

5.

СМРТ ЛИЦА
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Захтев

Свака од наведених промена у бирачком списку заснива се на доношењу
одговарајућег решења по службеној дужности или на захтев грађана, а на основу јавних
исправа, података у матичним књигама и других службених евиденција.
Упис у посебан бирачки списак националних мањина
Градска управа Града Крушевца-Одељење за општу управу и заједничке послове
води и Посебан бирачки списак националних мањина.
Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе
захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине.
Захтев грађани могу предати лично, сваког радног дана од 8,00-16,00 часова Градској
управи града Крушевца - Одељењу за општу управу и заједничке послове канцеларија број
31, шалтер број 4 или путем поште на адресу Градска управа града Крушевца - Одељење за
општу управу и заједничке послове, Газиместанска број 1, 37000 Крушевац.
На сајту Министарства за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs
постављени су захтеви за упис и брисање из бирачког списка, а могу се преузети и у
Градској управи града Крушевца на инфо пулту или у канцеларији број 27.
Потребно је да захтев за упис у посебан бирачки списак буде читко попуњен и
потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени
истоветно као у личној карти подносиоца.
СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПИСАРНИЦЕ
Служба заједничке писарнице врши примање поднесака од странака, пријем, отварање,
прегледање и распоређивање поште - класификација предмета по материји, евидентирање
предмета, вођење основне евиденције предмета, здруживање аката, достављање предмета и
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аката унутрашњим организационим јединицама, отпремање поште, чување предмета у
роковнику, развођење предмета, архивирање и издавање предмета из архиве ради
разгледања, преписивања и фотокопирања списа.
Инфо пулт телефон:
+381 37 446446
У циљу пружања квалитетније услуге грађанима Градска управа је отворила инфо пулт, који
се налази на самом улазу у зграду Градске управе, где грађани добијају све неопходне
информације везане за рад Градске управе. На пулту грађани могу преузети све захтеве
потребне ради остваривања својих права и информативне брошуре.
Службеник за пултом свим грађанима пружа стручну помоћ приликом попуњавања захтева,
пријава и осталих поднесака, као и све потребне информације везане за рад појединих
служби Градске управе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
•
•
•
•

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:ЈАСНА СЕБИЋ
Телефон:
+381 37 414746
е-адрeса jasna.sebic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Душица Филиповић Станишић
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Телефон: +381 37 414745
е-адрeса: dusica.stanisic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Марија Шошић Телефон: +381 37
414747
е-адрeса: marija.sosic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ
ШЕФ СЛУЖБЕ: Снежана Драшковић Телефон:
+381 37 414741
е-адрeса: snezana.draskovic@krusevac.rs
Одељење за послове органа Града обавља стручне и друге послове за Скупштину,
Градоначелника, Градско веће и Градску управу, који се односе на: припрему и одржавање
седница Скупштине града, њених радних тела и Градског већа; обраду материјала са
седница, старање о законитости рада ових органа и тела; пружање стручне помоћи
одборницима и одборничким групама и старање о благовременом прибављању одговора на
одборничка питања; послове у вези избора, именовања и постављења када о томе одлучује
Скупштина, Градоначелник и Градско веће; израду Статута града, Пословника о раду
163

Скупштине и Градског већа, одлуке о организацији Градске управе, као и прописа о
накнадама трошкова и изгубљене зараде одборницима и члановима радних тела
Скупштине и Градског већа, прописа који се односе на критеријуме и мерила за утврђивање
зарада и других примања функционера; одређене послове за спровођење избора (градских,
републичких); стручне послове везане за додељивање признања која установљава Град;
послови који се односе на информисање о раду органа Града, припрема за штампање
Службеног листа Града; организовање и спровођење референдума и зборова грађана када
их расписује Скупштина, односно сазива председник Скупштине; стручне послове у
предметима заштите права грађана када у другом степену решава Градско веће; послове
који се односе на планирање и праћење реализације активности изабраних и постављених
лица; стручне послове у вези са протоколарним обавезама функционера града; припрема
програма посета и други послови у вези свечаности и манифестација Града; послови у вези
са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и
делегација града у оквиру сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству;
стручни послови ионформисања о раду органа града, јавних предузећа и установа, уређује
градску интернет презентацију, организација конференција за новинаре.
Одељење врши и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама
Скупштине и Пословником Скупштине града и Градског већа.
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Обавља стручне и организационе послове у вези са одржавањем седница Скупштине
града и њених радних тела; израда нацрта појединачних правних аката и општих аката из
надлежности Службе, као и акта из надлежности радног тела; остваривање сарадње и
комуникације са надлежним одељењима Градске управе и Службом за Градско веће;
поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,пружање
стручне помоћи одборницима у вршењу њихове функције; систематизовање одговора на
одборничка питања; припрема извештаје о одржаним седницама Скупштине Града и радних
тела који се објављују на Сајту Града; пружање стручно - техничке помоћи и координирање
радом тела Скупштине Града и Градског већа , послове из области родне равноправности;
статистичко-евиденциони и други послови из области родне равноправности; припрема
прописа, стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената из области родне
равноправности и борбе против корупције; послови евиденције, обраде и чувања
документације настале у раду Скупштине, радних тела и Градске изборне комисије;
припрема штампања службеног листа и старање о коришћењу службеног листа; регистар
прописа града Крушевца; пријава и одјава изабраних и постављених лица код Агенције за
борбу против корупције;
СЛУЖБА ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ
Обавља најсложеније нормативно - правне послове везане за припрему општих и
појединачних нормативних аката које доносе органи Града; обавља стручне и
организационе послове у вези са одржавањем седница Градског већа; обавља стручне
послове у предметима заштите права грађана када у другом степену решава Градско веће;
учествује у изради општих аката која припремају друге организационе једице; остварује
сарадњу и комуникацију са надлежним одељењима Градске управе; обавља и друге послове
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по налогу начелника Одељења и начелника Градске управе.
СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ
Планира и прати реализацију активности изабраних и постављених лица; врши
стручне послове у вези са протоколарним обавезама функционера Града; припрема
програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација Града; стара се
о међународној сарадњи; врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих
и страних делегација и посета представника и делегација града у оквиру међуопштинске и
међународне сарадње; припрема документацију у вези протоколарних обавеза функционера
Града; припрема текст излагања за Градоначелника и друге функционере на свечаностима
и догађајима у којима представљају Град; припрема информације и саопштења о раду
органа Града и о важним догађајима у Граду; обавља и друге послове послове по налогу
начелника Одељења и начелника Градске управе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Снежана Радуловић
Телефон: +381 37 414708
е-адреса: snezana.radulovic@krusevac.rs
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
ШЕФ СЛУЖБЕ: Мирјана Марјановић Новаковић
Телефон: +381 37 414707
е-адреса: mirjana.marjanovic@krusevac.rs
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ШЕФ СЛУЖБЕ: Живомир Лацић Телефон: +381 37 421979 еадреса: zivomir.lacic@krusevac.rs
СЛУЖБА ЗА ИЗВРШЕЊА
ШЕФ СЛУЖБЕ: -------------------------Телефон: +381 37 414709
е-адреса: @krusevac.rs
У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења,
врше принудна извршења донетих Решења и решења о дозволи извршења преко Службе за
извршење и покрећу поступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које
су овлашћени Законом или прописом донетим на основу Закона.
Инспектори Одељења обављају и послове надзора над реализацијом Програма
предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене, јавних зелених површина и ЗОО
хигијене, атмосферске канализације и одржавањем и заштити општинских,
некатегорисаних путева и путних објеката и улица на територији града Крушевца. У
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оквиру Одељења постоје три инспекције: Комунална инспекција, Грађевинска инспекција
и Инспекција за заштиту животне средине и Служба за извршење.
У оквиру своје надлежности инспектори воде поступке по службеној дужности или по
захтеву странке.
Подношење захтева инспекцији, врши се усменим, писаним и електронским путем.
Усменим путем се врши: лично и телефонским путем. Писаним путем подносе се све врсте
писаних захтева (поднесци).
Приложени захтеви се најпре евидентирају у књизи примљених захтева и потом главни
инспектор распоређује и даје захтев инспектору на даље поступање, а исти заводи у
сопствени деловодник.
Инспектор разматра захтев и оцењује да ли је инспекција надлежна за поступање и одлучује
по истом, па уколико утврди да предмет није у надлежности инспекције, обавестиће и
упутити странку на надлежни орган.
Уколико се утврди да је инспекција надлежна да одлучује у конкретној ствари, захтев
се разматра у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС",
број 18/2016) и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и
Одлукама града Крушевца.
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори имају права и дужности утврђене
чл.175 до чл.184. Закона о планирању и изградњи („Sl. glasnik RS ", br. 72/2009, 81/2009 ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US , 132/2014 i 145/2014) и утврђене Законом о државној управи
(„Службени гласник РС", број 79/05 и 101/07) као и и на основу Закона о инспекцијском
надзору(„Службени гласник РС", број 36/2015).
-

у вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори контролишу грађевинске
објекте по службеној дужности и по пријавама грађана. Предмет контроле су
грађевински објекти и грађевински радови, који се изводе на територији града Крушевца.
За предметне објекте и радове контролише се документација, која је потребна у складу
са позитивним законским прописима.

-

за извођење радова без грађевинске дозволе или решења о одобрењу за извођење радова
по чл.145. Закона о планирању и изградњи покренућу се управни поступци.

-

за радове који се изводе са одобрењем надлежног органа или грађевинском дозволом
контролише се да ли се изводе у складу са истим.

-

контрола се врши и за утврђивање стања објеката по захтевима Службе за ванредне
ситуације и по захтевима странака.

-

на решење грађевинског инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС", број 18/2016), може се изјавити жалба. Уколико је иста
допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, грађевински инспектор је
дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу
надлежном за решавање по жалби Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Рашки управни округ.
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КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Комунална инспекција сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС", број 88/11и 104/2016) и на основу Закона о инспекцијском
надзору(„Службени гласник РС", број 36/2015), врши надзор над спровођењем позитивних
прописа:
-

одржавање јавне хигијене, изношење кућног смећа и одржавање јавних зелених
површина и ЗОО хигијене у складу са Програмом одржавања истих за текућу годину испуштање отпадних вода и других нечистоћа, складиштење грађевинског материјала и
др. на јавној површини, остављање -паркирање хаварисаних и нерегистрованих возила
на јавним површинама, продаја на јавној површини, одржавање дворишта и
неизграђених плацева

-

врши контролу раскопаних јавних површина и налаже враћање у првобитно стање
одржавање пијачног реда и хигијене,
одржавање паркиралишта
уклањање хаварисаних возила са паркиралишта
уклањање возила за која није плаћена накнада и за које је истекло време плаћене накнаде,
уређење, одржавање гробља и начин сахрањивања
управљање и одржавање гробља на сеоском подручју врше Месне заједнице
радно време (радним даном од 07,00 до 24,00сата, петком и суботом од 07,00 до 01,00
наредног дана), само за матурске вечери и свадбе може трајати до 3 сата

-

држање животиња на градском подручју одређује се по зонама
у првој и другој зони у породичној кући или стану, може се држати један пас и једна
мачка и подмладак до 3 месеца старости. Изузетно у II зони могу држати животиње
грађани којима је пољопривредна делатност основно занимање за своје потребе

-

на градском подручју, које је овом Одлуком означено као III зона и на сеоском подручју
домаћинства могу држати два пса, као и папкаре, копитаре и живину под условима и на
начин прописан Законом.

-

контрола заузећа јавне површине постављањем урбаних покретних објеката (јавни
часовници, клупе, корпе за отпатке, жардињере, стубови, кугле), мањих монтажних
објеката (киосци, покретне тезге, расхладни уређаји, типски апарати и покретни апарати
за игру и забаву), други покретни објекти (летње баште, тенде, перде, пултови, рекламне
ознаке, камиони миксери, кранови и заштитне ограде на јавним површинама у функцији
градилишта

-

у вршењу инспекцијског надзора инспектор је надлежан да решењем нареди уклањање
наведених објеката у случају ако су постављени без одобрења, супротно добијеном
одобрењу, ако се пре истека одобрења промени намена дате површине и ако по истеку
одобрења корисник не уклони објекат

-

снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије
коришћење, управљање и одржавање градског водовода, канализације и одвођење
површинских и атмосферских вода, као и начин и услове прикључења на исте
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-

у вршењу инспекцијског надзора инспектор врши надзор над одржавањем споменика,
спомен обележја и мурала

- да ли се ванлинијски, јавни линијски превоз и такси превоз путника обавља у складу са
Законом и овом Одлуком и да ли се превоз путника обавља у складу са утврђеним условима
- нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака забрани превоз и употребу возила ако се превоз обавља противно одредбама Одлуке и
Закона,
- над одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева и путних објеката и
улица на подручју града
налаже постављање саобраћајне сигнализације по решењу Одељења за стамбено комуналне и имовинско - правне послове и налаже одржавање исте - налаже одржавање
семафорске сигнализације.
На донето Решење и решење о дозволи извршења комуналног инспектора, може се уложити
жалба. Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у
писаној форми.
За решавање по жалби у другом степену, надлежно је Градско веће града Крушевца.
Комунални инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена,
благовремена и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени
орган (комунални инспектор) одбацује својим решењем.
Ако комунални инспектор, који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у
складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016).
Инспекција за заштиту животне средине
Еколошка инспекција сходно овлашћењима, врши надзор над спровођењем позитивних
прописа.
Јединици локалне самоуправе су поверени послови инспекцијског надзора над спровођењем
мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган јединице локалне
самоуправе издаје одобрење за градњу односно употребну дозволу. Инспекција за заштиту
животне средине утврђује да ли се спроводе мере заштите од буке односно друге прописане
мере у складу са овим законом.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над активностима сакупљања и
транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење
третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на
основу овог закона.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над применом одредаба овог закона
на заштићеним подручјима које проглашава надлежни орган локалне самоуправе (програми
заштите природних добара, спровођење планова управљања природним добрима,
спровођење непосредне заштите)
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над изворима нејонизујућих зрачења
за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
На решење еколошког инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС", број 18/2016), може се изјавити жалба. Уколико је иста
допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, еколошки инспектор је дужан
-
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да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу надлежном за
решавање по жалби Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

СЛУЖБА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
На основу чл. 171. Закона о планирању и изградњи („Sl. glasnik RS ", br. 72/2009, 81/2009 ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US , 132/2014 i 145/2014) грађевински инспектор доставља Решење о
уклањању објекта, односно његовог дела са решењем о дозволи извршења Служби за
извршење, у циљу спровођења.
Када комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се поступа супротно
Одлуци о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији
града Крушевца и Одлуке о уређењу града наложиће решењем отклањање утврђених
неправилности. Уколико се не поступи по наведеном решењу извршење ће се спровести
принудним путем преко Службе за извршење.
Уколико извршеник сам не спроведе извршење, Решење ће се извршити преко трећег лица,
са којим Градска управа има склопљен уговор, а на терет извршеника.
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: --------------------------Телефон: +381 37 428 295
е-адреса: -----------------@krusevac.rs
Одељење комуналне милиције обавља послове који се односе на одржавање
комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење
контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и
других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;
заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано
одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности
Града; вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у
односу на државне органе, органe Града и имаоце јавних овлашћења; извршавање других
послова, у складу са законом.
Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност
сматра се одржавање реда, нарочито у областима, односно питањима: снабдевања водом;
одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и
осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица,
општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања;
превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза;
постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини;
контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца,
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гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других
објеката, у складу са законом.
Послови контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области
комуналне и других делатности из надлежности Града и послови из става 2 овог Члана не
односе се на надлежности инспекције утврђене законом којим се уређују комуналне
делатности и законом којим се уређују путеви.
ВОЂА СМЕНЕ: Зоран Миленковић и Владимир Пешић
Телефон:+381 37 428 295
Комунални милиционар – вођа смене обавља:
-непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно,
успостављањем нарушеног комуналног а нарочито
-Спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од
прљања, оштећивања и уништавања;
Заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила,
ствари и других предмета,постављањем привремених монтажних објеката сл.); Сузбијање
нелегалне продаје и вршења других делатности наповршинама јавне намене и другим
јавним местима; спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града(прљање и
оштећивање фасада и других објеката, као и споменикаскулптуралних дела, исписивање
графита, лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим
површинама, прљање и оштећивање градског мобилијара, остављање грађевинског шута и
другог отпада на површинама јавне намене, изливање отпадних вода и друге нечистоће на
површини јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа
Града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и
простора у чистом и уредном стању
– контрола уклањања снега и леда;
– спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним
местима;
– откривање и у границама овлашћења спречавање бесправне изградње објеката;
– контрола одржавања комуналне зоо-хигијене и начина држања и извођења кућних
љубимаца;
– обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
– одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање
пловних објеката и друго) и обалама река;
– обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара;
– пружање асистенцији приликом контроле поштовања радног времена угоститељских
и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
– контрола употребе симбола и мена града;
– остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају,
у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:
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– Јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза
путника);
– ауто-такси превоз (откривање нелегално такси превоза, коришћење такси стајалишта
у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање
паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила);
– Паркирање (спречавање паркирање на зеленим површинама, и парковима, контрола
коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом);
– заштита животне средине, а нарочито у области: заштита од буке, заштите ваздуха од
загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни
орган Града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и
одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада;
– заштиту општинских и некатегорисаних путева, улица и државних путева из
надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и
оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити
пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и
пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације
– заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за Град и градску
општину;
– вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката, као и других
послова из надлежности Града и градске општине;
– подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у
Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности
Града
– пружање помоћи надлежним органима Града, односно градске општине, предузећима,
организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција)
– предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од
елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите изнадлежности
Града;
– учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других
непогода;
– Комунални милиционари поседују службене легитимације и поступају на основу
службених овлашћења датих Законом о комуналној милицији.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Славица Бирдић
Телефон: +381 037 414 750
e-адреса: slavica.birdic@krusevac.rs
Одељење за управљање људским ресурсима обавља стручне и административне послове
везане за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених у сарадњи са
другим органима и институцијама; стручне послове у поступку запошљавања и избора
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кандидата; припрему предлога Кадровског плана, Акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији и Акта о мерилима и критеријумима за утврђивање плата запослених у
Градској управи, као и других општих и појединачних аката о правима и обавезама
запослених, постављених и изабраних лица; послове организације стручног усавршавања
службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и
предлога финансијског плана за извршавање Програма; анализу резултата и праћења
ефеката оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције, персоналних досијеа и
Регистра запослених; обавља и друге послове за каријерни развој службеника.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Град Крушевaц /Служба за превенцију и цивилну заштиту/ Чупићева 13 /Служба за
послове одбране и градски информативни центар/
37000 Крушевац, Р.Србија
/Градски информативни центар/
Цен.тел: + 381 37 447 050
- Ситуациони центар
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
- Контакт центар
Факс: + 381 37 428 999 /Повереник за избеглице и миграције града Крушевца/
e-mail: vanredne.situacije@krusevac.rs
/Градски Штаб за ванредне ситуације града
Крушевца/
WEB :www.sic.ks.rs
Начелник Одељења: Душан Тодоровић
е-адреса: dusan.todorovic@krusevac.rs
Врши послове Градске управе који се односе на израду процене угрожености, планске
документације и припрема планове за одбрану града и остваривање одрамбених интереса у
условима ратног и ванредног стања и других општих аката из области припрема за одбрану;
остварује координацију са другим субјектима одбране; сарађује са надлежним
Министарством; стара се о предузимању мера приправности из плана одбране; усклађује
припреме за одбрану са обавезама правних лици из надлежности града;води законом
утврђене евиденције из области одбране; обавља и друге послове у области одбране;израда
процене угрожености од елементарних и других већих непогода и израда планске
документације и припрема планове заштите и спасавања и плана заштите од пожара;
припрему општих аката из области ванредних ситуација, цивилне заштите и заштите од
пожара; организује превенцију и заштиту од елементарних и других већих непогода;
спроводи мере заштите и њиховог ублажавања и отклањања последица ванредних
ситуација; послове везане за образовање, и функционисање Градског штаба за ванредне
ситуације и опремање јединица цивилне заштите опште намене; послове везане за јавно
узбуњивање и рано обавештавање; послови Градског информативног центра; спровођење
активности које огрганизују републичке и међународне институције на пословима
решавања статуса избеглих и расељених лица, миграана та у реадмисаната и надѕор
корисника на терену. Одељње врши и друге послове у складу са законом, статутом града,
одлукама скупштине и градског већа.
У оквиру Одељења образоване су службе:
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1. Служба за превенцију и цивилну заштиту
* Градски штаб за ванредне ситуације
2. Служба за послове одбране и градски информативни центар
* Градски информативни центар
/Контакт центар/
/Ситуациони центар/ и као самостална целина

4. Повереник за избеглице и миграције града Крушевца
СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
Шеф службе : Драган Ракић
Град Крушевaц
Чупићева 13 37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
Дир.тел: + 381 37 3155 130 Моб.тел: + 381 37 64 8355 083
e-mail: dragan.rakic@krusevac.rs

Делокруг рада службе:
Координира рад и припрема акта Штаба за ванредне ситуације, комисија и радних тела из
области ванредних ситуација, припрема извештаје, информације и анализе ппресдузетих
мера за ублажавање и отклањање непосредних последица од елементарних и других
непогода. Решава појединачне случајеве на терену у области превентивне заштите од
елементарних и других несрећа.
Обавља стручне послове на прикупљању, анализи и обједињавању података на основу
којих се врши процена могуће угрожености од елементарних и других непогода у области
животне средине, саобраћаја, експлозија, поплава, снежних наноса, суша и др. Формира
евиденцију одговорнох лица за израду процене могуће угроженостии координира њиховим
радом, израђује план заштите од елементарних непогода и других несрећа у координацији
са јавним предузећима установама и месним заједницама., обавља послове формирања базе
података расположивих снага и средстава у предузећима, формира и води евиденцију
повереника и заменика повереника цивилне заштите у месним заједницама, учествује у
образовању и вођењу евиденција припадника цивилне заштите опште намене, Координира
у обједињавању података из месних заједница и радних тела за организовање превентивне
заштите од елементарних и других неподода , учествује у изради процене од елементарних
и других несрећа као и изради плана за заштиту и спасавање од елементарних и других
несрећа у ванредним ситуацијама већих ражмера ангажује се према посебном плану у
складу са упутствима Штаба за ванредне ситуације
За потребе Одељења, учествује у изради и ажурирању планова и остале прописане
документације из области ванредних ситуација учествује у пословима на организовању
превентивних мера заштите у ванредним ситуацијама и мера за ублажавање и отклањање
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последица ванредних ситуација; систематизује мере за решавање проблема у области
ванредних ситуација и прати и спроводи прописе из области ванредних ситуациjа; учествује
у вршењу процене опасности од настанка ванредних ситуација; припрема и издаjе друге
доступне подлоге за израду проjектне документациjе; учествује на припреми подлога и
изради карте ерозивног и хидролошког подручја територије Града; врши преглед и даjе
оцену изведених радова у области превенције и ублажавања последица ванредних ситуација
и елабората коjи се прибављаjу у поступцима издавања грађевинских дозвола за изградњу
обjеката; путне инфраструктуре и водних објеката, руководи пословима на мерењу и на
мониторингу динамичких карактеристика објеката; предлаже формирање и састав
интервентног тима за хитно упућивање на подручjе погођено из састава Одељења, као и од
осталих учесника на отклањању последица од елементарних непогода
Обавља документационо – евиденционе и информатичке послове у области личне, узајамне
и колективне заштите кроз вођење евиденције потребних средстава и опреме, учествује у
припреми службених аката и матерјала, води запииснике са састанка и седница Градског
Штаба за ванредне ситуације, Стручно-оперативних тимова, Комисије за накнадушете од
елементарних и других несрећа, Комисија за удружења посебног од значаја за градКрушевац
и Савет за безбедност града Крушевца,
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
Шеф службе: Владимир Лукић
Град Крушевaц
Чупићева 13
37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
Дир.тел: + 381 37 3155 127 Моб.тел: + 381 37 64 8355 127
e-mail: vladimir.lukic@krusevac.rs
ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
Град Крушевац
Синђелићева 1, III/89-90, 37000 Крушевац
Цен.тел: + 381 37 446 446
Цен.Моб.тел: + 381 37 66 446 446

КОНТАКТ ЦЕНТАР
WEB: www.kontaktks.rs
e-mail: kontaktks@krusevac.rs
Оператер: Оливер Ивановић
Моб.тел: + 381 37 64 8355 121
e-mail: oliver.ivanovic@krusevac.rs

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР
WEB: www.sic.ks.rs
e-mail: situacioni.centar@krusevac.rs
Оператер: Милан Ивановић
Моб.тел: + 381 37 64 8355 138
e-mail: milan.ivanovic@krusevac.rs
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Делокруг рада службе:
Обављају се стручни послове на прикупљању, анализи и обједињавању података на основу
којих се врши процена могуће угрожености, по безбедност од војних и невојних изазова и
риѕика као и од елементрани и других непогода, усклашује припреме за одбрану са
обавезама правних лица из надлежности града, обавља послове припреме и израде плана
одбране града, израђује план прикупљања података за потребе одбране у ратном и
ванредном стању и отклањана последива елементарних и других неподода у ратном и
ванредном стању, план мобилизације становништва и субјеката као и план веза руковођења
у ванредним ситуацијама, обавља послове формирања базе података расположивих снага и
средстава за и евиденцију одговорних за спровођење планова и координира њиховим радом,
у ванредним ситуацијама, прати стање система за јавно узбуњивање , у ванредним
ситуацијама већих размера ангажује се према посебном плану у складу са упутствима
Министарства одбране и Штаба за ванредне ситуације
Израђује план сарадње са надлежникм институцијама које су дефинисане планским
документима, формира и води оперативни дневник стања, учествује у образовању и вођењу
евиденција припадника цивилне заштите опште намене, учествује у припреми службених
аката и матерјала . Припрема, и води робне резерве у миру за несметани рад и
функционисање органа града за време ратног и ванредног стања. Координира у
обједињавању података из јавним и комуналним предузећима, и установама, месних
заједница и радних тела за организовање превентивне заштите од елементарних и других
неподода у ратном и ванредном стању
Обавља стручне послове на прикупљању, и обједињавању података о стању на територији
града и обавештавању надлежних органа, систематизује прикупљене податке, и израћује
извештаје, остварује непсредан контакт са јавним и комуналним предузећима, и установама
и месним заједницамана територији града, проверава решавање захтева код надлежних
институција, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Израђује план сарадње са надлежникм институцијама које су дефинисане планским
документима, формира и води оперативни дневник стања, формира и води листе оператера
, прати стање система за јавно узбуњивање и у том смислу остварује пуну сарадњу са
надлежним органом и предузима одређене мере на функционисању система у потпуности,
обавља оперативне послове пријема обтраде и прослеђивања позива у ванредном догађају
релевантним субјектима по потреби успоставља конференцијску везу , проверава решавање
захтева код надлежних институција, ,прати пристигле СМС поруке и захтеве са ВЕБ портала
, и прослеђује креиране предмете надлежним институцијама на решвање,
ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА
Повереник: Иван Бркић
Град Крушевaц, Чупићева 13, 37000 Крушевац, Р.Србија
Цен.тел: + 381 37 447 050
Цен.Моб.тел: + 381 37 60 8355 222
Факс: + 381 37 428 999
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Дир.тел: + 381 37 3155 125
Моб.тел: + 381
37 64 8355 022
e-mail: ivan.brkic@krusevac.rs
Делокруг рада повереника:
Повереник за избеглице и миграције града Крушевца обавља и послове планирања,
организовање обуке и спровођење активности које организују републичке и међународне
институције на пословима избеглих и расељених лица и азиланата, као и надзор корисника
на терену.
Израђује стратегије, акционе планове и спроводи мере на терену за град Крушевац по
налогу и препоруци Републичког Комесаријата за избеглице и миграције у Београду.
Ради са странкама.
Повереник решава следеће захтеве:
•
•

Укидање статуса за прогнано или избегло лице
Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије града
(сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из
општине у коју се лице пресељава)
• За исправку/измену решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или
потврде о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица
• Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица
• Регистрација и издавање легитимације расељеног лица
• Издавање дупликата легитимације расељеног лица
• Промена података у легитимацији расељеног лица
• Издавање легитимације расељеног лица за новорођенчад
• Признавање статуса избеглице малолетном детету
• Овера решења Комесаријата за избеглице клаузулом правоснажности
• Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази
• Добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене
заштите
Повереник за избеглице и миграције све предмете обрађује и као такве прослеђује на даље
одлучивање Републичком Комесаријату за избеглице у Београду који даје коначну реч.

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Кабинет Градоначелника обавља саветодавне и протоколарне послове, послове за односе
са јавношћу и административно- техничке послове који су од значаја за рад
Градоначелника; организује протокол поводом пријема домаћих и страних представника
градова и општина, протокол поводом додељивања јавних признања и друге протоколарне
послове;припрему радних и других састанака и обавља и друге послове које одреди
Градоначелник.
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Помоћници Градоначелника
Помоћник

за

економски развој, Биљана
инвестиције
и Цветковић
финансије
Помоћник
за
Јелена
друштвене
Тодоровић
делатности
Помоћник
за
пољопривреду,
водопривреду
и
шумарство
Помоћник
за
омладину и спорт
Помоћник
за
екологију, одрживи
развој и енергетику
Шеф кабинета

 +381 37 414754
 biljana.cvetkovic@krusevac.rs
 +381 37 424760
 jelena.todorovic@krusevac.rs

Марко
Кнежевић

 +381 37 414842
 marko.knezevic@krusevac.rs

Владимир
Петровић

 +381 37 414862
 vladimir.petrovic@krusevac.rs

Иван
Парезановић

 +381 37 414860
 ivan.pareyanovic@krusevac.rs

Канц. 54

Канц. 60
Канц. 42

Канц. 62
Канц.60

 +381


1. Помоћник градоначелника за економски развој, инвестиције и финансије
покреће иницијативе и предлаже пројекте од значаја за Град, припрема мишљење у
вези са питањима која су од значаја за локални економски развој и унапређење
општег оквира за привређивање и инвестиције у Граду. Координира и прати
реализацију пројеката, припрему и извршење буџета. Обавља друге послове по
налогу Градоначелника.
2. Помоћник градоначелника за друштвене делатности покреће иницијативе и
предлаже пројекте из области образовања, културе и информисања, примарне,
здравствене и социјалне заштите. Даје мишљења од значаја за наведене области и
предлаже мере за њихово унапређење. Обавља и друге послове по налогу
Градоначелника.
3. Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику покреће
иницијативе и предлаже пројекте у области заштите животне средине, припрема
мишљења у вези са питањима из ове области, прати стратегију одрживог развоја и
предлаже мере за унапређење одрживог развоја. Прати и подстиче партнерство у
енергетици. Обавља и друге послове по налогу Градоначелника.
4.

Помоћник градоначелника за
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пољопривреду, водопривреду и
шумарство

покреће иницијативе и предлаже мере за подстицање развоја пољопривреде и
водопривреде, стварање општег оквира за унапређење пољопривреде. Обавља друге
послове по налогу Градоначелника.
5. Помоћник градоначелника за омладину и спорт покреће иницијативе из области
спорта и физичке културе, предлаже пројекте и прати реализацију истих у овој
области и предлаже унапређење положаја младих и решавање њихових проблема.
Обавља друге послове по налогу Градоначелника.
6. Шеф кабинета руководи радом Кабинета, обавља стручне и организационе послове
за потребе Градоначелника и Градског већа,прати извршење политике извршне
власти Града ;врши стручну контролу аката које Градско веће усваја или уптћује
Скупштини на усвајање ;даје иницијативе Градоначелнику за доношење аката и
предузимање мера из његове надлежности и надлежности Градског већа ;припрема
информације , стручне анализа, мишљења, извештаја за градоначелника, стара се 0
правилном и благовременом обављању послова у Кабинету;стара се о усклађености
сарадње Кабинета са другим организационим јединицама Градске управе;

САМОСТАЛНА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА
Извод из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Градској управи , Градском правобранилаштву и Служби месних заједница града
Крушевца (''Службени лист града Крушевца " бр. 5/21 )
1.
Интерни ревизор обавља послове интерне ревизије свих процеса, процедура,
програма и активности свих директних и индиректних корисника средстава буџета Града и
друге послове предвиђене законом и посебним Правилником за обављање послова интерне
ревизије; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и Градоначелника.
Телефон: +381 37 414 -714 е-адреса:--------------@krusevac.rs
2.
Буџетски инспектор обавља послове инспекције и контроле директних и
индиректних корисника средстава буџета Града, као и јавних предузећа, основаних
одстране рада; обавља послове контроле примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника
буџетских средстава; обавља послове контроле наменског трошења буџетских
средстава,обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и Градоначелника.
Телефон: +381 37 414 -714, е-адреса: radisa.krstic@krusevac.rs
3.
Послови безбедности и здравља на раду запослених -Сложени послови који се
односе на припрему аката о процени ризика за сва радна места у радној околини за Градску
управу; врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и
одржавању средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду. Учествује у
опремању и уређивању радног места, организује превентивна и периодична испитивања
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услова радне околине и опреме за рад, предлаже мере за побољшање услова рада,
свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на
раду, прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима као и
болестима у вези са радом и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање,
припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, припрема
упутства за безбедан рад и контролише њихову примену, забрањује рад на радном месту
или употребу средстава за рад када утврди опасност по живот и здравље запосленог,
сарађује и координира рад са Службом медицине рада по свим питањима у области
безбедности и здравља на раду, води евиденције у области безбедности и здравља на раду.
Обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Телефон: +381 37 414 -718 , е-адреса: dragan.stefanovic@krusevac.rs

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Члан 64.
Послове правне заштите имовинских права и интереса Града обавља Градско
правобранилаштво.
Делокруг, организација и рад Градског правобранилаштва уређује се посебном одлуком.

Градски
правобранилац

Заменик градског
правобраниоца

Заменик градског
правобраниоца

Весна
Ђурковић

 +381 37 427295
🖷 +381 37 430332

javni.pravobranilac@krusevac.rs,
vesna.djurkovic@krusevac.rs

5. спрат
Основног
суда
Крушевац

 +381 37 427295
🖷 +381 37 430332
 @krusevac.rs

5. спрат
Основног
суда
Крушевац

 +381 37 427295
🖷 +381 37 430332
 @krusevac.rs

5. спрат
Основног
суда
Крушевац

Надлежности и рад Градског правобранилаштва града Крушевца регулисани су Законом
о правобранилаштву (''Сл. гласник РС'' бр. 55/14) , Статутом града Крушевца (''Службени
лист града Крушевца " бр.15/18) и Одлуком о Градском правобранилаштву града Крушевца
(''Службени лист града Крушевца " бр.6/14, 1/15-исправка , 8/16 )
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Извод из Одлуке о Градском правобранилаштву града Крушевца
(''Службени лист града Крушевца " бр.6/14 , 1/15-исправка , и 8/16).
Члан 5.
Градско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и
интереса Града Крушевца, његових органа, организација и других правних лица чије се
финансирање обезбеђује у буџету Града Крушевца.
Градско правобранилаштво врши и друге послове који су му стављени у надлежност
посебним законом или прописом донетим на основу закона.
Члан 6.
Градско правобанилаштво у судском и другом поступку заступа Град Крушевац, његове
органе, организације и службе ради остваривања и заштите њихових имовинских права и
интереса и има положај њиховог законског заступника.
Члан 7.
Градско правобранилаштво може да заступа и друга правна лица која се претежним делом
финансирају из буџета Града у остваривању њихових права и интереса када интерес тих
правних лица није супростављен са интересима лица чији је Градско правобранилаштво
законски заступник.
Заступање правних лица из става 1. овог члана врши се на основу овлашћења законског
заступника тих лица.
Члан 8.
Градско правобранилаштво даје субјектима које заступа, на њихов захтев, правна мишљења
у вези са закључивањем имовинскоправних уговора и правна мишљења о другим
имовинскоправним питањима.
Мишљења из ст. 1. овог члана Градско правобранилаштво је дужно да достави у року од 30
дана од дана пријема захтева.
Члан 9.
Када у истом поступку учествују као странке са супростављеним интересима органи Града
и друга правна лица која се финансирају, из буџета Града, Градско правобранилаштво ће
заступати Град и његове органе.
Члан 10.
Градско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом и другим надлежним
органом односно у поступку одговора на тужбу, размотрити могућност споразумног
решавања спорног односа када природа спора то допушта , на сопствену иницијативу или
на инцијативу супротне странке.
Када Градско правобранилаштво процени да нису испуњени материјални или формални
услови да се спорни однос реши споразумно или да предложено споразумно решење није
у интересу Града о томе ће писмено обавестити субјекта кога заступа.
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Пре закључења споразума из ст. 1. овог члана Градско правобранилаштво је дужно да
прибави сагласност Градског већа
Члан 11.
Органи Града и друга правна лица које заступа Градско правобранилаштво дужни су да
Градском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у
којима је оно овлашћено да предузима правне радње и улаже правна средства као и да му
на његов захтев достављају списе, податке и доказе потребне за предузимање радњи за које
је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за Град или друго
правно лице које заступа, Градско правобранилаштво ће о томе обавестити Градско веће а
од одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду штете.
Трошкови заступања у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним
органима признају се Градском правобранилаштву по прописима о награди и накнади
трошкова за рад адвоката.
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Законом о локалној самоуправи у члану 97. ("Сл. гласник РС“, бр.129/07) ) је предвиђено
да се у јединици локалне самоуправе може установити заштитник грађана и да се
надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности уређују
статутом и другим општим актом.
Скупштина града Крушевца установила је заштитника грађана Статутом града Крушевца
од 25. 06. 2008. године ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), а Одлуком о организацији,
делокругу и раду заштитника грађана града Крушевца од 28. 01. 2011. године ("Сл. лист
града Крушевца" бр. 1/11) утврдила надлежност, овлашћења, начин поступања, избора и
предстанка дужности заштитника грађана за територију града Крушевца.
Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“, бр.47/18)
задржава надлежност и овлашћења заштитника грађана, али мења његов назив у- локални
омбудсман.
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН : -------------------------------Телефон: +381 37 421144 Адреса:
зграда Суда, 5. спрат е-адреса: ----------------------@krusevac.rs
ЗАМЕНИК ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА :
Телефон: +381 37 421144
Адреса: зграда Суда, 5. спрат
е-адреса:-------------------@krusevac.rs
Извод из Одлуке о локалном омбудсману града Крушевца
(''Службени лист града Крушевца " бр. 4/19)
Члан 2.
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Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама или нечињењем Градске управе града Крушевца и јавних служби
чији је оснивач град Крушевац (у даљем тексту: субјекти контроле) ако се ради о повреди
прописа и општих аката града Крушевца (у даљем тексту: Град).
Члан 36.
Досадашњи заштитник грађана и заменик заштитника грађана настављају са радом до
истека рока на који су постављени, као локални омбудсман и заменик локалног омбудсмана.
Заштитник грађана града Крушевца поднео је годишњи извештај о раду Скупштини града
Крушевца која је донела:
• Закључак о прихватању Годишњег извештаја заштитника грађана града Крушевца за
2018. годину (Службени лист града Крушевца бр. 9/19)
САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА: Јелена Ивановић
Телефон: +381 37 421144 Адреса:
зграда Суда, 5. спрат
e- адреса: jelena.ivanovic@krusevac.rs, zastitnik.pacijenata@krusevac.rs
Надлежност и рад саветника за заштиту права пацијената регулисани су Законом о
правима пацијената (''Службени гласник РС'' бр. 45/13), Статутом града Крушевца
(''Службени лист града Крушевца'' 8/08, 5/11 и 8/15) и Одлуком о организовању саветника
за заштиту права пацијената (''Службени лист града Крушевца'' бр. 10/13).
Заштитник пацијената обавља послове заштите права пацијената и сарађује са
надлежнима у здравственим установама на територији града Крушевца; пружа потребне
информације и савете у вези са правима пацијената; поступа по поднетим приговорима на
начин прописан законом; по приговорима сачињава извештаје које у законским роковима
доставља подносиоцу приговора, директору здравствене установе и начелнику Градске
управе; сачињава месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје и исте доставља
надлежним органима јединице локалне самоуправе у складу са Законом о правима
пацијената; обавља и друге нормативно-правне послове у овој области;

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Прописи које у свом раду примењује
Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа:
-

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – др.закон,
101/16-др.закон и 47/18 ),
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-

Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 47/18),
Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06,
47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16),
Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15),
Закон о финансирању политичких странака („Службени гласник РС“, број 97/08,
73/00, 72/03 и 75/03),
Закон о државној управи („Сл.гл.“бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и
30/18др.закон),
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017 и 95/2018),
Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“, број 45/91,
53/93,67/93, 48/94 и 101/05),
Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07 и 54/11),
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05,
83/05 и 83/14),
Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС', бр.18/2016),
Закон о Агенцији за борбу против корупције (''Службени гласник РС'', бр. 97/08,
53/10, 66/11 УС 67/13, УС 112/13-аутентично тумачење, 8/15 УС)
Закон о правобранилаштву (''Службени гласник РС'', бр. 55/14 и 8/16)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник
РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
Закон о заштити података о личности (''Службени гласник РС'', бр. 97/08 и 104/09)
Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гл.“ РС бр.21/16, 113/17, 113/17-др закон и 95/2018),
Закон о раду („Сл.гл. РС “ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14, 13/17-Одлука УС и
113/17), супсидијарно.
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гл.РС бр.34/01, 62/06др.закон,116/08-др закони, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13,99/14 и 21/16др.Закон),
Закон о општем управном поступку („Сл.гл.РС“ бр. 18/16 и 95/2018-аутентично
тумачење)

-

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник
РС" бр.68/15, 81/16-Одлука УС и 95/18),
Статут града Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр.15/18),

-

Пословник Скупштине града Крушевца(„Службени лист града Крушевца“, број
1/13-пречишћен текст , 10/13 и 4/19),

-

Пословник о раду Градског већа („Службени лист града Крушевца“, број 8/08),
Одлука о организацији Градске управе града Крушевца („Службени лист града
Крушевца“, бр . 11/17 и 4/18),
Одлука о радним телима Скупштине града Крушевца („Службени лист града
Крушевца“, број 7/16 и 8/16),

-
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-

-

Одлука о буџету Града Крушевца за 2019. годину („Службени лист Града
Крушевца“, број 15/18),
Одлука о ребалансу буџета Града Крушевца за 2019. годину („Службени лист Града
Крушевца“, број 8/19)
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата лица која бира или поставља
Скупштина града Крушевца (С”Сл.лист општине Крушевца бр. 8/01,1/02, 11/04, 1/05,
4/06, 3/07, 7/07 и сл.лист града Крушевца бр. 12/2008, 4/2009, 8/2012 и 10/12), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у локалној самопурави – граду Крушевцу ( Сл.лист града
Крушевца бр.7/17 и 9/17),
Одлука о Градском правобранилаштву града Крушевца (Сл.лист града Крушевца
бр.6/14 и 8/16),

-

Одлука о локалном омбудсману града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“
бр.4/19),

-

Одлука о организовању саветника за заштиту права пацијената („Сл.лист града
Крушевца“ бр.10/13 и 1/14),

-

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
Локални акциони план за родну равноправност 2006-2020
Прописи које у свом раду примењује
Одељење за урбанизам и грађевинарство

-

-

-

Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009 и 81/09-исправка,
64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019),
Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС', бр.18/2016 и
95/2018аутентично тумачење),
Закон о озакоњењу објеката ("Сл.гл. РС", бр. 96/2015, 83/2018)
Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003
испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн.,
55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон,
57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 95/2018),
Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС", бр.104/2016),
Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон и 41/2009,
112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон),
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Сл.гласник РС",бр.41/2018,
95/2018 и 31/2019)
Закон о културним добрима ("Сл.гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др.
закон)
Закон о основама својинско правних односа ("Сл. лист СФРЈ"бр. 6/80,36/90, "Сл.лист СРЈ",
бр. 29/96. ... ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005 - др.закон),
Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018),
Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/2018, 95/2018),
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-

Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/2004, 36/2009, 72/2009 –
др.закони, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018),
Закон о санитарном надзору ("Сл.гласник РС", бр.125/2004),
Закон о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и др. закони),
Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС" бр.36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и
95/2018).
ПОДЗАКОНСКА АКТА:

-

-

-

-

Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно
прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова
који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган
спроводи ("Службени гласник РС", бр 2/2019).
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енрегетским својствима
зграда ("Сл.гласник РС", бр.69/2012)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/2019)
Правилник о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове
јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву
и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија ("Сл.гл. РС",
бр. 32/2019)
Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и садржини регистра инвеститора
("Сл.гласник РС", бр. 55/2010)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гл. РС",
бр. 113/2015, 96/2016, 120/2017)
Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе ("Сл. гл.
РС", бр. 3/2010)
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта ("Сл. гл. РС", бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16)
Правилник о класификацији објекта ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015)
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 85/2015)
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије,
садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла
и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантим роковима за поједине врсте
објекта ("Сл. гл. РС", бр. 27/2015, 29/2016)
Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој
се достављају акта у вези са обједињеном процедуром ("Сл. гл. РС", бр.113/2015)
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС", бр.
22/2015)
Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичкоархитектонског
конкурса ("Сл. гл. РС", бр. 31/2015)
Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности ("Сл. гл. РС", бр.7/2016)
Правилник о условима и критеријумима за суфинансирање израде планских докумената
("Сл. гл. РС", бр. 48/2015)
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-

Статут Града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца", бр. 15/18 ),
Одлука о посебним условима за објекте у поступку озакоњења ("Сл.лист града Крушевца",
бр.9/2015),
Одлука о локалним административним таксама (''Службени лист општине Крушевац'', број
1/2009, 12/2009, 10/2012 и 7/2014),
Одлука о уређењу града (''Службени лист града Крушевца'', бр. 8/2012, 10/2012, 4/2013,
3/2014, 7/2014, 1/2015-исправка, 11/2016, 3/2017, 5/2017, 8/18 и 14/18)
Уредба о локацијским условима ("Сл. гл. РС", бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017

Прописи које у свом раду примењује
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове:
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017 и 95/2018),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/2016);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009 и 81/09-исправка,
-

64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019),

-

Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95 и 20/09);
Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 102/14)
Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“,
број 16/92);
Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, број 20/77);
Закон о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта
у друштвеној својини („Службени

-

Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС', бр.18/2016 и 95/2018аутентично тумачење),

-

Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09,
53/10, 101/11, 55/14 и 96/15);
Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број
68/15)
Законом о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07,101/11,
93/12 и 104/13);
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима
(Службени гласник РС“, број 27/14);
Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета
РС, јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на
зараде и пореза на добит предузећа у аутономној покрајини („Службени гласник РС“,
број 6/06 и 108/08);

-
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Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду („Службени гласник РС“, број 64/15);
- Правилник о условима, начину и обезбеђењу плаћања накнаде за претварање права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту у јавној својини Републике
Србије („Службени гласник РС“, број 17/16);
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
даваља у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/12 48/15);
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 96/15);
- Правилник о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица („Службени
гласник СРС“, број 56/76 и 52/82);
- Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, број 134/14);
- Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист града Крушевца“, број 10/12);
- Одлука о организовању јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије "Градска топлана" Крушевац („Службени лист града Крушевца,
број 5/13 - пречишћен текст, 4/15 и 9/16);
- Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа "Водовод - Крушевац" ЈП
Крушевац („Службени лист града Крушевца“, број 5/13- пречишћен текст и 9/16);
- Одлука о организовању јавног комуналног предузећа "Крушевац" Крушевац
(„Службени лист града Крушевца“, број 5/13-пречишћен текст, 4/15 и 9/16);
- Одлука о оснивању јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац
(„Службени лист града Крушевца“, број 13/16 - пречишћен текст);
- Одлука о оснивању јавног предузећа "Пословни центар" Крушевац („Службени лист
града Крушевца“, број 5/13 - пречишћен текст и 7/13 и 9/16);
- Одлука о оснивању јавног предузећа "Аеродром Росуље" Крушевац („Службени
лист града Крушевца“, број 5/13 - пречишћен текст и 9/16);
- Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града
Крушевца“, број 3/17);
- Одлука о становању („Службени лист града Крушевца“, број 1/09 и 8/09),
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Крушевца“, број
1/09-пречишћен текст),
- Одлука о уређењу града („Службени лист града Крушевца“, број 8/12, 10/12, 4/13,
3/14, 7/14, 1/15,11/16 и 3/17),
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Крушевца“, број
8/15пречишћен текст, 9/15, 12/16 и 15/16);
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 1/09 - пречишћен текст, 8/12, и 3/14);
- Одлука о паркиралиштима („Службени лист града Крушевца“, број 1/09,12/09, 8/12
и
3/14);
- Одлука о категоризацији општинских путева на територији града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 1/09, 4/11, 10/13 и 11/13);
-
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-

-

-

-

-

Одлуке о критеријумима и поступку за утврђивање назива улица и тргова на
подручју града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 1/09 - пречишћен
текст);
Одлука о такси превозу („Службени лист града Крушевца“, број 12/16 и 15/16);
Решење о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места
(„Службени лист града Крушевца“, број 5/11);
Решење о одређивању назива нових, измена назива постојећих и утврђивању
пречишћеног списка улица и тргова на подручју Генералног плана Крушевца
(„Службени лист општине Крушевца“, број 4/04);
Решење о одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање
моторних возила („Службени лист општине Крушевца“, број 7/07 -пречишћен текст,
2/08 и 7/10);
Решење о режиму саобраћаја теретних возила и о заустављању и паркирању возила
мимо утврђеног режима саобраћаја на подручју града Крушевца („Службени лист
града Крушевца“, број 5/11);
Решење о режиму саобраћаја у улици Милоја Закића (Мајке Југовић) број 344378/09;

Прописи које у свом раду примењује Служба за дечију заштиту и Служба за
борачку и борачки-инвалидску заштиту:
-

-

-

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица пали бораца
(„Службени лист СРЈ“, бр 24/98),
Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени лист СРЈ“, број 52/96),
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица(„Службени
гласник РС“, број 54/89)
Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и
Равногорског покрета у области борачко инвалидске заштите („Службени гласник
РС“, број 51/05),
Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида(„Службени гласник РС“,
број 45/09)
Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“, број
37/98),
Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене
додатка за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“, број 37/98),
Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на
ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“,
број 37/98),
Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање по Закону о
основним правима бораца („Службени лист СРЈ“, број 37/98),
Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену
вожњу, („Службени лист СРЈ“, број 37/98),
Правилник о борачком додатку, („Службени лист СРЈ“, број 37/98),
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-

-

-

Правилник о висини и условима коришћења накнаде за исхрану и смештај за време
путовања и боравка у другом месту („Службени лист СРЈ“, број 37/98).
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр
16/02,115/05, 107/09),
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску
подршку породици са децом („Службени гласник РС“, број 29/02, 80/04, 123/04,
17/06, 107/06, 51/10 и 73/10),
Инструкција општинским-градским управама о спровођењу закона о финансијској
подршци породици са децом,(Министарство рада и социјалне политике, бр01100413/11-13 од 23.05.2011.),
Одлука о друштвеној бризи о деци-Крушевац („Службени лист града Крушевца“,
број 7/10),
Правилник о критеријумима за коришћење средстава буџетског фонда за
популациону политику града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број
1/12).
Прописи које у свом раду примењује
Служба за здравствену и социјалну заштиту Градске управе града Крушевац

-

Закон о социјалној заштити
Закон о заштити права и слобода националних мањина
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
Закон о забрани дискриминације
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о удружењима
Закон о здравственој заштити
Закон о облигационим односима
Правилник о критеријумима за коришћење средстава Буџетског фонда за
популациону политику града Крушевца
Правилник о утврђивању категорија особа са инвалидитетом које могу да користе
јединствену паркинг карту на јавним паркиралиштима
Правилник о раду Савета за израду и имплементацију Стратегије развоја социјалне
политике града Крушевца 2008-2012. године
Правилник о раду Комисије за избор пројеката и процену утицаја Стратегије развоја
социјалне политике града Крушевца 2008-2012. године
Пословник о раду Савета за израду и имплементацију Стратегије за унапређење
положаја Рома града Крушевца
Правилник о раду Комисије за избор пројеката и процену утицаја Стратегије за
унапређивање положаја Рома града Крушевца 2008-2012. године
Правилник о раду Комисије за избор програма и пројеката од јавног интереса у
области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, заштите лица са
инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о
старима града Крушевца
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-

Правилник о утврђивању категорија инвалида који могу да користе јавна
паркиралишта
Одлука о правима у социјалној заштити грађана града Крушевца
Члан 10. Закона о енергетици („Сл. гл. РС“ бр. 145/14)
Чл. 3,4,8,9, и 11.Уредбе о енергетски угроженом купцу („Сл. гл. РС“ бр
Прописи које у свом раду примењује
Одељење за финансије Градске управе

– Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017 и 95/2018),
– Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16),
– Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16),
– Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17),
– Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), − Закон
о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број
34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16),
– Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), −
Закон о финансирању политичких странака („Службени гласник РС“, број 97/08, 73/00,
72/03 о 75/03),
– Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),
– Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13),
– Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“, број 104/09),
– Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16),
– Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05
и 83/14),
– Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06, 111/09, 99/11 и
62/13),
– Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15,68/15 и 62/16),
– Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/01, 80/02, 135/04,
62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11,м 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13,
6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16 и 7/17),
– Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16 и 7/17),
– Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16),
– Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15),
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– Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16),
– Закон о осигурању („Службени гласник РС“, број 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09,
107/09, 99/11, 119/12, 116/13 и 139/14),
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
– Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, број 49/92, 25/96, 29/01, 62/03,
101/05 и 18/10),
– Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03 и 12/06),
– Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и изабраних
и постављених лица („Службени гласник РС“, број 37/94, 40/94, 6/99, 37/01,
73/04, 88/04, 38/05, 81/05, 95/05 и 86/07),
– Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 и 2/12), − Уредба
о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени
гласник РС“, број 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04,
120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07,
40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08,
79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11 и 11/12),
– Уредба о раду и овлашћењима буџетске инспекције („Службени гласник РС“, број 10/04
и 84/07 и 79/09),
– Наредба о списку директних и индиректних корисника средстава буџета РС, односно
буџета локалне власти, корисника средстава ООСО, као и других корисника јавних
средстава који су укључени у систем КРТ-а („Службени гласник РС“, број 113/09, 103/10 и
204/11),
– Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за
плате у буџетима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 8/10), −
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“, број 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17),
– Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању
средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник РС“, број 3/04, 140/04, 1/06 и 111/09),
– Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета Републике („Службени гласник РС“, број 120/12),
– Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог
рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 50/11),
– Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, број 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17), −
Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним
примањима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.79/11),
– Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
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корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за социјално
осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“ број 51/07 и 14/08),
– Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора („Службени гласник РС“, број 18/15),
– Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем („Службени гл. РС“, број 118/13 и 137/14),
– Правилник о начину и коришћењу средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна града Крушевца (Акт Градоначелника 30.10.2011. године),
– Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18),
– Одлука о буџету Града Крушевца за 2019. годину („Службени лист Града Крушевца“, број
15/18),
– Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених и постављених
лица у Градској управи Града Крушевца („Службени лист Града Крушевца“, број 12/08,
13/08, 4/09, 6/10 и 1/12),
Прописи које у свом раду примењује
Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода:
1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...93/12
и 47/13, 108/13, 68/14,105/14, 91/2015 (Аутентично тумачење члана 41. став 3), 112/2015,
15/2016,108/2016, 30/2018 и 95/2018)
2. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр.62/06, 47/2011,93/2012 ,
99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017-усклађени
дин.изн., 89/2018-усклађени дин. изн. и 95/2018-др.закон)
3. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично
тумачење)
4. Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001...78/2011, 57/2012 – Одлука УС
и 47/2013, 68/2014 – др. Закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009...101/2011, 93/2012 , 108/2013,
142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019)
6. Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др
закон, 135/04, 62/06, 65/06 –испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 –
усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 – одлука УС и 8/13 – усклађени дин. изн. и 7/13, 48/13 исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др.закон, 112/2015, 7/2017усклађени дин. изн.,

113/2017, 7/2018 – усклађени дин.изн., 95/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.)
7. Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга ('„Службени гласник
РС”,
број 119/12)
8. Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/2009,81/2009 – испр., 64/2010 –

одлука УС , 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 –
Одлука УС, 132/2014,145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019 – др. закон)
10. Закон о озакоњењу објекта („Службени гласник РС“, бр.96/2015 и 83/2018)
11. Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018 и
49/2019)
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ОДЛУКЕ:
1. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Крушевца“ бр.9/2019)
2. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину („Сл. лист града Крушевца“
бр.9/2017)
3. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника
који воде пословне књиге у граду Крушевцу (Сл. лист града Крушевца“ бр.9/2013)
4. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Крушевца (Сл. лист
града Крушевца“ бр. 9/2013)
5. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2014.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.9/13)
6. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2015.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.6/14)
7. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2016.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.7/15)
8. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2017.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.12/16)
9. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2018.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.9/2017)
10. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2019.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.14/2018)
11. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2020.годину на територији града Крушевца (Сл. лист града Крушевца“
бр.14/2019)
12. Одлука о стопи амортизације у граду Крушевцу за коју се умањује вредност непокретности,
осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника (Сл. лист града
Крушевца“ бр.9/13)
13. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза н а непокретности које
се налазе на територији града Крушевца обвезника који не води пословне књиге (Сл. лист
града Крушевца“ бр.9/13)
14. Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл. лист града Крушевца“ бр.
10/12)
15. Одлука о локалним локалним административним таксама („Сл. лист града Крушевца“ бр.
1/09- пречишћен текст , 12/2009, 10/2012, 11/2013 и 7/2014)
16. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта («Сл. лист града
Крушевца» бр. 1/15,7/15 и 11/17.)

УРЕДБЕ:
1. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према
количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје
обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или
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њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019 и 55/2019)

ПРАВИЛНИЦИ:
1. Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на непокретностима
(„Сл.гласник РС“ бр. 38/01, 45/04 и 27/11) – престао да важи са 93/13 – 1. јануара 2014.године
( са изузетком код утврђивања пореске обавезе по основу пореза на имовину за 2013.годину
и за раније године) – Правилником о престанку важења Правилника
2. Правилник о висини јединичних емисија загађујућиг материја у ваздух и висини корекционог
фактора за потребе прорачуна износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за
физичка лица у 2019.години („Сл. гласник РС“ бр. 48/2019)

Прописи које у свом раду примењује
Одељење за јавне набавке
-

-

-

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС. 68/2015);
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017 и 95/2018),
Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који због природе
расхода, захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС. 21/2014);
Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у
поступку јавне набавке добара ( Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”,
број 111/15 од 29.12.2015. године и ступио на снагу 6.1.2016. године осим одредаба
члана 15. које се примењују почев од 6.1.2017. године а одредбе члана14. престају да
важе 6.1.2017. године);
Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег
порекла(„Сл.гласник РС“ бр.33/2013) ;
Уредба о утврђивању општег речника набвке( „Сл.гласник РС.“, бр. 56/14);
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних
набавки на Порталу јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.83/15) ;
Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење
о основаности примене преговарачког поступка („Сл.гласник РС“ бр.83/15 );
Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног
оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке;
Правилник о садржини извештаja о јавним набавкама и начину вођења евиденције о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.29/13);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС“ бр.86/15) ;
Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка („Сл. гласник РС“ бр. 83/15);
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о
јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр.29/13) ;
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-

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца („Сл.гласник РС“ бр.83/15) ;
Правилник о садржини аката којим се уређује поступак јавне набавке унутар
наручиоца („Сл.гласник РС“ бр.83/15) ;
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама Градске управе града
Крушевца ( 404-35/2015);
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи града
Крушевца – Пречишћен текст (404-80/2019 од 13.03.2019.год.,.);
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Градоначелника Града
Крушевца (404-95/2014 од 06.05.2014.год. и 404-35/2017 од 14.02.2017.год.);
Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке Скупштине града
Крушевца(404-11/2016 од 13.01.2016.год.).
Прописи које у свом раду примењује
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Закон о планирању и изградњи(Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018 и 31/2019)
2. Закон о улагањима („Службени гласник РС “ број 89/2015)
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014-др
закони и 101/2016-др закони и 47/18)
4. Статут града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 15/18)
5. Одлука о уређењу града- Пречишћен текст и број 352-803/2017
6. Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, I број. 463-34/2017
7. Уредба о условима, начину и поступку по којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, закупнине
или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности( Сл, гласник
РС БР.61/2015 и 882015)
8. Уредба о правилима за доделу државне помоћи(,,Сл. Гласник РС“ бр.
13/2010,100/2011, 91/2012,37/2013,97/2013,119/2014)
9. Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09,88/2010,99/2011-др. Закон,
93/2012 и 84/2015)
10. Закон о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС“ бр. 43/2003,
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.
изн., 65/2013 - др. Закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015- усклађени дин. изн)
11. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16)
12. Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за
смештај(„Службени гласник РС“,број 83/2016 и 30/2017)
13. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално
техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени
гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016)
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14. Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за
пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству
(„Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. Правилник)
15. Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 41/09,
10/13-др. и 101/16 закон)
16. Закон о подстицајима у пољопривреди и рураралном развоју („Службени гласник
РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)
17. Правилници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о коришћењу
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју
18. Одлука о оснивању буџетског Фонда за подстицање развоја пољопривреде
(„Службени лист Града Крушевца“, број 12/ 09, 2/10, 4/13 и 1/14)
19. Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08,
41/09 и 112/15)
20. Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 39/17)
21. Уредба о условима, начину и поступку за остваривања права првенства закупа,
критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и
документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
(„Службени гласник РС“, број 105/16)
22. Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, број 16/17)
23. Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16)
24. Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини
мишљења у поступку издавања водних услова (''Сл. гласник РС'' број 74/2010,
116/2012 и 58/2014)
25. Правилник о одређивању пословних и других објеката за које није потребно
прибављање водопривредних услова („Сл. гласник РС”, бр. 41/94);
26. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 135/2004, 36/2009,
36/2009 – др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)
27. Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне
средине, методологији, структури, заједничким основама , категоријама и нивоима
сакупљања података, каои о садржини информација о којима се редовно и обавезно
обавештава јавност („Службени гласник РС“, бр. 112/09)
28. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологија за врсте, начине и рокове прикупљања података
(„Службени гласник РС“, бр. 91/10,10/13 и 98/16)
29. Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04
и 36/09)
30. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 114/08)
31. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 69/05)
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32. Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 69/05)
33. Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05)
34. Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 69/05)
35. Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним
поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 69/05)
36. Закон о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10)
37. Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивача животне
средине(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 25/2015)
38. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
(„Службени гласник РС“, број 84/05)
39. Правилник о садржини, изгледу и и начину попуњавања захтева за издавање
интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, број 30/06, 32/16)
40. Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, број
30/06)
41. Правилник
о садржини и
начину
вођења
регистра
издатих интегрисаних дозвола („ Службени гласник РС “, број 69/05)
42. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16)
43. Правилник обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и
одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 72/09)
44. Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и одлагање отпада
(„Службени гласник РС“, број 96/09)
45. Правилник садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за
управљање отпадом („Службени гласник РС“, број 95/10)
46. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(„Службени гласник РС“, број 98/10)
47. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник
РС“, број 104/09 и 81/10)
48. Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13)
49. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“,
бр. 11/10, 75/10 и 63/13)
50. Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и
88/10)
51. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 испр. и
14/16)
52. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09)
53. Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист
града Крушевца“, број 11/09, 12/09 и 04/13)
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Прописи по којима поступа самостални извршилац за послове заштите на раду:
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05 и
91/15) и друге подзаконске акте
Прописи које у свом раду примењује
Служба за грађанска стања и месне канцеларије
-

-

-

-

-

Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014-др
закони и 101/2016-др закони и 47/18)
Закон о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/09 и 145/14)
Породични закон („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 72/11 и 6/15)
Закон о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 90/07)
Закон о јединственом матичном броју грађана („Сл. гласник СРС“, бр. 53/78, 5/83,
24/85 и 6/89, „Сл. гласник РС“, број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)
Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15,
112/15, 50/16 и 61/17)
Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и "Сл. гласник
РС", бр. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 и 106/15)
Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09)
Закона о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
20/14 и 55/14)
Закон о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр. 35/00, 57/03, 72/03, 75/03,
18/04, 101/05, 85/05, 28/11, 36/11 и 104/09)
Закон о избору председника Републике („Сл. гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09)
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16)
Закон о легализацији исправа у међународном промету („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/73) Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља („Сл. лист СФРЈ“, бр.
43/82 и 72/82, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/06)
Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима
(„Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 7/71)
Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета („Сл. лист
СФРЈ –Међународни уговори“, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“,
бр. 4/96 и 2/97)
Закон о ратификацији Конвенције о пристанку на брак, о минималној старости за
склапање брака и о регистрацији бракова („Сл. лист СФРЈ“ – Додатак, бр. 13/64)
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и њени
протоколи 11, 4, 6, 7, 12, 13 („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03) и
Протокол број 14 – ETS No194 („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 5/05)
Конвенција о заштити материнства („Сл. лист ФНРЈ“ – Додатак, бр. 9/55)
Конвенција о пристанку на брак, о минималној старости за склапање брака и
регистровању бракова („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/64)
198

-

-

-

Конвенција о грађанском поступку – Хаг, 1. март 1954. године („Сл. лист ФНРЈ“ –
Додатак, бр. 6/62)
Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа – Хаг, 5. октобар
1961. године („Сл. лист ФНРЈ“ – Додатак, бр. 10/62)
Европска конвенција о обавештењима о страном праву – Лондон, 7. јун 1968. године
(„Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 7/91)
Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика – Беч, 8. септембар
1976. године („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 8/91)
Конвенција о издавању неких извода из матичних књига намењених иностранству –
Париз, 27. септембар 1956. године („Сл. лист СФРЈ“ – Додатак, бр. 9/67)
Уредба о ратификацији Конвенције о издавању извода из матичних књига на више
језика („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори'', бр. 8/91)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник РС“,
бр. 109/09, 4/10 и 10/10)
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Сл.
гласник РС“, бр. 15/10 и 102/11)
Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених,
обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства
и обрасцу уверења о држављанству („Сл. гласник РС“, бр. 22/05, 84/05, 121/07, 69/10
и 55/17)
Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења
детета у здравственој установи („Сл. гласник РС“, 25/11, 9/16 , 16/16 и 36/16)
Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти („Сл.
гласник РС“, бр. 25/11)
Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за
обављање послова матичара („Сл. гласник РС“, бр. 72/11)
Правилником о начину и поступку утврђивања времена и узрока смрти, за обдукцију
леша, као и поступање са одстрањеним деловима тела („Сл. гласник РС“, бр. 9/99 и
10/99)
Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена („Сл. гласник СРС“,
бр. 6/83)
Правилник о раду матичара у поступку закључења брака („Сл. гласник РС“, бр.
31/93)
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 15/2010, 102/2011)
Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичаре
(„Сл. гласник РС“, бр. 101/09)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка („Сл. гласник РС“, бр. 91/09)
Одлука о матичним подручјима Града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр.
3/10)
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09
– Пречишћен текст бр. 12/09, 10/12 и 7/14)
Одлука о организацији Градске управе града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“,
бр.11/17)
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Прописи које у свом раду примењује
Служба заједничке писарнице
-

-

Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15,
112/15, 50/16 и 61/17)
Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16)
Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Сл. гласник
РС“, бр. 44/93)
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр
80/92, 45/2016 и 98/2016)
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.
гласник РС“, бр. 40/10 и 42/2017)
Уредба о накнади трошкова у управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 80/92)
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“,
број 10/93, 14/93, 67/16 и 2/17)
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09
– Пречишћен текст, бр. 12/09, 10/12 и 7/14)
Прописи које у свом раду примењује
Одељење за инспекцијске послове

-

-

-

Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009 и 81/09-исправка,
64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
– одлукаУС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019),
Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС', бр.18/2016),
Закон о озакоњењу објеката ("Сл.гл. РС", бр.96/2015, 83/2018)
Закон о инспекцијском надзору("Сл.гл. РС", бр.36/2015, 44/2018-др. Закони, 95/18)
Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003
испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.изн.,
55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др.закон,
57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и50/2016 усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 95/2018),
Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС", бр.104/2016), - Закон
о
јавним путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/2018, 95/2018),
Закон о
превозу
у
друмском саобраћају ("Сл. гласник
РС" бр.
46/95,66/01,61/05,91/05,62/06,31/11, и 68/15- др. закони),
Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/2004, 36/2009, 72/2009 –
др.закони, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018),
Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018),
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-

-

Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС" бр.36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и
95/2018),
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11,104/16,95/18)
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11)
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 од
15.05.2009.)
Закон о изменама и допунама закона о заштити од буке у животној средини („Службени
гласник РС“, број 88/10 од. 23.11.2010)
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10,14/16,95,18 – др.
закони)
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09)
Закон о измена и допунама закона о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 36/10).
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења(„Службени гласник РС“, број 36/09)
Закон о трговини(„Службени гласник РС“, број 53/10,10/13,44/18-др. закони)
Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“,пречишћен текст 15/18)
Одлука о комуналним делатностима („Службени лист града Крушевца“, број 10/12,7/17 и
11/18)
Одлука о пијацама („Службени лист града Крушевца“, број 1/09,8/12,3/14, и 4/14)
Одлука о паркиралиштима („Службени лист града Крушевца“, број 1/09,12/09,8/12
,3/14) - Одлука о гробљима и сахрањивању („Службени лист града Крушевца“, број 1/09пр. текст 2/09, 8/12, и 3/14)
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ пречишћен текст – 14/18)
Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 6/11,3/14 и 4/14)
Одлука о уређењу града („Службени лист града Крушевца“5/17- Пречишћен текст, 8/18 и
14/18)
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Крушевца
(„Службени лист града Крушевца“, број 6/11)
Одлука о градском водоводу и канализацији („Службени лист града Крушевца“, број 4/19)
Одлука о подизању и одржавању споменика, спомен обележја и мурала на територији
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 4/10)
Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Крушевца („Службени
лист града Крушевца“, број 01/09-пречишћен текст, 8/12,3/14 и 4/18)
Одлука о такси превозу путника на територији града Крушевца („Службени лист града
Крушевца“, број 3/11,12/16, 5/17 и 9/17)
Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Крушевца(„Службени лист града
Крушевца“, број 4/14,3/15 и пр. текст-12/16)
Одлука о мерама за заштиту од буке („Службени лист града Крушевца“, број 8/12 и 3/14)
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним зградама на територији града
Крушевца(„Службени лист града Крушевца“, број 4/18)
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-

Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Крушевца“, број
12/09,7/10,6/11,10/12,11/13,7/14,9/15,15/16,11/17 и 15/18)
Прописи које у свом раду примењује
Одељење комуналне милиције

-

Закон о комуналној милицији ( Сл.гласник РС бр.49/2019)
Закон о прекршајима ( Сл.гласник РС бр. 65/2013,13/2016 и 98/2016)
Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС', бр.18/2016), -Законон о
јавним путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/2018, 95/2018),
Закон о превозуудрумском саобраћају"Сл . гласник РС "
бр.46/95,66/01,61/05,91/05,62/06,31/11, и 68/15- др. закони),
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11,104/16,95/1
Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“,пречишћен текст 15/18)
Одлука о комуналним делатностима („Службени лист града Крушевца“, број
10/12,7/17 и 11/18)
Одлука о пијацама („Службени лист града Крушевца“, број 01/09,08/12,3/14, и 4/14)
Одлука о паркиралиштима („Службени лист града Крушевца“, број 01/09,12/09,8/12
,3/14)
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ пречишћен текст – 14/18)
Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 06/11,3/14 и 4/14)

Прописи које у свом раду примењује
Одељење за управљање људским ресурсима:
-

Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гл.“ РС бр.21/16, 113/17, 113/17-др закон и 95/2018),
Закон о раду („Сл.гл. РС “ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14, 13/17-Одлука УС и 113/17),
супсидијарно.

-

Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гл.РС бр.34/01,
62/06др.закон,116/08-др закони, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13,99/14 и 21/16др.Закон),
Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 – др.закон, 101/16др.закон и
47/18),
Закон о општем управном поступку („Сл.гл.РС“ бр. 18/16),

-

Закон о матичним књигама („Сл.гл.“бр.20/09, 145/14 и 47/18),

-

Закон о државној управи („Сл.гл.“бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18др.закон),
Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС бр.68/15,
81/16-Одлука УС и 95/18),

-
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-

Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (Сл.гл.бр.50/15 и 34/18),

-

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима(„Сл.гл.РС“ бр.44/08-пречишћен текст, 10/12 и 6/15),
Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена
евиденција („Сл.гл.бр.56/2017),
Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гл. РС“
бр.88/165),

-

-

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“бр.95/2016),

-

Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.113/2013, 21/2014, 66/2014,
118/2014, 22/2015 и 59/2015),

-

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (Сл.гл.РС бр.16/09 и
84/14, 81/16, 76/17 и 60/18),
Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
(Сл.гл.РС бр.101/09, 122/14) ,
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2017. Годину(Сол. Гл. РС бр. 61/2017),
Одлука о организацији Градске управе града Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр.11/17
и 4/18),
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата лица која бира или поставља
Скупштина града Крушевца (С”Сл.лист општине Крушевца бр. 8/01,1/02, 11/04, 1/05,
4/06, 3/07, 7/07 и сл.лист града Крушевца бр. 12/2008, 4/2009, 8/2012 и 10/12),
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у локалној самопурави – граду Крушевцу ( Сл.лист града
Крушевца бр.7/17 и 9/17),

-

-

-

-

-

Одлука о Градском правобранилаштву града Крушевца (Сл.лист града Крушевца
бр.6/14 и 8/16),
Одлука о организовању саветника за заштиту права пацијената („Сл.лист града
Крушевца“ бр.10/13 и 1/14),
Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених и
постављених лица у Градској управи града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“
бр.5/12пречишћен текст, 10/12 и 6/15),
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској
управи, Градском правобранилаштву и Служби месних заједница града
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ бр.5/18 ) и III 021-1/19 од 18.01.2019.
године.
Статут града Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр.15/18),
Прописи које у свом раду примењује
203

Ажуриран 08.09.2020.

Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
-

-

Устав Републике Србије ("Сл.гласник РС"бр. 98/2006)
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл.
гласник РС“ бр. 87/2018)
Закон о добровољном ватрогаству („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018)
Закон о критичној инфраструктури („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018)
Национална стратегија заштите спасавања у ванредним ситуацијама ("Сл.
гласник РС" бр. 86/2011)
Закон о локалној самоуправи( "Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др закон и
101/2016 др. закон )
Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС"бр. 18/2016)
Закон о инспекцијском надзору ( "Сл.гласник РС "бр.36/2015)
Закон о државној управи ("Сл.гласник РС"бр.79/2005, 101/2007, 95/2010 и
99/2014др. закон)
Закон о одбрани ("Сл.гласник РС"бр.116/2007, 88/2009, 104/2009)
План заштите од удеса

-

-

Правилник о начину и изради и садржају плана заштите од удеса ( "Сл.гласник
РС " бр. 82/2012 )
Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у
случају удеса ("Сл.гласник Републике Србије", бр.18/2012)
Штабови за ванредне ситуације
Уредба о саставу и начин рада штабова за ванредне ситуације ( "Сл.гласник РС"
бр. 98/2010)

ПРОЦЕНА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

-

Упутство о методологији и израду процене угрожености и планови заштите и
спасавање
у ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС ", бр. 18/2017)
Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ВС
("Сл.гласник РС", бр. 8/2011)
Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку
издавања и изгледу лиценце за процену ризика ("Сл.гласник РС", бр. 8/2013)
ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

-

Уредба о висини и начину остваривања права на једнократрну новчану
Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину
остваривања права на накнаду за коришћење истих ( "Сл.гласник РС " бр.
10/2013)
Правилник о врсти, критеријумима и поступку за доделу признања и награда
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-

за нарочите успехе у области заштите и спасавања ("Сл.гласник РС " бр.
100/2013)
Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну
заштиту
од ел.непогода и других несрећа ("Сл.гласник РС ", број 03/2011 и 37/2015)
Уредба о спровођењу евакуације ("Сл.гласник РС ", бр. 222/2011)
Правилник о садржају и вођењу евиденције о припадницима органа, јединица,
служби
и другим учесницима и о средствима и опреми у цивилној заштити ( "Сл.гласник
РС" број 91/2013)
ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

-

Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима
наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите
("Сл.гласник РС"бр. 8/2013)
Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функције и
специјалности
и личној карти припадника цивилне заштите ("Сл.гласник РС "бр. 13/2013 и
84/2014)

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВЕ ВОДЕ

-

Закон о водама ( "Сл.гласник РС " бр. 93/2012, 101/2016 )
Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава за период 2012 до
2018. године ("Сл.гласник РС" бр. 16/11 )
Наредба о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2017 (
"Сл.гласник РС" бр. 5/2017 )

ОБЛАСТ ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ

-

Закон о одбрани ( "Сл.гласник Републике Србије" бр. 34/07 , 116/07,88/09 и 20/15)
Закон о војној, радној и материјалној обавези ( "Сл.гласник РС" бр.31/09 и 88/09
)
Закон о изманама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези (
"Сл.гласник РС" бр.116/07 и 88/09)
Закон о војсци Србије ( "Сл.гласник РС" бр.34/07 и 116/07)
Закон о именама и допунама Закона о војсци Србије ( "Сл.гласник Републике
Србије" бр.116/07 и 88/09)
Закон о полицији ( "Сл.гласник РС" бр. 101/05)
Закон о раду ( "Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05 и 75/14 )
Закон о општем управном поступку("Сл.гласник РС"бр. 18/2016)
Закон о ванредним ситуацијама("Сл.гласник РС"бр. 111/2009)
Закон о тајности података ("Сл.гласник РС"бр.104/09)
Закон о локалној самоуправи Закон о локалној самоуправи ( "Сл.гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014-др закон и 101/2016 др закон )
Закон о робним резервама ("Сл.гласник РС"бр. 104/2013)
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-

-

-

Уредба о вршењу војне 6/07 и 86/07
Уредба о спровођењу мобилизације 42/08-525 96/08
Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за
одбрану11/09-213 24/09
Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина,
органа
јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и
предузетника у ратном и ванредном стању 11/09-214 24/09
Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље
који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивањузадатака и
послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити променом
посебних мера безбедности 20/94-435 54/94
Уредба о организовању и извршавању материјалне обавезе 36/98, 32/99 и 9/01
Уредба о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката
28/10431 72/10
Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за
потребе
одбране и попуне Војске Србије 28/10-433 75/10
Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденције за приступ тајним
подацима 31/10
Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним
подацима 22/10
Уредба о вршењу услуга у области саобраћаја и веза за време ратног стања , стања
непосредне ратне опасности и ванредног стања 17/94-353 39/94
Уредба о организовању и раду Службе осматрања и јављања 20/94/431 54/94
Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената
5/11
Уредба о посебним мерама физичко-техничкезаштите тајних података 97/11
УПУТСТВА

-

Упутство о руковању и чувању Плана одбране Републике Србије Прописано од
стране Министра,чува се уз План одбране
Упутство о методологији за израду планова одбране Закључак Владе стр. пов.05
бр. 00-275/2009
Упутство о уређењу и припреми териотије за потребе одбране 22/10-333
Упутство о приступању територијалних органа Министарства одбране у
спровођењу мобилазицаје субјеката система одбране 22/10-341
Упутство о примени степена и мера припавности Закључак Владе стр. пов.05 бр.
00287/2009
Упутство о номенкклатури ствари које користи Савезно Министарство за
одбрану и ВЈ 22/97-601
Упутство о спровођењу одредаба Правилника о утврђивању стандарда одбране и
техничких прописа у области одбране 9/98-181
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ОДЛУКЕ

-

-

Одлуке о дужностима за које се обавља безбедносна провера кандидата у МО и
ВСЦГ 7/05-82
Одлука о одређивању степена тајности 18/10-293,20/10-311,2/11-9,11/11-127,
14/11172,
15/11-198, 20/11-316 и 21/11-338
Одлука о врстама инвестиционих објеката, просторних и урбанистичких Планова
значајних за одбрану земље 16/95-578 и 39/95
Одлука о одређивању правних лица која израђују планове развоја одбране 16/11201 и 58/11
Одлука о одређивању шума с посебном наменом за потребе одбране 19/11-293 и
62/11
Одлука о опозиву тајности тајности података пре истека рока 22/11-346
Одлука о образовању Савета за планирање одбране 12/11-133
Одлука о одређивању правних лица од значаја за одбрану Републике Србије 24/08
и 52/08
Одлука о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану
Републике Србије 35/08-449 и 58/08
Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану 1/09-26 112/08
Одлука о одређивању великих техничких система
од значаја за одбрану 7/09-137 15/09
Одлука о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја
за одбрану 2/11
Одлука о допуни Одлуке и одређивању великих техничких система значаја за
одбрану 22/10
Одлука о усвајању стратегије одбране Републике Србије 31/09-703 88/09
Одлука о усвајању стратегије националне безбедности Републике Србије 31/09716 88/09
ИНСТРУКЦИЈА

Инструкција о ратним локацијама Закључак Владе стр. пов 05 бр.00-275/2009
ЗАКЉУЧАК

Владе РС о степенима и мерама приправности Закључак Владе стр. пов 05 бр.00-287/2009
ПРАВИЛНИК

-

Правилник о безбедносним проверама које врши Војнобезбедносна агенција
18/10279
Правилник о критеријумима за утврђивање података о ВЈ који представљају
војну тајну,
степен војне тајне и мере за њихову заштиту 22/01-449
Правилник о утврђивању стандарда одбране и техничких прописа у области
одбране 12/98-257
РЕШЕЊА
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-

Решење о утврђивању података од интереса за одбрану земље који се сматрају
тајним подацима из делокруга Савезног министарства за одбрану и о одређивању
мера и поступака за њихову заштиту 21/96-565

АКТИ ГРАДА

-

-

Статут града Крушевца ( "Сл. лист града Крушевца " број 15/18)
Организација рада органа града у ратном и ванредном стању ("Сл. лист града
Крушевца" бр. 1/13 и бр. 8/15 )
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места градске
управе
града Крушевца за вцреме ратног и ванредног стања ("Сл. лист града Крушевца"
бр. 2/17)
Реадмисија

ОБЛАСТ ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

-

-

-

"Споразум о реадмисији лица која незаконито бораве"потписане је
18.09.2007, године у Бриселу између Републике Србије и Европске уније; Стратегија
Стратегија за решавање питања избеглих и интерно-расељених лица (2015-2020)
Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији (2009)
Стратегија запошљавања (2011-2020), која се односи на укључивање избегличке
и расељеничке популације у систем друштвеног привређивања
Акциони План за 2001 и 2012. годину је усвојен 29. септембра 2011. године.
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих, интерно
расељених лиц и повереника су:
Женевска конвенција које регулише рад Црвеног крста (1949)
Сарајевска декларација (2005)
Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ број 18/92, „Службени лист СРЈ“
број
42/05-СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10)
Закон о управљању миграцијама („Службени гласник РС“ број 107/2012)
Закон о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС“ број 24/2018)
Закон о Црвеном крсту (2005)
Уредба о ближим условима и мерама за утврђивање реда првенства за решавање
стамбених потреба избеглица (за сваку годину у периоду 2016-2020. године).
Стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2015-2020)
Стратегија запошљавања (2001-2020) која се односи на укључивање избегличке
и расељеничке популације у систем друштвеног привређивања.
Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији (2009)
Стратегија за смањење сиромаштва (2003)
Стратегија одрживог развоја (2008)
Стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012
Стратегија регионалног развоја 2007-2012
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-

Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца ( Службени лист града
Крушевца бр. 9/15)
Национални план за децу (2004)
План реаговања у случају повећаног прилива миграната са проценом потреба
(2015 година)
Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у граду Крушевцу су:

 Локални План акције за децу града Крушевца за период 2019-2025. године са
Локалним планом акције за децу града Крушевца за период 2019-2025. године ( "Сл.
лист града Крушевца " бр.16/18 )
 Стратегија за унапређење положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020.
године ( "Сл. лист града Крушевца " бр.14/15 );
 -Локални акциони План за запошљавање града Крушевца за 2019 ( "Сл. лист града
Крушевца " бр. 15/18)
Прописи које у свом раду примењује
Правобранилаштво града Крушевца
-

-

Закон о правобранилаштву (''Сл. гласник РС'' бр. 55/14)
Закон о судовима (" Службени гласник РС" број 46/91... 29/04);
Закон о парничном поступку (" Службени гласник РС" број 125/04);
Закон о извршном поступку (" Службени гласник РС" број 125/04);
Закон о облигационим односима (" Службени лист СФРЈС" број 29/78 и
Службени лист бр. СРЈ" бр. 31/93).
Закон о средствима у својини РС („Службени гласник РС“, број 53/95 и 32/97);
Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“, број 42/98);
Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95 и „Службени лист
СРЈ“, број 16/11);
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 47/03);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 49/02 и
14/00);
Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге
облике својине („Службени гласник РС“, број 49/92 и 54/96);
Закон о начину и условима признавању права и враћању земљишта које је прешло
у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
конфискација због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних
производа („Службени гласник РС“, број 18/93, 20/92 и 42/98);
Закон о основама својинско-правних односа („Службени лист СРЈ“, број 67/80,
365/90 и „Службени лист СРЈ“, број 29/96);
Закон о земљишним књигама („Службене новине Краљевине Југославије“, број
146/30 и 28/31);
Закон о стечајном поступку, („Службени гласник РС“, број 84/04).
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-

Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС', бр.18/2016),

10 Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Подаци о услугама су наведени у претходним поглављима овог Информатора (Поглавље 4
и поглавље 7).

11 Поступак ради пружања услуга
Поступци пружања услуга су описани у Поглављу 7 овог Информатора.

12 Преглед података о пруженим услугама
Не пружа услуге непосредно физичким и правним лицима.
Не пружа услуге непосредно физичким и правним лицима
Напомена: Ажурирање података је у току.

13 Подаци о приходима и расходима
Подаци о приходима и расходима за претходне две године и план за текућу годину. За све
претходне године је дато и остварење плана након усвајања завршног рачуна за ту годину.
Табела ће бити адекватно и благовремено ажурирана новим подацима. Ово је збирна табела
са упоредним приказом прихода и расхода по контима за три године. Приходи и расходи се
планирају и спроводе према следећим Одлукама:- Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2016. (Службени лист града
Крушевца бр. 4/2017)
- Одлука о буџету града Крушевца за 2017. (Службени лист града Крушевца бр. 15/16)
- Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2017. (Службени лист града Крушевца
бр. 4/2017)
- Одлука о буџету града Крушевца за 2018. годину (Службени лист града Крушевца
бр. 11/17)
- Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2017. (Службени лист града
Крушевца бр. 8/2018)
- Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2018. (Службени лист града Крушевца
бр. 9/2018)
- Одлука о буџету града Крушевца за 2019. годину (Службени лист града Крушевца
бр. 15/18)
- Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2019. (Службени лист града Крушевца
бр. 8/2019)
Одлука о буџету града Крушевца за 2020. годину (Службени лист града Крушевца
бр. 16/19)
- Одлука о буџету града Крушевца за 2021. годину (Службени лист града
Крушевцабр. 17/20)
- Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2021. (Службени лист града Крушевца
бр. 6/2021)
- Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2020. (Службени лист града
Крушевца бр. 6/2021)
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Одлука о буџету града Крушевца за 2022. годину (Службени лист града Крушевца
бр. 23/21)
Наведене Одлуке , због обимности, нису унете у Информатор, али су објављене и можете
их преузети из наведених Службених листова града Крушевца са званичне интернет
презентације
(http://krusevac.rs/sr_cir/lokalna-samouprava/vazeci-gradski-propisi/sluzbeni-list.html).
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Приходи:

Конто
1
311712
321311

711000
711110
711120
711140
711160
711180
711190

План I-XII 2019.
године

Остварено I-XII 2019.
године

План I-XII 2020.
године

Извршење I-XII 2020.
године

11.00

12.00

13.00

8.00

104,249,826.00

104,249,826.00

180,732,908.00

180,732,908.00

101,112,420.00

252,474,519.00

252,474,519.00

413,348,809.00

413,348,809.00

281,511,268.00

Укупно пренета средства:
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке

356,724,345.00

356,724,345.00

594,081,717.00

594,081,717.00

382,623,688.00

Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања
лица
Самодоприноси
Порез на друге приходе
Укупно 711000:

1,190,000,000.00

1,382,843,188.00

1,663,000,000.00

1,447,994,949.00

2,003,000,000.00

199,000,000.00

164,356,747.00

191,500,000.00

161,702,629.00

321,500,000.00

4,510,000.00

4,144,318.00

4,507,000.00

4,314,418.00

5,510,000.00

100,000.00
165,000,000.00
1,558,610,000.00

67,167.00
143,575,513.00
1,694,986,933.00

70,000.00
157,000,000.00
2,016,077,000.00

91,192.00
136,632,330.00
1,750,735,518.00

200,000.00
148,000,000.00
2,478,210,000.00

51,720.00
51,720.00

7,448.00
7,448.00

6,000.00
6,000.00

137.00
137.00

100,000.00
10,000.00

345,811,839.00
22,345,972.00
68,144,438.00

415,000,000.00
30,000,000.00
78,001,000.00

392,279,980.00
30,176,630.00
74,782,357.00

495,000,000.00
30,000,000.00
75,020,000.00
10,000.00
600,030,000.00

Назив конта
2
Пренета неутрошена средства
за посебне намене
Нераспоређени вишак прихода
и примања из ранијих година

712000

Пореез на фонд зарада

712110

Порез на фонд зарада
Укупно 712000:

713000

Порез на имовину

713120
713310
713420

Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције

370,000,000.00
18,000,000.00
82,000,000.00

713610

Порез на акције на име и уделе
Укупно 713000:

50,000.00
470,050,000.00

3,409.00
436,305,658.00

6,000.00
523,007,000.00

3,500.00
497,242,467.00

714000

Порез на добра и услуге

714430

Комунална такса за коришћење
рекламинх паноа

200,000.00

53,328.00

80,000.00

0.00
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714510

Порези, таксе и накнаде на
моторна возила

714540

Накнаде за коришћење добара
од општег интереса

714550
714560

Концесионе накнаде и
боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Укупно 714000:

716000

Други порези

716110

Комунална такса на фирму
Укупно 716000:
Трансфери од других нивоа
власти
Ненаменски трансфер од
Републике у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери , у
ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова

733000
733141

733144

733241

Капитални наменски трансфери
, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова
Укупно 733000:

40,050,000.00

37,762,528.00

40,000,000.00

40,508,854.00

41,000,000.00

3,000,000.00

1,137,018.00

1,500,000.00

3,214,854.00

2,300,000.00

11,000,000.00

9,960,939.00

11,700,000.00

7,855,833.00

11,200,000.00

15,000,000.00
69,250,000.00

14,888,023.00
63,801,836.00

238,105,310.00
291,385,310.00

246,156,508.00
297,736,049.00

58,000,000.00
112,500,000.00

70,000,000.00
70,000,000.00

66,846,800.00
66,846,800.00

68,000,000.00
68,000,000.00

76,842,077.00
76,842,077.00

72,000,000.00
72,000,000.00

506,901,040.00

506,901,040.00

516,901,040.00

162,555,227.00

162,210,804.00

76,806,462.00

69,040,000.00
738,496,267.00

116,896,493.00
786,008,337.00

78,853,136.00
672,560,638.00

516,901,040.00

70,634,794.00

Приходи од имовине

741140

Камате на средства
консолидованог рачуна трезора
града

250,000.00

2,264,899.00

2,500,000.00

741520

Накнада за коришћење шумског
и пољопривредног земљишта

5,000,000.00

1,298,938.00

1,250,000.00

741530

Накнада за коришћење
простора и грађевинског
земљишта

68,390,000.00

73,891,438.00

60,501,000.00

73,640,000.00

1,639,119.00
79,094,394.00

2,500,000.00
66,751,000.00

Коришћење ваздухопловног
простора

741590

Накнаде за заштиту животне
средине
Укупно 741000:

46,591,736.00
73,775,350.00

741000

741560

466,901,040.00

661,311,184.00

42,500,000.00
555,992,776.00

75,515.00
12,500,000.00
364,717.00

500,000.00

64,443,893.00
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742000

Приходи од продаје добара и
услуга

742120

Приходи од продаје добара и
услуга или закупа од стране
тржишних организација у
корист нивоа Републике

742140

742240

742250

742340

743000
743320
743340

743920

744000
744140

744240

Приходи од продаје добара или
услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа
градова
Таксе у корист нивоа градова
(градске административне
таксе)
Таксе у корист нивоа општина
(Накнада за уређивање
грађевинског земљишта)
Приходи буџета града од
споредне продаје добра и услуге
које врше државне нетржишне
јединице
Укупно 742000:
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Приходи од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни за
прекршаје у корист нивоа
градова
Остале новчане казне,пенали и
приходи од оузете имовинске
користи у корист нивоа
Републике
Укупно 743000:
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Kапитални добровољни
трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа
градова

1,381,698.00

273,375.00

400,000.00

9,160.00

200,000.00

99,100,508.00
139,000,000.00

126,169,892.00

137,050,000.00

17,000,000.00

14,074,423.00

15,000,000.00

4,000,000.00

1,687,958.00

2,000,000.00

118,000,000.00
9,032,725.00
15,000,000.00
764,468.00
2,000,000.00
40.00

10,000.00
161,391,698.00

1,200.00
142,206,848.00

2,000.00
154,452,000.00

14,000,000.00

30,760,465.00

27,700,000.00

1,500,000.00

1,882,000.00

2,000,000.00

108,906,901.00

28,712,389.00

10,000.00
135,210,000.00

33,200,000.00

1,180,900.00
4,000,000.00
0.00
500,000.00
16,000,000.00

12,256.00
32,654,721.00

20,000.00
29,720,000.00

29,893,289.00

6,600,000.00

6,787,890.00

718,900.00

1,125,220.00

8,604,484.00

9,524,484.00

13,619,040.00

13,739,040.00

214

37,200,000.00

2,410,693.00

Ажуриран 31.05.2021.

745000
745140

Укупно 744000:
Мешовити и неодређени
приходи

15,204,484.00

16,312,374.00

14,337,940.00

14,864,260.00

2,410,693.00

Мешовити и неодређени
приходи у корист нивоа градова
Укупно 745000:

18,000,000.00

11,141,717.00

37,008,014.00

13,744,225.00

40,590,127.00

18,000,000.00

11,141,717.00

37,008,014.00

13,744,225.00

40,590,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225,146,836.00

115,856,091.00

54,348,381.00

58,950,497.00

221,672,716.00

225,146,836.00

115,856,091.00

54,348,381.00

58,950,497.00

221,672,716.00

0.00
3,772,565,350.00

3,801,947,502.00

0.00
4,521,735,000.00

0.00
4,171,585,259.00

4,712,000,000.00

772000

Меморандумске ставке за
рефундацију рахода из
претходне године

772110

Меморандумске ставке за
рефундацију рахода из
претходне године

811000
811140

812000
812140

841000
841140

921000
921940

Укупно 772000:
Примања од продаје
непокретности
Примања од продаје
непокретности у корист нивоа
градова
Укупно 811000:
Примања од продаје покретне
имовине
Примања од продаје покретних
ствари у корист нивоа градова
Укупно 812000:
Примања од продаје
земљишта
Примања од продаје земљишта
у корист нивоа градова
Укупно 841000:
Примања од продаје домаће
финансијске имовине
Примања од продаје домаћих
акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
Укупно 921000:
УКУПНИ ПРИХОДИ:
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Расходи:
План I-XII
2019. године

Конто

Назив конта

1
411000
411100

2
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Плате, додаци и накнаде запослених
Укупно 411000:
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Укупно 412000:
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Укупно 413000:
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова
Отпремнине и помоћи

412000
412100
412200
412300
413000
413100
414000
414100
414300

План I-XII
2020. године

Извршење I-XII
2020. године

План I-XII
2021 године

13

760,103,000.00

756,359,187.00

833,084,900.00

826,749,871.00

856,153,000.00

132,220,000.00

129,629,745.00

141,379,100.00

137,533,369.00

160,733,300.00

17,243,400.00

14,786,760.00

16,256,400.00

12,849,544.00

16,861,000.00

Укупно 414000:

13,220,400.00

12,595,728.00

30,880,410.00

29,652,814.00

30,474,000.00

Укупно 415000:

80,000.00

56,280.00

80,000.00

35,280.00

1,042,000.00

11,230,147.00

10,415,073.00

15,039,000.00

13,780,486.00

13,562,000.00

414400

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом

415000

Накнаде трошкова за запослене

416000

Награде запосленима и остали посебни расходи

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно 416000:

421000
421100
421200
421300
421400
421500

11

Извршено
I-XII 2019.
године
12

Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
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421600
421900

Закуп имовине и опреме
Остали трошкови

424000
424200
424300
424500

Укупно 421000:
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у замљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта
Укупно 422000:
Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Укупно 423000:
Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања природних површина

424600

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

424900

Остале специјализоване услуге

422000
422100
422200
422300
422400
422900
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900

426000
426100

Укупно 424000:
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Укупно 425000:
Материјал
Административни материјал

426300

Материјали за образовање и усавршавање запослених

426400

Материјали за саобраћај

425000
425100
425200

320,080,728.00

286807445

368508251

314896117

350298400

6,615,080.00

4,847,423.00

7,302,500.00

2,044,198.00

5,616,000.00

103,569,626.00

83,917,648.00

110,697,541.00

83,566,110.00

96,562,625.00

236,251,621.00

220,824,288.00

238,103,305.00

226,693,706.00

269,051,736.00

367,317,440.00

338,243,780.00

398,008,262.00

295,269,667.00

373,489,708.00
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426500
426600

Материјали за очување животне средине и науку
Материјали за образовање, културу и спорт

426800

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

426900

Материјали за посебне намене

441000
441400
441500
444000
444200
451000
451100
451200
454000
454100
463000
463100
463200

Укупно 426000:
Отплата домаћих камата
Отплата камате домаћим пословним банкама
Отплата камата осталим домаћим кредиторима
Укупно 441000:
Пратећи трошкови задуживања
Казне за кашњење
Укупно 444000:
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Укупно 451000:
Субвенције приватним предузећима
Текуће субвенције приватним предузећима
Укупно 454000:
Трансфери осталим нивоима власти
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Укупно 463000:

464000

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

464100

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

464200
465000
465100
465200

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
Укупно 464000:

65,307,810.00

57,052,757.00

71,754,210.00

55,390,308.00

68,789,200.00

485,454.00

103,389.00

755,900.00

465,868.00

438,200.00

96,459,857.00

94,321,182.00

12,000,000.00

10,619,739.00

4,900,000.00

4,900,000.00

37,241,000.00

34,926,280.00

55,130,000.00

427,750,906.00

367,553,131.00

428,118,078.00

357,807,070.00

439,696,162.00

29,600,000.00

23,862,115.00

257,000,000.00

250,134,564.00

206,252,000.00

60,816,717.00

53,747,594.00

1,063,552.00

1,029,766.00

886,139.00

Остале текуће дотације и трансфери
Остале капиталне дотације и трансфери
Укупно 465000:
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472000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472300

Накнаде из буџета за децу и породицу

472700

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

472900
472800

Oстале накнаде из буџета
Накнаде из буџета за становање и живот

482000

Укупно 472000:
Дотације невладиним организацијама
Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ
домаћинствима
Дотације осталим непрофитним институцијама
Укупно 481000:
Порези, обавезне таксе и казне

482100

Остали порези

482200

Обавезне таксе

482300

Новчане казне и пенали

483000
483100

Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова

481000
481100
481900

484000
484100

485000
485100
499000
499110
499120
511000
511100
511200

75,764,000.00

57,906,531.00

109,271,144.00

90,045,177.00

99,645,000.00

73,761,000.00

71,400,079.00

89,589,143.00

76,799,987.00

99,948,000.00

Укупно 482000:

5,819,635.00

4,621,448.00

7,033,000.00

4,061,142.00

6,001,000.00

Укупно 483000:
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода
Укупно 484000:
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Укупно 485000:
Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
Укупно 499000:
Зграде и граћевински објекти
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката

6,459,178.00

4,347,591.00

14,802,463.00

13,471,622.00

10,993,000.00

28,386,554.00

28,386,554.00

6,730,000.00

4,126,676.00

6,730,000.00

1,328,360.00

0.00

13,303,033.00

4,445,000.00

5,000,000.00
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511300
511400
512000
512100
512200
512600
512800
512900

Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Укупно 511000:
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема
Укупно 512000:

513000

Остале некретнине и опрема

513100

Остале некретнине и опрема

515000

Нематеријална имовина

515100

Нематеријална имовина

584,309,166.00

316,596,840.00

954,758,774.00

673,255,235.00

1,237,898,992.00

66,221,985.00

57,040,399.00

71,565,190.00

42,872,770.00

66,791,506.00

Укупно 513000:

68,018,000.00

60,164,076.00

96,566,100.00

86,561,537.00

126,982,484.00

Укупно 515000:

55,725,700.00

44,733,700.00

101,731,993.00

74,926,114.00

52,270,645.00

540000
541000

Земљиште
Укупно 541000:
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице домаћим пословним банкама

110,789,500.00

65,071,138.00

52,699,870.00

21,010,000.00

46,400,870.00

611000
611400
611500

Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

621000

Набавка домаће финансијске имовине

621900

Набавка домаћих акција и осталих капитала
Укупно 621000:

63,000,000.00

63,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ:

3,772,565,350.00

3,207,865,785.00

4,521,735,000.00

3,788,961,571.00

Укупно 611000:

220

4,712,000,000.00

Ажуриран
31.05.2021.о
14 Подаци

јавним набавкама

Информације о усвојеним Плановима јавних набавки за 2020., 2019., 2018., 2017.,...
годину наручиоца Скупштина града Крушевца, Градоначелника града Крушевца и Градске
управе града Крушевца доступне су на званичној презентацији Града Крушевца
http://krusevac.rs/sr_cir/ks-info/javne-nabavke/planovi.html
Информације о текућим и
завршеним јавним набавкама за 2020., и 2019., 2018., 2017,... годину наручиоца Скупштина
града Крушевца, Градоначелника града Крушевца и Градске управе града Крушевца
доступне су на званичној презентацији Града Крушевца http://krusevac.rs/sr_cir/ksinfo/javne-nabavke.html , као и на Порталу јавних набавки на линку
http://portal.ujn.gov.rs/RezultatiPretrage.aspx?tab=1&tp=F1KlmN+JuNI=&mbr=L/O/TVhZN5
Y Gak2BdtO28A==&pib=JXfjaBKkPZ3+HCEJQPwLxw==&ops=BRBfhT2n4r0= Регистар
понуђача доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре:
www.apr.gov.rs

15 Подаци о државној помоћи
Закон о буџетском систему (''Службени гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) и Закон о
контроли државне помоћи (''Службени гласник РС'' број 51/09) под појмом Државна помоћ
сматра сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење јавног
прихода, којим се кориснику државне помоћи, на селективан начин, омогућава повољнији
положај на тржишту у односу на конкуренте, чиме се нарушава или постоји опасност од
нарушавања конкуренције на тржишту. У складу са одредбама Закона о буџетском системуи
Закона о контроли државне помоћи Град Крушевац током 2019 и 2020. године и у првих
пет месеци 2021. године није био корисник, а ни давалац државне помоћи у било ком облику
који дефинишу законске одредбе.

16 Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
17 Преглед нето плата на дан 31.12.2021. године
Преглед нето плата за
I

2019.
годину

2020.
годину

2021.
годину

Плате изабраних лица

Нето плата без минулог рада (дин)
Градоначелник града Крушевца

221
110,743.28

114,619.28

116,280.44

100.140,20

103,645.09

105,147.21

94.249,60

97,548.32

98,962.08

Заменик председника Скупштине града Крушевца - накнада

без накнаде

0.00

0.00

Члан градског већа

без накнаде

0.00

0.00

Члан градског већа - накнада за вршење функције

без накнаде

0.00

0.00

Заменик градоначелника града Крушевца
Председник Скупштине града Крушевца - накнада

II Плате постављених и именованих лица
Нето плата без минулог рада (дин)
Начелник Градске управе

84.471,30 95,046.35

96,423.80
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III

Заменик начелника Градске управе

81.893,42

84,759.72

85,988.09

Помоћник градоначелника града Крушевца

73.526,60

76,100.06

77,202.93

Секретар Скупштине града Крушевца

79.865,10

82,660.41

83,858.36

Заменик секретара Скупштине града Крушевца

68.455,80

70,851.78

71,878.59

Заштитник грађана

74.794,30

77,412.13

78,534.02

Заменик заштитника грађана

68.455,80

70,851.78

71,878.59

Градски јавни правобранилац

79.865,10

82,660.41

83,858.36

Заменик градског јавног правобраниоца

68.455,80

70,851.78

71,878.59

Главни градски урбаниста
Плате запослених
Нето плата без минулог рада (дин)

80.879,26

----------

---------

Начелник одељења

61.992,01

72,571.44

73,623.12

Шеф службе

58.355,27

67,105.69

68,078.16

Самостални саветник

50.364,02

60,237.73

61,110.68

Саветник

44.430,40

54,228.27

55,014.12

Млађи саветник

42.946,99

49,935.79

50,659.44

Сарадник

35.912,78

42,953.37

43,575.83

Виши референт

28.555,57

0.00

39,105.03

Референт

27.739,70

34,153.85

34,648.72

Млађи референт

26.950,14

33,178.02

33,658.75

КВ радник

24.882,00

30,367.04

32,700.72

НКВ радник

24.882,00

30,367.04

32,371.68

Нето плата без минулог рада (дин)
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18 Подаци о средствима рада
СТАЊЕ ПО КЊИГАМА
РАЧУН НАЗИВ
011211

011221
011222
011223
011224

011225

011231
011253

011261
011264
011281

011292
011293
011294
016111
016121
016161

016171

УКУПНО

Опрема за
копнени
саобраћај
Канцеларијска
опрема
Рачунарска
опрема
Комуникациона
опрема
Електронска и
фотографска
опрема
Опрема за
домаћинство и
угоститељство
Опрема за
пољопривреду
Мерни и
контролни
инструменти
Опрема за
образовање
Опрема за
спорт
Опрема за
јавну
безбедност
Моторна
опрема
Непокретна
опрема
Немоторна
опрема
Компијутерски
софтвер
Књижевна и
уметничка дела
Остала
нематеријална
основна
средства
Остала
нематеријална
имовина

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
36,064,447.75

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
31,557,655.79

СТВАРНО СТАЊЕ
НАБАВНА
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТ
ВРЕДНОСТИ
36,064,447.75
31,557,655.79

37,914,055.38

27,416,724.12

37,914,055.38

27,416,724.12

49,376,346.39

30,685,528.14

49,376,346.39

30,685,528.14

9,505,267.79

6,185,315.78

9,505,267.79

6,185,315.78

20,533,270.29

6,507,012.79

20,533,270.29

6,507,012.79

3,936,746.40

3,361,286.37

3,936,746.40

3,361,286.37

2,769,012.00

431,504.38

2,769,012.00

431,504.38

100,350.00

54,356.25

100,350.00

54,356.25

2,385,738.00

1,059,808.64

2,385,738.00

1,059,808.64

9,432,332.77

1,088,256.26

9,432,332.77

1,088,256.26

11,270,646.01

1,358,618.67

11,270,646.01

1,358,618.67

1,449,887.20

523,652.37

1,449,887.20

523,652.37

23,684,243.50

8,336,965.66

23,684,243.50

8,336,965.66

265,415.00

265,415.00

265,415.00

265,415.00

15,302,610.64

13,574,310.64

15,302,610.64

13,574,310.64

33,255,878.33

0,00

33,255,878.33

0,00

34,847,610.55

11,979,651.23

34,847,610.55

11,979,651.23

17,740,120.74

5,100,092.24

17,740,120.74

5,100,092.24

309,833,978.74

149,486,154.33

309,833,978.74

149,486,154.33
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19 Чување носача информација
Носачи информација којима располажу органи Града Крушевца су:
•
писани архивирани документи,
•
електронска база података,
•
Градска управа града Крушевца издаје Службени лист града Крушевца у коме се
објављују прописи и друга акта Скупштине града и акта других органа Града. Завођење,
евидентирање и архивирање документације врши се путем аутоматске обраде података у
писарници Градске управе у Одељењу за општу управу и заједничке послове – Служба
заједничке писарнице.
Документација се класификује на основу Листе категорија регистраторског материјала са
роковима чувања. На основу листе која садржи све врсте докумената који настају у оквиру
делатности органа Града Крушевца и Градске управе, утврђени су рокови чувања, након
чијег истека се материјал уништава.
Документација која се трајно чува, предаје се Историјском архиву града Крушевца.
Организационе јединице Градске управе воде електронске базе података из делокруга свога
рада.
У Одељењу за послове органа града, чува се оригинална документација органа Града Крушевца
и то:
•
усвојени прописи и други појединачни акти из надлежности органа Града,
•
акта које доносе радна тела Скупштине града,
•
записници са седница Скупштине града и Градског већа.
Архива
Место и начин чувања информација у Градској управи града Крушевца регулисано је
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе, („Службени гласник РС“,
број 80/92) и Упутством о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“, број 10/93
и 14/93).
Информације се заводе путем аутоматске обраде података.
Начин чувања носача информација: Архива грађа-носачи информације се чувају у
картонским фасциклама на металним полицама. Сређују се по редном броју који се добија
аутоматском обрадом података, затим по класи која се такође добија аутоматском обрадом
података на основу Уредбе о категоријама регистарског материјала с роковима чувања и на
крају се распоређују по години настанка.
Сав регистарски материјал настао у текућој години уписује се у Архивску књигу која
представља начин чувања података архивске грађе односно носача информација.
Сав регистарски материјал се чува у Архивском депоу. Количина архивског
материјала се изражава у архивским дужним метрима.
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20 Врсте информација у поседу
Списак информација које су настале у раду или у вези са радом Скупштине града и које
се налазе у поседу органа власти, Скупштине града
-

записници са седница Скупштине града,
записници са седница сталних радних тела Скупштине града,
записници са седница повремених радних тела Скупштине града,
тонски и видео записи са седница Скупштине града,
„Службени лист града Крушевца“

Списак информација које су настале у раду или у вези са радом органа власти које се
налазе у поседу органа власти, Градоначелника и Градског већа
-

уговори које је Градоначелник у складу са својим овлашћењима закључио у име града
Крушевца,
записници и закључци са седница Градског већа са приложеним материјалом,
записници са седница радних тела која су образовали Градоначелник и Градско веће,
записници са седница повремених радних тела Градског већа,
подаци о жалбама изјављеним на решења првостепених органа о којима одлучује
Градско веће.

Списак информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе
у поседу органа власти, Градске управе
- дописи, захтеви, предлози, молбе,
- одлуке, решења, закључци,
- жалбе, приговори,
- закључени уговори,
- документација о извршеним плаћањима,
- документација о спроведеним конкурсима,
- документација у вези са спроведеним поступцима јавне набавке,
- збирке прописа,
- документа запослених.

21 Врсте информација којима државни орган омогућава приступ
Приступ се омогућава, свим информацијама и документима које се налазе у поседу органа
Града , осим када су се Законом стекли услови за искључење или ограничење од слободног
приступа информацијама од јавног значаја у складу са одредбама члана 9., 10. и 14. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног ѕначаја и осетљиви подаци које штити
Закон о заштити података о личности.
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22 Информације о подношењу захтева за приступ информацијама Начин
подношења захтева:
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду или у вези са
радом органа Града Крушевца и то: Скупштине града, Градоначелника, Градског већа и
Градске управе, може се поднети овлашћеном лицу:
• у писаној форми на адресу: Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја, Газиместанска 1, Крушевац;
• електронском поштом на адресу dusica.stanisic@krusevac. rs;
• усмено, на записник у Одељењу за послове органа Града Градске управе града
Крушевца, канцеларија 46, Газиместанска 1, Крушевац, у времену од 08 до 16 часова;
• лично, пријемна канцеларија (број 31) Градске управе, шалтер 4, Газиместанска 1,
Крушевац.
Подаци које захтев мора да садржи:
Захтев мора садржати:
• назив органа власти,
• име, презиме и адресу тражиоца,
• што прецизнији опис информације која се тражи.
Наводи из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја:
-

-

Право на приступ информацијама има свако, под једнаким условима, није важно да ли
је тражилац информације домаћи или страни држављанин, као ни то да ли има
пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије или другде.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
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Пример захтева за приступ информацији од јавног значаја:
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Одлучивање по захтеву:
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању
те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно
да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана
пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог
документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не
може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију,
изда му, односно упути копију тог документа.
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја може одбити захтев решењем делимично или у целини у следећим случајевима:
1. уколико се утврди да тражена информација није информација од јавног значаја;
2. ако би се давањем информације угрозио живот, здравље, сигурност или које друго
важно добро неког лица угрозио, омео или отежао поступак откривања кривичног
дела, озбиљно угрозила одбрана земље , национална или јавна безбедност, или
међународни односи;
3. ако се документ или информација чува као државна ,службена, пословна или
друга тајна;
4. када захтев за приступ информацијама од јавног значаја укључује личне интересе
који се односе на приватност трећег лица.
Накнада:
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Влада Републике Србије је прописала Трошковник којим је утврдила висину нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја
и на основу кога орган града Крушевца обрачунава трошкове за издавање копије документа
који садржи тражену информацију као и трошкове упућивања исте („Службени гласник
РС“, број 8/06).
– на формату А3. ..................... 6 динара
– на формату А4.......................3 динара Копија
документа у електронском запису:
– дискета. ................................. 20 динара
– ЦД .............................................. 35 динара
– ДВД. ..........................................40 динара.
Копија документа на аудио касети 150 динара.
Копија документа на аудио-видео касети 300 динара.
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Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик 30 динара. За
упућивање копије докумената трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП
ПТТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија документа на којима се налазе
информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је
дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних
трошкова према наведеном трошковнику.
Градска управа града Крушевца може одлучити да тражиоца информације ослободи
плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара,
а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или
телефакса. Уплата се врши на:
- Број жиро-рачуна: 840-742328843-30 са моделом 97 и позивом на број 39-052
-

Сврха уплате: Уплата накнаде нужних трошкова за издавање копија докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја

-

Корисник: Буџет Републике Србије

-

Од обавеза плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену
информацију су ослобођени:
новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања
циљева удружења,
сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља
становништва и животне средине осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно
ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

-

Жалба:
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја
Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса Повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
Булевар Краља Александра 15, Београд
Адреса за пријем електронских поднесака: office@poverenik.rs
Поступак приступа информацијама од јавног значаја
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Поступак приступа
информацијама

ЗАХТЕВ
(писмени или усмени)

УДОВОЉЕЊЕ ЗАХТЕВУ
- обавештење о
поседовању информације ;
- увид у документ са
траженом информацијом ;
- издавање копије
документа са траженом
информацијом ;
- достављање копије
документа поштом или на
други начин

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
или
ЋУТАЊЕ УПРАВЕ

ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ О
УСВАЈАЊУ ЖАЛБЕ

РЕШЕЊЕ О
ОДБИЈАЊУ
ЖАЛБЕ

ТУЖБА
којом се покреће управни спор
пред надлежним судом против
решења Повереника

Крај поступка

Поступак судског спора
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