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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 7. 

 
На основу Закона о одређивању максималног броја 

запослених у локалној администрацији („Службени 
гласник РС“ број 104/2009) у Упутству за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и 
пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео 
министар надлежан за послове финансија на основу 
одредби члана 36а Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012), одређен је максималан број 
запослених на неодређено и одређено време у 
администрацији града Крушевца, и то: 

 
- 589  запослених на неодређено време;  
 
- 59  запослених на одређено време. 
 
Овај број увећава се за 423 запослених на 

неодређено време и 3 запослена на одређено време у 
предшколским установама на територији Града и за 5 
запослених на неодређено време, у Установи из 
области образовања Центар за стручно усавршавање.   

 
Члан 8. 

 
Градско веће донеће програм рационализације броја 

запослених којим ће обухватити кориснике буџетских 
средстава, укључујући и одређене критеријуме за 
извршење тог програма, и о томе обавести Скупштину 
града. 

Корисник буџетских средстава не може, без 
претходне сагласности градоначелника засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2013. године, 
уколико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом рационализације из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

 
За извршавање ове Одлуке одговоран је 

градоначелник. 
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник. 

 
Члан 10. 

 
Наредбодавац директних и индиректних корисника 

буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање 
средствима, преузимање обавеза, издавање налога за 
плаћање који се извршавају из средстава буџета, као и 
за издавање налога за уплату средстава која припадају 
буџету. 

 
Члан 11. 

 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком,  поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је и 
начелник  Градске управе. 

 

Члан 12. 
 
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати 

извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 
Члан 13. 

 
Одлуку о промени апропријације и преносу 

апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће. 

 
Члан 14. 

 
Решење о употреби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог Одељења за финансије 
доноси Градско веће. 

Средства сталне буџетске резерве, користиће се у 
отклањању последица ванредних околности, као што су 
поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни 
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно 
других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће. 

 
Члан 15. 

 
Средства распоређена овом Одлуком преносе се 

корисницима сразмерно оствареним приходима буџета. 
Ако се у току године приходи и примања буџета 

смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и 
то: обавезе утврђене законским прописима - на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе, апропријације утврђене из тих 
прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Ако корисници буџетских средстава остваре 
додатне приходе у износу већем од износа планираног 
овом Одлуком, могу користити средства остварена из 
додатних прихода до нивоа до ког су та средства и 
остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 

 
Члан 16. 

 
Градско веће одговорно је за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, приходима и 
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примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему. 

Овлашћује се градоначелник да у складу са чланом 
27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев 
министарству надлежном за послове финансија за 
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације 
јавних финансија. 

 
Члан 17. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у 
приходима и расходима буџета, градоначелник се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 
јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005 и 
78/2011). 

 
Члан 18. 

 
Скупштина Града доноси Одлуку о задуживању 

капиталних инвестиција на предлог Градског већа, по 
претходно прибављеном мишљењу Министарства 
финансија Републике Србије. 

 
Члан 19. 

 
Новчана средства буџета града, директних и 

индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени у 
консолидовани рачун трезора града, воде се и депонују 
на консолидованом рачуну трезора. 

 
Члан 20. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 
одобрена и пренета. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу 
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 
преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на 
основу предлога Одељења за финансије, уз сагласност 
Градског већа, а највише до износа исказаних у плану 
капиталних издатака. 

Обавезе преузете у 2012. години у складу са 
одобреним апропријацијама у тој години, а не 
извршене у току 2012. године, преносе се у 2013. 
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 
се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

Пренета средства из 2012. године са рачуна 
извршења буџета у износу од 32.812.076 динара 
трошиће се у 2013. години и то: 

 
- по позицији 64 - Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката у оквиру директног корисника - 
Градска управа - стамбени део у износу од 2.208.550 
динара; 

 
- по позицији 77 - Капитално одржавање зграда и 

објеката у оквиру директног корисника - Градска 
управа - стамбени део у износу од 8.834.210 динара; 

 

- по позицији 263 - Услуге комуникација у оквиру 
индиректног корисника Народна библиотека у износу 
од 6.638 динара; 

- по позицији 265 - Трошкови службеног путовања у 
земљи у оквиру индиректног корисника Народна 
библиотека у износу од 68.929 динара;  

- по позицији 266 - Услуге образовања и 
усавршавања запослених у оквиру индиректног 
корисника Народна библиотека у износу од 1.000 
динара;  

- по позицији 267 - Услуге информисања у оквиру 
индиректног корисника Народна библиотека у износу 
од 20.000 динара;  

- по позицији 268 - Стручне услуге у оквиру 
индиректног корисника Народна библиотека у износу 
од 52.759 динара;  

- по позицији 269 - Услуге за домаћинство и 
угоститељство у оквиру индиректног корисника 
Народна библиотека у износу од 15.000 динара;  

- по позицији 271 - Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката у оквиру индиректног корисника 
Народна библиотека у износу од 5.000 динара;  

- по позицији 515 - Накнаде у натури у оквиру 
индиректног корисника ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ (затварање сопственог рачуна) у износу од 
100.000 динара;  

- по позицији 538 - Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката у оквиру индиректног корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“  у износу од 
20.000.000 динара;  

- по позицији 548 - Капитално одржавање зграда и 
објеката у оквиру индиректног корисника ЈП „Дирекција 
за урбанизам и изградњу“  у износу од 1.499.990 динара. 

 
Члан 21. 

 
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са рачуна извршења буџета, осим ако је 
законом, односно актом Владе предвиђен другачији 
метод. 

 
Члан 22. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико законом није друкчије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису 
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3 
Закона о буџетском  систему. 

 
Члан 23. 

 
Корисници буџетских средстава приликом доде-

љивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 
извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 
складу са прописима који уређују јавне набавке. 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о 
јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана законом којим се уређује буџет Републике 
Србије за 2013. годину. 

Члан 24. 
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Средства распоређена за финансирање расхода и 

издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог 
захтева, а у складу са годишњим финансијским 
плановима корисника буџетских средстава. 

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер 
средстава, доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 

 
Члан 25. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију 
средстава за рад у 2013. години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и 
средстава остварених по основу донација. 

 
Члан 26.   

 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. децембра 2013. године средства 
која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. 
години, а која су овим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету града Крушевца за  2013. годину. 

 
Члан 27. 

 
Изузетно, у случају да се буџету града Крушевца из 

другог буџета (Републике, Покрајине, другог града или  
општине) определе актом наменска трансферна средства, 
укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду 
штета услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије 
на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 
извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. 
Закона о буџетском систему. 

 
Члан 28. 

 
Правилником о давању поклон бурми супружницима 

приликом склапања првог брака одређен је извор 
средстава и услови и начин остваривања овог права. 

Овом одлуком је планирана позиција - поклон бурме. 
На позицију - поклон бурме градоначелник донира 

годишњу нето зараду преко уплатног рачуна буџета, 
решењем о повећању прихода и расхода буџета. 

 
Члан 29. 

 
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину 

одређен је наменски трансфер за редовно и повремено 
одржавање локалне путне мреже у износу од 20.340.000 
динара.  

Наведена средства су планирана на позицији 538 
код ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“. 

 
Члан 30. 

 
Плаћање са рачуна извршења буџета за реализацију 

обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора неће се вршити 
уколико ови корисници нису добили сагласност на 
програм пословања за 2013. годину на начин прописан 
законом, односно актом Скупштине града и уколико тај 
програм нису доставили Управи за трезор. 

 
Члан 31. 

 
Средства остварена продајом капитала у поступку 

приватизације у 2013. години користиће се у складу са 
Законом о приватизацији. 

 
Члан 32. 

 
Овом одлуком планирана су средства за: 
- отплату главнице домаћим кредиторима у укупном 

износу од 51.500.000 динара и то за кредит код 
Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу од 
30.000.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 21.500.000 динара; 

- отплату камата у укупном износу од 24.000.000 
динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, АД 
Београд, у износу од 12.500.000 динара и кредит код 
Фонда за развој у износу од 11.500.000 динара; 

- трошкове платног промета и пратеће трошкове 
задуживања за кредит код Фонда за развој у износу од 
100.000 динара. 

 
Члан 33. 

 
Средства за суфинансирање пројеката, који се 

финансирају из  Републике Србије, ИПА фондова и за 
пројекте које финансира USAID у 2013. години, у 
износу од 10.000.000 динара утврђена су у посебном 
делу ове одлуке. 

 
Члан 34.  

 
Градско веће посебним актом распоређује средства 

за дотације:  
1. удружењима грађана за суфинансирање и финан-

сирање програма и пројеката од јавног интереса  и  
2. црквеним општинама на територији града Кру-

шевца за изградњу, одржавање и обнову верских објеката. 
Средства из става 1., тачка 1. овог члана распоређују 

се по спроведеном конкурсу. 
Средства из става 1., тачка 2. овог члана распоређују 

се по поднетим захтевима црквених  општина. 
 

Члан 35. 
 

У случају да за извршење одређеног плаћања 
корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 

 
Члан 36. 

 
Привремено расположива средства на рачуну КРТ-а, 

могу се краткорочно пласирати или орочавати код 
банака или других финансијских организација. 

Уговор из става 1. овог члана закључује градоначелник. 
Члан 37. 
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Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор у државној 
својини, а финансирају се у целини или делимично 
средствима буџета, не плаћају закуп у 2013. години. 

  
Члан 38. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који се у целини или делимично финансирају 
средствима буџета града Крушевца не плаћају накнаду 
за коришћење грађевинског земљишта у 2013. години. 

Политичке странке које имају одборнике у 
Скупштини града Крушевца или посланике у Народној 
скупштини не плаћају накнаду за коришћење 
грађевинског земљишта у 2013. години, ако користе 
пословни простор у државној својини. 

  
Члан 39. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити министарству надлежном за 
послове финансија. 

 
Члан 40. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2013. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-3/2012            ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/2010 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената, („Сл. гласник РС“, бр. 31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца“, бр. 8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

УЛ. АЛЕКСАНДРА ВОЛТЕ 
 (Ул. Драгића Вучетића у овиру ДУП-а  

Багдала 4) У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације "Ул. 
Александра Волте (ул. Драгића Вучетића у оквиру 
ДУП-а Багдала 4) у Крушевцу (у даљем тексту: План 
детаљне регулације). 

Члан 2. 

 
Циљеви израде Плана детаљне регулације су : 
- Превасходно циљ плана је решавање правно 

имовинских односа и стварање услова за реализацију 
решења као и покретање поступка експропијације, 

- Дефинисаност трајне регулације саобраћајнице као 
површине јавне намене, 

- Подела планског подручја на површине јавне намене 
(саобраћајницу) и површине намањене за остале намене, 

- Планирање врсте и положаја комуналне опреме 
као и остале инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

  
План детаљне регулације за саобраћајницу ради се 

за простор који је обухваћен од раскрснице ул. 
Александра Волте и ул. Његошеве, затим паралелно 
(северно и јужно) са предметном саобраћајницом 
обухватајући низ катастарских парцела обострано уз 
ул. Александра Волте и то у приближној дужини од 
150,0м. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелиминарна, односно коначна граница подручја 
дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле 
концепта Плана, у складу са чл. 41. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Сл. гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011).  

 
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом детаљне регулације износи приближно 32,5 ари. 
 

Члан 4. 
  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
1) границу плана и обухват грађевинског 

подручја; 
2) поделу простора на посебне целине и зоне; 
3) намену земљишта; 
4) регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;  

5) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план);  

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по зонама 
и целинама; 

 8) графички прилози 
и све остале потребне елементе у складу са чл.28 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011). 

 
Члан 5. 

 
Израда Плана детаљне регулације "Ул.Александра 

Волте" (ул. Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а Багдала 
4) у Крушевцу   биће завршена у року од 60 дана од 
дана добијања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних органа, установа и јавних предузећа која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту, 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планског документа. 

Члан 6.  
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Јавна набавка за израду планског документа није 
расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП     
"Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац", чији 
је оснивач Град Крушевац, a коме су поверени ти 
послови од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације "Ул. 
Александра Волте" (ул. Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а 
Багдала 4) у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
детаљне регулације на јавни увид у трајању од 30 дана 
од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на јавни 
увид биће извршено у просторијама Градске управе 
града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-592/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
        
  
 
291 
На основу члана 49, 51. и 53. ст. 3. Закона о 

основама својинско-правних односа („Сл. лист СФРЈ“ 
бр. 6/80 и 36/90 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 26/96) и члана 19. 
тачка 6. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/12), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ ПРАВА 
СЛУЖБЕНОСТИ ПОСТАВЉАЊЕМ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА НА 

ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I У Решењу о утврђивању висине накнаде за 

установљење права службености постављањем инфра-
структурних водова на земљишту у јавној својини 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/2012) 
мења се став I диспозитива тако да гласи: 

„I УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за установљење права 
службености постављањем инфраструктурних водова 
(водоводних, канализационих, електричних, телефонских, 
телеграфских водова) на земљишту у јавној својини града 
Крушевца (у даљем тексту: водови) од 50 динара по метру 
постављених водова пречника (ширине) до 1 цм, а за 
водове већег пречника (ширине) накнада се сразмерно 
повећавању пречника (ширине) линеарно увећава. 

Накнада се плаћа једнократно, приликом закључења 
уговора.“ 

 
II У осталом делу решење остаје неизмењено. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“, а примењиваће се наредног дана од дана 
објављивања.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-129/2012                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања  
,,Дирекција за урбанизам и изградњу“ ЈП Крушевац 

за 2013. годину 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања „Ди-
рекција за урбанизам и изградњу“ ЈП Крушевац за 2013. 
годину, који је донео Управни одбор „Дирекције за 
урбанизам и изградњу“ на седници од 13.12.2012. године 
под бројем II/1 бр. – 5500-02/12. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-188/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
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о давању сагласности на Програм пословања  
ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2013. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2013. годину, који је 
донео Управни одбор ЈКП „Водовод Крушевац“ на 
седници од 11.12.2012. године под бројем 7/2. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-189/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања  
ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2013. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац за 2013. годину, који је усвојио 
Управни одбор ЈКП „Крушевац“ на седници од 
06.12.2012. године под бројем 7344. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-190/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања  
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2013. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Градска топлана“ Крушевац за 2013. годину, који је 
усвојио Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ на 
седници од 07.12.2012. године под бројем 10/1. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-191/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања  
ЈП „Пословни центар“ Крушевац за 2013. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Пословни центар“ Крушевац за 2013. годину, који је 
усвојио Управни одбор ЈП „Пословни центар“ на 
седници од 14.12.2012. године под бројем 5124. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-192/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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о давању сагласности на Програм пословања  
ЈП „Радио телевизија Крушевац“ Крушевац  

за 2013. годину 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 
„Радио телевизија Крушевац“ Крушевац за 2013. 
годину, који је усвојио Управни одбор ЈП „Радио 
телевизија Крушевац“ на седници од 04.12.2012. године 
под бројем 574/2012.. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-193/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања  
ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац за 2013. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Аеродром Росуље“ Крушевац за 2013. годину, који је 
донео Управни одбор ЈП „Аеродром Росуље“ на 
седници од 07.12.2012. године, под бројем 123/12.  

 
II - Ово Решење објавити у („Службеном листу 

града Крушевца“).  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-194/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца  (,,Сл. 

лист града Крушевца,, бр. бр. 8/08 и 5/11) и члана 15. 
Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатора“ ДОО Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 - пречишћен текст, 
12/09 и 8/12)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм пословања  

„Бизнис инкубатор“ ДОО Крушевац за 2013. годину 
 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања предузећа 

„Бизнис инкубатор“ ДОО Крушевац за 2013. годину бр. 
54-А/2012 од 27.11.2012. године који је донео в.д. 
дирецтор.  

 
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-195/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу чл. 27. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС" бр. 25/2000, 25/02, 
107/05 и 108/05), чл. 12. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац ЈП" из Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - пречишћен текст и 7/2012) и  
члана  19. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа „Дирекција за 
урбанизам и изградњу „Крушевац“ 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку o изменaма и допу-

нама Статута Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и 
изградњу Крушевац" из Крушевца, коју је донео Управни 
одбор под II/1 бр.5134-02/12 од 23.11.2012. године. 

 
II  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-197/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
301 
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл. гласник РС” број 25/00, 25/02 и 107/05), 
и члана 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио 
телевизије Крушевац (“Сл. лист града Крушевца” број 
1/09 - пречишћени текст и 6/11) и члана 19.став 1. тачка 
9. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца” 
број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
24.12.2012. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРУШЕВАЦ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног 
одбора Јавног предузећа Радио телевизије Крушевац 
број 575 од 14.12.2012. године о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа Радио телевизије Крушевац. 

 
II Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-198/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. гласник 

РС” бр.72/09) и чл. 19 Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Народне библиотеке у Крушевцу,  
коју је донео Управни одбор Народне библиотеке дана 
16.10.2012. године, под бројем 326-1. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-389/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. гласник 

РС” бр.72/09) и чл. 19 Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11),  

Скупштина Града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  
У КРУШЕВЦУ 

 
I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Историјског архива у Крушевцу,  
коју је донео Управни одбор Историјског архива дана 
12.10.2012. године, под бројем 814-2. 

 
II Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-390/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца (“Сл. 

лист града Крушевца” број 8/08), Скупштина града 
Крушевца, на седници одржаној 24.12.2012. године 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ  СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА 
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И 

ИСХРАНУ ДЕЦЕ “НАТА ВЕЉКОВИЋ” 
КРУШЕВАЦ 

 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута  

Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце ”Ната Вељковић” Крушевац, коју је донео 
Управни одбор Установе, дана 03.12.2012. године под 
бројем 12/12. 

 
II Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-391/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе у 

култури „Културно-просветна заједница“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 7/10) и чл. 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ        

„КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА“ 
КРУШЕВАЦ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА 
 

I - Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 
Установе у култури „Културно-просветна заједница“ 
Крушевац, број 467 од  29.11. 2012. године о изменама 
и допунама Статута Установе у култури „Културно-       
-просветна заједница“ Крушевац. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-392/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 
79/05), члана 11. и 13. Одлуке о оснивању Центра  за 
стручно усавршавање Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/09, 11/09 и 6/10) и члана 19. став 1, 
тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра 

за стручно усавршавање и то: 
 

1. Ирена Терзић, представник запослених Центра;  
2. Владан Здравковић, представник Школске 

управе;   
3. Бранимир Шошкић, представник репрезентативног

синдиката запослених у образовању. 
 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-393/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 12. и 15. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатнсоти од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – исправка и 123/07 – др. закон), члана 16. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекције за 
урбанизам и изградњу“ ЈП Крушевац – Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 1/09 – пречишћени текст и 
7/2012) и члана 19. став 1, тачка 9. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ“ ЈП КРУШЕВАЦ 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ ВОЈКАН ТУТУЛИЋ, дипл. 

инг. арх. из Крушевца, дужности члана Управног 
одбора „Дирекција за урбанизам и изградњу“ ЈП 
Крушевац, на лични захтев. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ ДАНИЈЕЛА ЈАКОВЉЕВИЋ, 

дипл. инг. архитектуре из Крушевца, за члана 
Управног одбора „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ ЈП Крушевац. 

 
III – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-185/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 12. и 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КРУШЕВАЦ 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Стојановић, дужности 

члана Управног одбора ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац, као представник запослених. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Раде Мијајловић, струковни 

менаџер из Крушевца, за члана Управног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Крушевац, из реда запослених. 
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III – РАЗРЕШАВА СЕ Иван Тутулић, дужности 
члана Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац, као представник запослених. 

 
IV – ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Ракић, дипл. ел. инж. из 

Крушевца, за члана Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Крушевац, из реда запослених. 

 
V – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-186/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 12. и 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(„Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" br.  8/08 i 5/11),   

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА   
 ЈП "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ"  

КРУШЕВАЦ 
 
I  РАЗРЕШАВА СЕ  Верица Петронијевић, управни 

техничар из Крушевца, дужности члана Управног 
одбора ЈП "Аеродром  Росуље" Крушевац. 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ Раде Арсенијевић, матурант 

гимназије из Крушевца, за члана Управног одбора  ЈП 
"Аеродром Росуље" Крушевац. 

  
 III Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-184/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу  члана 19. Статута  града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011) и чл. 18. 
Одлуке о становању ("Сл. лист града Крушевца бр. 1/09 
- Пречишћен текст),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана  24.12.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
I  - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије 

за стамбене послове и то:  
  
За председника: 
 
Дејан Срдић, дипл. правник, председник Скупштине 

града 
 
За чланове: 
 
1. Аца Ћирковић, магистар медицинских наука, 

заменик председника Скупштине града,  
 
2. Братислав Илчић, економиста из Крушевца,   
 
3. Бојан Бјелановић, дипл. правник, начелник Градске 

управе, 
 
4.  Мирослав Тренић, социјални радник,  Центар за 

социјални рад, Крушевац. 
 
II - Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о именовању Комисије за стамбене послове       
I број: 022-207/09 од 11.08.2009. године ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/09). 

 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 360-61/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011) 
Скупштина града Крушевца на седници одржаној 

дана 24.12.2012. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА   
 

I – Именује се председник и чланови Комисије за 
израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Крушевца  

 
II - Комисију чине председник и шест чланова 
 
За председника 
 
1. Небојша Милојевић – дипл. инж. пољопривреде 
За чланове: 
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1. Дејан Јовановић - инж. пољопривреде, 
2. Слободан Димитријевић – геометар, 
3. Ивица Бекрић - инж. информатике, 
4. Славица Огњановић - дипл. инж. пољопривреде, 
5. Владимир Стефановић - проф. физичке културе, 
6. Марко Петковић - студент Пољопривредног факултета. 
 
III- Задатак Комисије је да изради Годишњи Програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.  
 
IV- Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине. 

 
V- Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-67/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09  и 
52/2011) и члана 19  Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној  
24.12.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ВУК КАРАЏИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 
одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Крушевцу:   

- Жаклина Миљковић, представник Савета родитеља 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ОШ ''Вук 

Караџић'' у Крушевцу:  
- Снежана Левић, представник Савета родитеља 
 
III - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-395/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/2011) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 
одбора Техничке  школе  у Крушевцу:  

- Анђела Петровић Савић, представник Наставничког 
већа и 

- Драгица Лучић, представник Савета родитеља. 
  
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Техничке школе  у Крушевцу: 
 
- Иван Ђорђевић, представник Наставничког већа и  
- Горан Васић, представник Савета родитеља 
  
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-396/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ 
 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Економско-трговинске школе  у Крушевцу:  
- Даниела Матић, представник Савета родитеља  
- Слађана Стојановић, представник Савета родитеља 
 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Економско-трговинске школе  у Крушевцу:  
- Душан Милојевић, дипл. економиста из Крушевца, 

представник Савета родитеља  
- Војкан Жујковић, инжењер електротехнике из 

Крушевца, представник Савета родитеља 
 
III Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-397/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09) и 
чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-                           
-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ  

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Хемијско-технолошке школе у Крушевцу:  
 
- ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ, представник Савета 

родитеља  
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора 

Хемијско-технолошке школе у Крушевцу:  
 
- ГОРАН МИЉКОВИЋ, менаџер из Крушевца, 

представник Савета родитеља.  
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-398/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС број 72/09 и 
52/2011) и члана 19  Статута града Крушевца (Сл. лист 
града Крушевца број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12. 2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО-
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Машинско-електротехничке школе у Крушевцу:  
- Данило Милићевић, представник Савета родитеља 
 
 
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора 

Машинско-електротехничке школе у Крушевцу: 
 
- Гордана Тодоровић, представник Савета родитеља. 
 
III Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-399/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/2011) и члана 19  Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ЖАБАРЕ'' У ЖАБАРУ 
 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора ОШ „Жабаре“ у Жабару: 
- Биљана Мијајловић, представник Савета родитеља 
- Славица Мијушковић, представник Савета родитеља, 
- Радојко Ивановић, представник Савета родитеља. 
 
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланови Школског одбора ОШ 

''Жабаре'' у Жабару: 
- Данијел Врањанац, представник Савета родитеља, 
- Раде Симоновић, представник Савета родитеља, 
- Катица Мијајловић, представник Савета родитеља. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-400/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/2011) и члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора ОШ ''Бранко Радичевић''  у Крушевцу:  
- Игор Радосављевић,  представник запослених  
- Мирјана Обрадовић, представник Савета родитеља  

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ 

''Бранко Радичевић''  у Крушевцу: 
 
- Бобан Весић, наставник физичког васпитања,  
представник запослених 
 
- Марија Ђонић, представник Савета родитеља. 
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III - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-401/2012                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН''  
У ПАРУНОВЦУ 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора ОШ „Владислав Савић Јан“  у Паруновцу:  
- мр Гордана Милојевић, представник Савета 

родитеља. 
 
II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ОШ 

„Владислав Савић Јан“  у Паруновцу: 
 
- Сњежана Мирчетић, дипл. правник из Капиџије, 

представник Савета родитеља. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-402/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

''СТЕВАН ХРИСТИЋ''  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Музичке школе “Стеван Христић“ у Крушевцу 
 
- Владимир Матић, представник Савета родитеља 

II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Музичке 
школе „Стеван Христић“ у Крушевцу 

 
- Катарина Митровић, васпитач из Крушевца, 

представник Савета родитеља. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-403/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2012. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Божидар Ђорђевић, 
представник Савета родитеља, дужности члана 
Школског одбора Медицинске школе у Крушевцу. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ др Љиљана Николић, 

преставник Савета родитеља, за члана Школског 
одбора Медицинске школе у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-388/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о изменама и допунама  

Одлуке о критеријумима и мерилима  за утврђивање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
("Службени лист града Крушевца" број: 8/12) и чл. 45. 
Пословника Скупштине града ("Сл. лист општине 
Крушевац" бр. 6/08 и "Сл. лист града Крушевца 10/08, 
4/09, 5/10 и 8/12) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца 
на седници одржаној 14. децембра 2012. године 
утврдила је Пречишћен текст Одлуке о критеријумима 
и мерилимима за утврђивање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта. 
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Пречишћен текст Одлуке о критеријумима и  мери-
лима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта обухвата: Одлуку о критеријумима за 
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта објављену у "Службеном листу града 
Крушевца"број 12/09, као и измене и допуне Одлуке 
објављене у "Службеном листу града Крушевца" број 
1/10, 2//10, 4/10, 7/10, 3/11, 6/11 и  8/12. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца". 
 

I број: 463-143/12       ПРЕДСЕДНИК  
                                   КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

                                                Саша Живковић, с.р.  
 
 

О Д Л У К А 
 

О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
(Пречишћен текст) 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђују се критеријуми и мерила за 

обрачун и уговарање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта за подручје града Крушевца (у 
даљем тексту Град). 

 
Члан 2. 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, 

утврђује се према зонама и намени објекта. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, 

поред критеријума из става 1. овог члана одређује се и 
према трошковима уређивања грађевинског земљишта 
(трошкови припремања и опремања). 

 
Члан 3. 

 
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. Подручје 
Града подељено је на шест зона које се пружају од центра 
ка периферији. 

 
ГРАНИЦЕ ЗОНА 
 
ЕКСТРА ЗОНА - обухвата парцеле са леве и десне 

стране следећих улица:Улица Пана Ђукића, Улица 
Мирка Томића,Трг октобарске револуције, Улица Веце 
Корчагина до укршћа са Улицом Душановом и 
Драгомира Гајића, Улица Милоја Закића до Косовске, 
Улица ЈНА до Југ Богданове и Душанове, Улица 
Партизанских курира до Улице Југ Богданове. 

ПРВА ЗОНА - обухвата простор оивичен следећим 
улицама: Трг Мира,Јастребачком до Улице Цара 
Лазара, Улицом Цара Лазара до Страхињићеве, Улицом 
Страхињићевом до Улице Глигорија Дикића, Улицом 
Глигорија Дикића до Првомајске, Првомајском до 
Његошеве, Његошевом до Милоја Закића, Милоја 
Закића до границе парка Багдала, границом парка 
Багдала до Ул. Нова Косовска, Ул. Нова Косовска до 
Ул. Радомира Јаковљевића, Ул. Радомира Јаковљевића 
до Ул. IV Црногорске пролетерске бригаде, Ул. IV 
Црногорске пролетерске бригаде и новопросеченом 
улицом до Ул. Хајдук Вељкове, Ул. Хајдук Вељковом 
до Ул. Благоја Паровића, Ул. Благоја Паровића до Ул. 
Драгољуба Димитријевића, Ул. Драгољуба Димитри-
јевића до Ул. Радована Милошевића, Ул. Радована 
Милошевића до Ул. Веце Корчагина, Ул. Веце 
Корчагина до Шумадијске, Шумадијском до Ул. ЈНА, 
Ул. ЈНА до укршћа са Југ Богдановом и Душановом, 
Ул. Југ Богдановом до Трга мира обухватајући парцеле 
са леве и десне стране наведених улица. 

Овом зоном обухваћене су и парцеле са леве и десне 
стране следећих улица: Ул. Ратомира Херцега од Трга 
мира до Гарског потока, Ул. Цара Лазара од 
Страхињићеве до Гарског потока, Ул. Веце Корчагина 
од Ул. Радована Милошевића до Ул. Саве Милошевића. 

 
ДРУГА ЗОНА - граница пролази Гарским потоком 

од Ул. Ратомира Херцега, просеца Ул. Цара Лазара и 
иде до Ул. Михајла Јевтића, Ул. Михајла Јевтића до 
Његошеве, Ул. Његошевом до Ул. Трише Кацлеровића, 
Ул.Трише Кацлеровића до Ул. Косовске битке, Ул. 
Косовске битке до Ул. Персиде Шишковић, Ул. 
Персиде Шишковић до Устаничке, Ул. Устаничком до 
границе Слободишта, границом Слободишта до 
Бруског пута, Бруским путем до Ул. Благоја Паровића, 
Ул. Благоја Паровића до Ул. Драгољуба Димитријевића, 
Ул. Драгољуба Димитријевића која чини границу 
између I и II зоне од Ул. Кнеза Милоша до Ул. 
Брестовачке, Ул. Брестовачком до Ул. Милосава 
Павловића, Ул. Милосава Павловића до Ул. Гаврила 
Принципа, Ул. Гаврила Принципа до Ул. Кнеза 
Милоша, Ул. Кнеза Милоша до реке Расине, реком 
Расином до Ул. Рада Гавриловића, 

Ул. Рада Гавриловића до Ул. 21. Српске дивизије, 
Ул. 21. Српске дивизије до Ул. Веце Корчагина, Ул. 
Веце Корчагина до Ул. Саве Милошевића, Ул. Саве 
Милошевића до Ул. Мићуна Павловића, Ул. Мићуна 
Павловића до Омладинске, Ул. Омладинском, Перице 
Цекића и Р. Додића (само лева страна) до Ул. 
Железничке, Ул. Железничком до Ул. II Јужноморавске 
бригаде, Ул. II јужноморавске бригаде до Трга мира, 
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: Љубе Трипковића од Ул. 
Драгољуба Димитријевића до Ул. Мартовских жртава, 
Ул. Веце Корчагина од Ул. 21. српске дивизије до 
моста на Расини, Ул. Наде Марковић од моста на 
Гарском потоку до Ул. Шелетове, Ул. 14. октобар и 
Јасички пут до укрштања са Западноморавском 
магистралом - петљом М-5 и парцеле у заштитном 
појасу које излазе на Источну магистралу. 
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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. 14 октобар и Јасички пут до укрштаја са  
Западноморавском магистралом-петљом М-5 и од 
источне магистрале, као и парцеле са леве и десне 
стране следећих улица: Бруски пут од ул. Благоја 
Паровића до пута за Мудраковац, Ул. Предрага 
Станојевића до пута за Александровац, Ул. 23 
септембра, до скретања у "Трајал" обухватајући 
комплекс "Трајал", комплекс ХИ "Жупа" и комплекс 
ХИ "Мерима", Ул. Милоша Обилића 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. 

 
Члан 4. 

 
Намене објекта-простора, односно земљишта за које 

се утврђује накнада су:  
 
- стамбени објекти-простори (стамбени објекти на 

засебним парцелама, станови у колективним стамбеним 
зградама, станови у стамбено-пословним објектима, 
стамбени објекти у низу, стамбени део у оквиру атељеа 
и пратећи гаражни простор у стамбеним објектима);  

 
- производно услужни објекти и објекти трговине-

(занатство, индустрија, грађевинарство, комунални 
објекти ТС, топлане, црпне станице, постројења за 
водоснабдевање и канализацију, јавне гараже, отворени 
производни и складишни објекти, пољопривредни 
објекти, фарме за узгој стоке, објекти трговине, тржни 
центри, дисконти, складишта, стоваришта, пијаце..);  

 
- остали пословни објекти (објекти администрације, 

школски објекти, објекти здравствених установа, 
спортски објекти, објекти културе, угоститељски, 
хотели, пословно-стамбени апартмани, објекти за 
забавне игре и игре на срећу и др. као и објекти који 
служе обављању делатности од општег друштвеног 
интереса које финансирају приватна лица (објекти за 
образовање, социјалну и дечју заштиту, културу...);  

 
- објекти-простори друштвеног стандарда (школе, 

факултети, дечје установе, установе социјалне заштите, 
здравствене установе, болнице, објекти за бањско 
лечење, објекти културе, објекти спорта, и др.) где су 
инвеститори државни органи и организације, органи и 
организације јединица територијалне аутономије и 
локалне самоуправе и организације које обављају јавну 
службу које послују средствима у државној својини,  

 
- пољопривредни објекти (стаје, обори, објекти за 

складиштење пољопривредних производа и машина и др.), 
  
- резервоари (резервоари за разне течности, силоси, 

објекти за складиштење зрнастог материјала...)  
 

- комерцијалне бензинске пумпе,  
 
- комплекс земљишта (код објекта за које је урба-

нистичким планом предвиђено коришћење слободних 
површина, трошкови уређивања грађевинског земљишта 
ван објекта обрачунавају се по 1 м2 земљишта-комплекс 
земљишта (бензинске пумпе, паркинг простори, 
саобраћајнице и други објекти сличне намене), 

 
- паркинг места која инвеститори на већ уређеној 

локацији не могу да обезбеде – доградња, 
реконструкција, промена намене постојећег простора и 
сл., изградња, реконструкција и доградња објекта у 
пешачким зонама  и грађевинским парцелама  које не 
испуњавају услов за изградњу подземних гаража 
односно обезбеђење довољног броја надземних паркинг 
места на самој парцели, односно у случајевима који се 
не могу предвидети код издавања решења о локацијској 
дозволи – реализација планских докумената у делу  
јавних површина, комуналне инфраструктуре, 
саобраћајница, водотока и слично, обезбеђења и 
заштите суседних објеката, објеката од културно-
историјског значаја за које се морају издати 
конзерваторски услови у складу са одредбама посебног 
закона и др. 
 
Намена објекта - простора, односно земљишта, која 

нису наведене у ставу 1 овог члана, утврђују се према 
најсличнијој намени. 

 
Члан 5. 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта се 

обрачунава по метру квадратном (м²) корисне 
површине објекта односно по 1м³ за изградњу 
резервоара, чија се изградња предвиђа планским 
документом на основу ЈУС У:Ц: 2.100 („Сл. лист СРЈ“ 
бр. 32/2002), односно која је одређена пројектом на 
начин: 

- корисна површина представља подну површину 
објекта. При томе се у површину урачунавају и све 
површине у нишама прозора, излога, радијатора, 
уграђених делова намештаја и слично; 

- све корисне површине се рачунају према мерама 
између финално обрађених површина зидова. Уколико 
се мере површина узимају између необрађених зидова, 
односно из пројекта (цртежа), онда се тако израчунате 
површине умањују за 3%. Ово смањење се не 
примењује ако су зидови префабрикованих елемената, 
чије финално обрађене површине не повећавају 
дебљину зида означену на цртежу, уколико су 
пројектом предвиђени необрађени зидови, као и 
уколико се мере узимају из пројекта изведеног стања; 

- површина објекта друштвеног стандарда је 
површина свих радних, помоћних и пратећих 
просторија са припадајућим комуникацијама; 

- стамбена површина је збир свих подних 
површина у становима у колективној стамбеној згради 
(изузимајући комуникације и заједничке просторије ван 
станова) и површина станова у стамбено- пословним 
објектима; 

- површина привредно-производног простора је 
површина свих радних, помоћних и пратећих 
просторија са припадајућим комуникацијама и 
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пратећим пословним односно канцеларијским 
простором; 

 
- површина пословно - услужног простора је 

укупна нето површина свих простора; 
 
- површина пословно-комерцијалног простора је 

површина свих радних, помоћних и пратећих 
просторија са припадајућим комуникацијама; 

 
- површина објеката дипломатско-конзуларних 

представништава (амбасада) и резиденција је површина 
свих радних, помоћних и пратећих просторија са 
припадајућим комуникацијама; 

 
- површина припадајућег гаражног простора је 

површина гаражних места без комуникација; 
 
- површина индивидуалних стамбених објеката је 

површина свих подних површина у породичној стамбеној 
згради, укључујући комуникације и помоћне просторије. 

 
Члан 6. 

 
Висина накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта, утврђена овом Одлуком, коригује се 
следећим коефицијентима: 

 
1. Коефицијент  0,75 
 
1.1. површине у поткровним етажама, галерије у 

затвореном простору и сл.; 
1.2. површине у подрумским и сутуренским 

етажама;  
1.3. надстрешнице уз бензинске пумпе; 
1.4. гараже (само за гаражно место без 

комуникација); 
 
2. Коефицијент 0,50 
 
2.1. сви помоћни зидани објекти уз породичне 

стамбене објекте ( оставе, шупе...) 
 
2.2. отворени базени и отворени спортски терени 

уз породичну стамбену зграду 
 
2.3. отворени и полуотворени простори (балкони, 

терасе, лође, тремови, надстрешнице и сл.) 
 
3. Коефицијент 0,25 
 
3.1. објекти јавне намене рекреативно - спортски 

објекти и објекти забаве и разоноде на отвореном   
простору,  разна игралишта, простор око базена, ....), 

 
3.2. пољопривредни објекти (стаје, обори, објекти за  

складиштење  пољопривредних производа и машина и др...). 
 
Накнада се не обрачунава за површине лифтова и 

комуналних постројења. 
 
II - НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 
       ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 7. 
 
Накнаду за уређивање јавног грађевинског 

земљишта по овој Одлуци плаћа лице које је добило 
земљиште у закуп, лице које има право коришћења 

земљишта, право грађења, које врши адаптацију, 
реконструкцију, доградњу, односно увек када градњом 
стиче нову, увећану корисну површину, када врши 
промену намене и изградњу привременог објекта, као и 
власници објеката изграђених, односно реконструи-
саних без грађевинске дозволе. 

 
Члан 8. 

 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово 

припремање и опремање 
Припремање земљишта обухвата истражне радове, 

израду геодетских, геолошких и других подлога,израду 
планске и техничке документације, програма за 
уређивање земљишта, расељавање, рушење објеката, 
санирање терена и друге радове. 

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене. 

Уређивање грађевинског земљишта врши се према 
средњорочним и годишњим програмима уређивања, које 
доноси јединица локалне самоуправе. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не 
обухвата трошкове инфраструктуре које инвеститор 
посебно уговора са надлежним предузећима 
(електодистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и 
мрежа, кабловски дистрибутивни систем, топли-
фикација, гасификација и др.). 

Радови на изградњи комуналних објеката, у делу 
који служи само појединим стамбеним зградама или 
објектима друге намене, у циљу повезивања тих 
објеката са одговарајућим системима градске 
комуналне инфраструктуре, сматрају се саставним 
деловима објеката којима служе, не исказују се у 
оквиру радова на уређивању градског грађевинског 
земљишта и нису садржани у накнади за уређивање 
грађевинског земљишта. Извођење и финансирање 
ових радова сносе лица из члана 7. ове Одлуке. 

 
Члан 9. 

 
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

утврђује се у зависности од: 
 
- трошкова уређивања грађевинског земљишта, 
 
- намене објекта-простора (односно земљишта) 

предвиђеног за изградњу. 
 

Члан 10. 
 
Трошкови за раније изведене радове на уређивању 

јавног грађевинског земљишта обрачунавају се на 
основу степена изграђености и комуналне опремље-
ности простора који окружује грађевинско земљиште за 
које се утврђују трошкови уређивања, а према 
површини објекта односно простора који се гради. 

 
 
 

Члан 11. 
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Ако грађевинско земљиште није опремљено основним 

комуналним објектима, износ накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта који је утврђен у складу са крите-
ријумима из ове Одлуке умањује  се сразмерно износу на 
име основних комуналних објеката који недостају. 

 
Стопа умањења износи: 
 

- за уличну водоводну мрежу 7% 
- за фекалну канализацију 12% 
- за нисконапонску електро мрежу 17% 
 
Уколико су лица из члана 7. ове Одлуке плаћала 

месни самодопринос за изградњу саобраћајница са 
савременим застором и тротоаром, стопа умањења 
износа накнаде износи: 

 
- за саобраћајнице са савременим застором 33%  
- за тротоаре 8%

 
Члан 12. 

 
Неизграђено грађевинско земљиште које није 

опремљено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 
плана генералне регулације, односно плана детаљне 
регулације, може се комунално опремити и средствима 
физичких и правних лица. 

 
Лице из става 1. овог члана подноси ЈП "Дирекцији 

за урбанизам и изградњу" Крушевац предлог о 
финансирању изградње комуналне инфраструктуре. 

 
Ако ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" 

Крушевац утврди да је предметна зона, односно 
локација у обухвату плана генералне регулације, 
односно плана детаљне регулације и да је подносилац 
власник грађевинског земљишта сачиниће услове о 
финансирању изградње комуналне инфраструктуре, 
који нарочито садржи: податке о локацији, односно 
зони, податке из урбанистичког плана и техничке 
услове за изградњу комуналне инфраструктуре,податке 
из програма уређивања грађевинског земљишта, 
границе локације која се опрема са пописом 
катастарских парцела, рок изградње, обавезу јединице 
локалне самоуправе као инвеститора за прибављање 
локацијске, грађевинске и употребне дозволе, као и 
обавезу да обезбеди и финансира стручни надзор у току 
извођења радова, обавезу власника земљишта за 
финансирање израде техничке документације, стручне 
контроле техничке документације, извођења радова, 
обавезу власника грађевинског земљишта да изврши 
избор извођача радова, обавезу предаје изграђених 
објеката комуналне инфраструктуре и других објеката 
јавне намене у својину граду Крушевцу, стварне 
трошкове изградње комуналне инфраструктуре, као и 
висину умањења накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта за инвеститора објекта који ће бити грађен 
на тој локацији, односно зони. 

 
За објекте који ће се градити на локацији,односно 

зони која се комунално опрема средствима власника, 
накнада за уређивање грађевинског земљишта се 
умањује за стварне трошкове комуналног опремања, а 
највише до 60% од висине накнаде утврђене према 
мерилима за обрачун за ту локацију, односно зону. 

 
Ако власник грађевинског земљишта прихвати 

услове из става 3. овог члана, надлежни орган предлог 
о финансирању изградње комуналне инфраструктуре са 
предлогом уговора доставља Скупштини града 
Крушевца на одлучивање. 

 
Одлука Скупштине града Крушевца о прихватању 

предлога о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре средствима власника грађевинског 
земљишта садржи и овлашћење ЈП „Дирекцији за 
урбанизам и изградњу“ Крушевац за закључивање 
уговора којим се ближе уређују односи настали 
поводом прихватања предлога о финансирању 
изградње комуналне инфраструктуре средствима 
власника. 

 
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Крушевац 

закључује са власником земљишта уговор у року од 30 
дана од дана доношења одлуке из става 6.овог члана, 
којим се уређују односи везани за финансирање 
изградње комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 13. 

 
Уколико инвеститор бесправно подигнутог објекта 

приликом прибављања накнадног одобрења за 
изградњу има учешће у изградњи комуналног објекта 
ово учешће ће се признати инвеститору. 

 
Умањење по основу учешћа у изградњи комуналних 

објеката се не признаје инвеститорима приликом 
изградње, надзиђивања и издавања накнадног одобрења 
за изграђене објекте уколико на парцели постоје 
легални изграђени објекти. 

 
Евентуално учешће инвеститора у изградњи 

комуналне инфраструктуре код обрачуна накнаде за 
уређивање за изградњу објекта, на неизграђеним 
парцелама, признаће се сходно чл. 11 ове Одлуке. 

Учешће из претходних ставова признаће се сходно 
одредбама члана 11. ове Одлуке. 

 
Члан 14. 

 
Накнада за уређивање јавног грађевинског 

земљишта обрачунава се на основу зона утврђених 
овом Одлуком, при чему се у оквиру сваке зоне 
утврђује висина накнаде за различите намене. 

 
 

 
 
Ред
. 

      Намена земљишта - објекти 
 

Накнада на месечном нивоу бод/м2 објекта 
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бр.  Екстра
зона

зона
I

зона
II

зона 
III 

зона 
IV 

зона
V

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стамбени објекти 22,61 19,56 15,28 11,61 7,94 0

2. Привредно-услужни и трговински објекти 45,22 39,11 30,55 23,22 15,89 12,22

3. Остали пословни објекти 56,22 47,06 37,89 28,11 19,56 15,28

4. Објекти друштвеног стандарда 17,10 14,66 12,22 8,55 6,11 4,88

5. Пољопривредни објекти - - 4,59 3,82 2,68 0

6. Резервоари 18,33 16,82 15,28 12,98 8,41 6,11

7. Комерцијалне бензинске пумпе 91,66 85,55 81,73 65,70 41,25 30,55

8. Комплекс земљишта уз објекат 14,66 13,45 12,22 10,40 6,72 4,88

9. Недостајућа паркинг места 253,31 211,09 168,87 151,98 126,65 /
 
 

 
Вишепородичним стамбеним објектима, у смислу 

ове Одлуке сматрају се објекти који имају више од две 
стамбене јединице и за њих се утврђује накнада за 
уређивање грађевинског земљишта на основу износа 
утврђених у табели помноженог коефицијентом 2,0. 

Вишепородичним стамбеним објектима, у смислу 
ове Одлуке сматрају се и надградња над постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима и за њих се 
утврђује накнада за уређивање грађевинског земљишта 
на основу износа утврђених у табели помножен 
коефицијентом 2,0.  

Накнада за парцеле које се налазе са обе стране 
улица које представљају границу између две зоне или 
на углу различитих зона, обрачун трошкова се врши 
према скупљој тарифи. 

За паркинг места која инвеститор укида у поступку 
измене грађевинске дозволе и главног пројекта као и 
приликом промене намене постојећег простора, 
инвеститор је дужан да изврши доплату за свако 
укинуто и недостајуће паркинг место као и за промену 
намене гаражног простора у износу утврђеном у 
табели. У БИД зони, накнада за недостајуће паркинг 
место износи 295,74 бода по м2. 

 
Члан 15. 

 
Инвеститори нових пословних објеката из члана 14. 

став 1. тачке 2. 3. и 7. могу остварити и право на 
умањење накнаде према броју новозапослених радника 
на неодређено време и то:  

- инвеститорима нових  пословних објеката за 
минимум 10 радника умањује се накнада за 5%, 

- за сваког следећег запосленог преко горе 
утврђеног минимума умањује се накнада по 0,5%, а 
највише 100% за 200 запослених.  

Ради остваривања права на умањење накнаде према 
броју запослених, инвеститор је дужан да поднесе 
елаборат који ће обавезно садржати податке о 
технолошком поступку, производном програму и 
капацитету, величине парцеле, производних, пословних 
и осталих објеката и броју новозапослених радника 
који ће достићи најкасније шест месеци после почетка 
обављања делатности. Мишљење о елаборату даје 
Одељење за финансије, привреду и екологију, на 

основу кога Градско веће закључком налаже Одсеку за 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода да са 
инвеститором склопи Уговор о регулисању међусобних 
права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта 
са одгова-рајућим попустом. Елаборат и Закључак 
Градског већа представљају саставни део Уговора о 
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 16. 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, 

обрачуната по овој Одлуци умањује се: 
 
- у висини од 20% за објекте из члана 4 ове Одлуке 

чији су обвезници државни органи и организације, 
органи и организације јединица територијалне 
аутономије и локалне самоуправе и организације које 
обављају јавну службу које послују средствима у 
државној својини, за објекте по намени који су у 
функцији њихове делатности; 

- у висини од 20% за станове Фонда солидарности, 
за станове које гради и финансира Фондација за 
решавање стамбених потреба младих радника и станове 
за социјално угрожена лица о чему одлуку доноси 
Градоначелник Града Крушевца, а чија изградња се 
финансира из буџета; 

- верски објекти ослобађају се плаћања накнаде за 
уређивање јавног грађевинског земљишта 

- за изградњу станова за расељавање за потребе 
Дирекције за урбанизам и изградњу Крушевац ЈП, који 
служе за припремање  јавног  и осталог грађевинског 
земљишта  за изградњу објекта  инфраструктуре  и 
припремање локација, накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта се не уговара и не плаћа.  

- за изградњу и легализацију објеката где је 
инвеститор град Крушевац  или где су инвеститори 
директни или индиректни корисници буџета града 
Крушевца не плаћа се накнада за уређивање 
грађевинског земљишта. 

Члан 17. 
 
Инвеститор не подлеже обавези плаћања накнаде у 

случају реконструкције, односно извођења грађевин-
ских и других радова на постојећем, легалном објекту 
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уколико нема одступања како у хоризонталном тако и у 
вертикалном габариту. 

 
Члан 18. 

 
Ако се приликом изградње руши постојећи легалан 

објекат, а на основу решења надлежног органа или за 
који је плаћена накнада као за објекте трајног карактера 
и гради нови објекат на истој локацији, накнада за 
уређивање грађевинског земљишта обрачунава се само 
за разлику у површини према намени и карактеру 
објекта који се руши и објекта који се гради. 

Претварањем стамбеног, гаражног и помоћног 
простора у пословни простор плаћа се накнада за 
уређивање грађевинског земљишта за пословни 
простор умањен за износ накнаде за стамбени, гаражни 
и помоћни простор у оквиру изграђених површина. 

Претварањем помоћног простора у стамбени плаћа 
се накнада за стамбени простор умањен за накнаду за 
помоћни простор у оквиру изграђених површина. 

Претварањем таванског у корисни простор накнада 
за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава по 
истим критеријумима из претходних ставова (намена 
простора, комунална опремљеност, зона...). 

Претварањем стамбеног простора у помоћни или 
пословног простора у стамбени или помоћни простор 
за исту површину, накнада за уређивање грађевинског 
земљишта се не обрачунава. 

За објекте са вишенаменским садржајем, накнада се 
утврђује за сваку намену посебно, а по наведеним 
критеријумима. 

 
Члан 19. 

 
Вредност бода у динарима из члана1. и члана 3. ове 

Одлуке утврђују се на основу средњег курса евра 
(курсна листа НБС) на први радни дан у месецу за 
текући месец и односи се на уговоре који се закључују 
у том месецу, где је вредност бода еквивалентна 
вредности једног евра. 

 
Члан 20. 

 
Права и обавезе у погледу накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта инвеститор уређује уговором 
који закључује са Градском управом града Крушевца -  
Одељење  за утврђивање, наплату и контролу јавних 
прихода (у даљем тексту: Одељење). 

 
У име града Крушевца, уговор из става 1. овог члана 

закључује Градоначелник града, односно лице које 
овласти. 

 
Уговор из претходног става поред основних 

елемената (број парцеле, површина, површина објекта 
који се гради ...) треба да садржи и то: 

 
- укупан износ накнаде коју је дужан да плати 

инвеститор; 
- динамику плаћања уговореног износа накнаде, 

односно динамику извршења уговорених радова на 
уређивању земљишта; 

- структуру радова на уређивању земљишта на које 
се односи уговорена накнада, односно функционалне 

карактеристике тих радова са становишта погодности 
које пружају инвеститору; 

- друга права и обавезе које се односе на 
уређивање грађевинског земљишта, односно на 
привођење грађевинске парцеле планираној намени; 

- околности и поступак по којима ће се вршити 
измене и допуне уговорених права и обавеза. 

 
Услов за закључивање уговора у погледу накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта је да инвеститор 
нема доспеле, а неизмирене обавезе по раније 
закљученим уговорима и осталим локалним изворним 
приходима које администрира Одељење за утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода.  

 
Члан 21. 

 
Накнада обрачуната по овој Одлуци плаћа се 

једнократно или у ратама.  
У случају плаћања накнаде за уређивање јавног 

грађевинског земљишта, једнократном уплатом на дан 
закључења уговора, обвезник има право на умањење 
накнаде за 25%.  

Обвезник који отпочне плаћање накнаде у ратама  
затим уплату преосталог дуга изврши одједном, има 
право на умањење накнаде за 20% на преостали 
ревалоризовани недоспели износ.  

 
У случају плаћања накнаде у ратама, обвезник врши 

плаћање на следећи начин:  
- прву рату у висини од 20% од утврђене накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта;  
- за легализацију објекта преостали износ утврђене 

накнаде у једнаким месечним ратама, и то: 
- за физичка лица до 60 месечних рата, с тим да 

месечна рата не може бити мања од 1.000 динара, а за 
правна лица до 36 месечних рата, с тим да месечна рата 
не може бити мања од 7.000 динара.  

- за изградњу, доградњу, надзиђивање објеката и сл. 
преостали износ утврђене накнаде у једнаким месечним 
и то до 36 месечних рата за физичка лица, с тим да 
месечна рата не може бити мања од 1.000 динара и до 
36 месечних рата за правна лица, с тим да месечна рата 
не може бити мања од 7.000 динара.  

 
Рате подлежу усклађивању према показатељу раста 

цена на мало, а у складу са чл. 20. ове Одлуке. 
Ради обезбеђења плаћања накнаде у поступку 

легализације, обвезник је дужан да Одељењу достави један 
од инструмената обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију 
"без приговора" и наплативу "на први позив", са клаузулом 
о укључењу ревалоризације у гаранцију; хипотеку у корист 
Градске управе града Крушевца, менице, неопозиво 
уговорно овлашћење или други инструмент обезбеђења 
које одреди Одељење при уговарању, а у складу са 
прописима. Наплату ових инсутрумената Одељење ће 
вршити у корист прописаних уплатних рачуна.  

Ради обезбеђења плаћања накнаде у поступку 
изградње објекта, обвезник је дужан да граду 
Крушевцу достави: банкарску гаранцију, "без 
приговора" и наплативу "на први позив", с клаузулом о 
укључењу ревалоризацијом у гаранцији: Наплату овог 
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инструмента вршиће град Крушевац у корист 
прописаних уплатних рачуна.  

У циљу остваривања права на умањењење накнаде према 
броју новозапослених, а ради осигурања испуњења обавеза 
по елаборату инвеститор је дужан да Одељењу достави један 
од инструмената обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију 
"без приговора" и наплативу "на први позив", са клаузулом о 
укључењу ревалоризације у гаранцију; хипотеку у корист 
Градске управе града Крушевца, Уговор о јемству са бланко 
меницама и меничним овлашћењем  или други инструмент 
обезбеђења који одреди Одељење при уговарању, а у складу 
са прописима. Наплату ових инструмената Одељење ће 
вршити у корист прописаних уплатних рачуна.  

Уколико по протеку рока из елабората, инвеститор 
не изврши обавезе на основу којих је остварио право на 
умањење, Одељење ће активирати средства обезбеђења 
и извршиће наплату оствареног умањења са 
обрачунатом ревалоризацијом месечног раста цена на 
мало за период од закључивања уговора до рока за 
испуњење обавеза.  

 
Члан 22. 

 
Код плаћања у ратама, уплата прве рате у износу од 

20% на име накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта  представља услов за пријаву радова. 

Закључење уговора и плаћена укупна накнада за 
уређивање грађевинског земљишта по завршном обрачуну, 
представља један од услова за добијање употребне дозволе. 

Потврду о измиреним обавезама издаје Одељење за 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 
Члан 23. 

 
Приликом обрачуна накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта за изградњу објеката страних 
улагача, на права и обавезе страних улагача примењују 
се одредбе Закона о страним улагањима. 

 
Члан 24. 

 
Инвеститори  који су са Одсеком или Дирекцијом за 

урбанизам и изградњу Крушевац ЈП, закључили Уговор 
о регулисању накнаде пре ступања на снагу ове Одлуке  
настављају извршавање својих обавеза према 
закљученим уговорима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
323 
На основу члана 48. тачка 16. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града  Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.10.2012. године, донело  је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О  

ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА  
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ЗАПОСЛЕНИХ И ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I- ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни  

Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених и директора Туристичке организације града 
Крушевца број 17 од 23.10.2012. године,  коју је усвојио 
Управни одбор Туристичке организације града Крушевца 
на седници одржаној дана 23.10.2012. године. 

 
II- Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-300/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братислав Гашић, с.р.
 
 
 
324 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 

града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011), и члана 56. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 2/2010 – пречишћен текст и 1/2011) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.11.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
O ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ  

РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - У Решењу о распореду радног времена у Градској 

управи града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 
8/12) у тачки II – РАСПОРЕД, ПОЧЕТАК И 
ЗАВРШЕТАК РАДНОГ ВРЕМЕНА у ставу 2 иза речи 
„прихода“ додају се речи „и  Групи за борачко-инвалидску 
и дечју заштиту Одсека за друштвене делатности“. 

 
II - Ово Решење ће се примењивати наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
III – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 130-4/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
325 
На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07), члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11) и члана 48. 
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тачка 11. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, број 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
08.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА 
 
I Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена пи-

јачних услуга ЈП „Пословни центар“, коју је донео Управни 
одбор јавног предузећа „Пословни центар“ Крушевац на 
седници од 05.10.2012. године, под бројем 3956. 

 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА 
 
РЕЗЕРВАЦИЈА 
Годишња резервација тезге за 
пољопривредне производе 20.466,66
Месечна резервација тезге за 
пољопривредне производе 4.075,00
Месечна резервација већег бокса за бостан 8.141,66
Месечна резервација мањег бокса за бостан 4.133,33
Месечни закуп за занатску тезгу 7.408,33
Месечни закуп за робну тезгу на робној пијаци 6.400,00
Месечни закуп бокса на робној пијаци 1.166,67
Месечни закуп за магацински простор по m2 237,50
Месечни закуп места за саднице (кавез) 2.941,67
Месечна резервација за расхладне витрине 1m2 3.054,17
Месечна резервација паноа на пијачној 
огради 1m2 229,17
 
ПИЈАЧАРИНА 
Годишња пијачарина за пољопривредну тезгу 63.558,31
Месечна пијачарина за пољопривредну тезгу 5.808,33
Дневна пијачарина за пољопривредну тезгу 233,33
Дневна пијачарина за коришћење витрина 
за млечне производе 0,5m 233,33
Дневна пијачарина за занатске и робне 
производе 300,00
Дневна пијачарина за расхладне витрине 0,5m 300,00
 
ПИЈАЧАРИНА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ
Ситна стока по грлу 66,67
Средња стока по грлу 87,50
Крупна стока по грлу 175,00
 
ОГРЕВНА ДРВА, ГРАЂА И СТОЧНА ХРАНА
Огревно дрво m3 79,17
Путничко возило; приколица; пикап 341,67
Комби; камион до 3t 487,50
Камион од 3t до 5t 633,33
Камион преко 5t 845,83
МЕСЕЧНИ ЗАКУП МЕСТА ЗА  
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ  
ОБЈЕКАТА 
Екстра зона (1m2) 966,67
I зона (1m2) 845,83

II зона (1m2) 575,00
Сточна пијаца (1m2) 116,67
 
ПИЈАЧАРИНА ЗА ДАНЕ ВАШАРА 
Вашариште - дужни метар 858,33
Улица - дужни метар 858,33
Сточна пијаца - дужни метар 429,17
Запрежно возило - комад 550,00
Такаме - комад 391,67
Негашени креч - тона 191,67
Места за постављање забавних радњи до 
50m2 220,83
Места за постављање забавних радњи од 
51m2 до 100m2 170,83
Места за постављање забавних радњи од 
101m2 до 150m2 158,33
Места за постављање забавних радњи од 
151m2 до 250m2 141,67
Места за постављање забавних радњи 
преко 250m2  116,67
Места за постављање угоститељских 
објеката до 50m2 320,83
Места за постављање угоститељских 
објеката од 51m2  до 100m2 262,50
Места за постављање угоститељских 
објеката од 101m2  до 150m2 166,67
Места за постављање угоститељских 
објеката преко 150m2 145,83
 
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА  
КОРИШЋЕЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ НА  
ВАШАРИШТУ 
Потрошачи са инсталисаном снагом до 10kw 4.483,33
Потрошачи са инсталисаном снагом од 
10kw до 20kw 8.966,66
Потрошачи са инсталисаном снагом преко 
20kw 13.449,99 

 

Овако формиране цене увећавају се за ПДВ од 20%. 
 
II Решење ће се примењивати по добијању 

сагласности. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-4/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
326 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 08.11.2012. године донело је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ 

ЗАСАДА ВОЋА И ОЧУВАЊЕ ПРИПЛОДНОГ И 
ТОВНОГ МАТЕРИЈАЛА У СВИЊАРСТВУ 

 
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде издвоје средства у износу од 
5.450.000,00 динара и то:  

- 2.000.000,00 динара за субвенционисање вишего-
дишњих производних засада воћа, засађених у јесен 
2011. године, и у пролеће 2012. године.  

- 3.450.000,00 динара за очување приплодног и 
товног материјала у свињарству.  

 
II -  Појединачни износ за субвенције је 20% од 

укупног износа средстава за набавку јагодастог воћа, и 
30% за набавку јабучастог, коштичавог воћа и језграстог 
воћа.  

 
III - Појединачни износ средстава за очување 

приплодног и товног материјала у свињарству је:  
- 1.000,00 динара по грлу, за приплодне крмаче и 

назимице, и то за пољопривредна газдинства која гаје 
најмање 5 приплодних крмача и назимица;  

- 500,00 динара по грлу, за товне свиње, и то за пољо-
привредна газдинства која гаје преко 30 товних свиња.  

 
IV - Право на коришћење средстава имају физичка 

лица - носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства на територији града Крушевца. 

 
V - Уколико се испланирана средства не могу 

расподелити по расписаном Конкурсу, због недовољно 
пријављених корисника у било којој намени, средства 
ће бити усмерена за намену где је пријављено више 
корисника, који испуњавају Критеријуме. 

 
VI -  Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-53/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл.лист 

града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) члана 10. Одлуке о 
оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 12/09 и 2/10) 

Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 08.11.2012. донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца за oчување 
приплодног и товног материјала у свињарству. 

 
  II -  Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-54/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
328 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11) члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.12/09 и 2/10) 

Градско веће града Крушевца  на седници одржаној 
дана 08.11.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца за субвенцио-
нисање вишегодишњих производних засада воћа.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-55/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
329 
На основу члана 9. Одлуке о  основању Установе 

„Центар за особе са инвалидитетом“ („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/10), члана 13. став 1. тачка 8. Статута  
Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 2/10) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА УСТАНОВЕ 
„ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени 

Правилника о организацији и систематизацији пoслова 
Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ који је 
донео в.д. директор Установе „Центар за особе са 
инвалидитетом“ бр. 122/12 од 18.10.2012. године.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-312/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
330 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 
Градско веће града Крушевца, дана 08.11.2012. 

донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Привредног 

савета: 
 
Председник Привредног савета 
1. Братислав Гашић, градоначелник 
 
Чланови Привредног савета 
1. Синиша Максимовић, заменик градоначелника 
2. Драган Анђелковић - директор „Вива-92“ д.о.о. 
3. Александар Андрејић-директор „Ламела промет“ 

д.о.о. 
4. Иван Стоиљковић - директор „Иван промет“ д.о.о. 
5. Владимир Раичевић - директор „Марел“ д.о.о. 
6. Јанко Милетић - директор „Техноградња“ д.о.о. 
7. Лидија Јовановић – директор „Матејић“ д.о.о. 
8. Зоран Крстић - директор „ВМН Крстић“ д.о.о. 
9. Перица Јанковић - директор „Еко-млек“ д.о.о. 
10. Жарко Урошевић - директор „Ortex uro group“ д.о.о. 
11. Бобан Милошевић - директор „Милошевић“ д.о.о. 
12. Предраг Веслигај - „VD Soft“  
13. Небојша Костић - директор „КТК-комерц“  д.о.о. 
14. Небојша Латифовић - директор „Латифовић“ д.о.о. 
15. Верољуб Мијајловић - директор „Иде воз“ д.о.о. 
16. Милован Динић - директор „Арома 1990“ д.о.о. 
17. Бобан Гашић - директор „БГ продукт 1996“ д.о.о. 
18. Миладин Ђорђевић - директор „Дуга Фруит“, д.о.о.  
19. Миомир Божиловић - власник предузетничке радње 

„Власинац Игда“ 
20. Ненад  Андрић - директор „Брана Комерц“ д.о.о. 
21. Владица Петровић - генерални директор Фабрике 

мазива „ФАМ у реструктурирању“ а.д. 
22. Представник „Трајал корпорације“ 
23. Снежана Стојковић - генерални директор ХИ „Жупа 

у реструктурирању“, а.д. 
24. Мића Рајић - директор ИМК “14.октобар у 

реструктуирању“ 
25. Иван Димитријевић - „Хенкел Србија“ д.о.о. 
26. Зоран Бекрић - директор „Рубин“ а.д. 
27. Бошко Прибаковић -  власник занатске радње 

„Универзал“ 

28. Живота Цветковић - директор „Југопревоз Кру-
шевац“ а.д. 

29. Зоран Пуношевац - председник Уније послодаваца 
30. Бранислав Јовановић - „Арабика“ д.о.о. 
31. Мирољуб Ћосић - помоћник градоначелника за 

економски развој, инвестиције и финансије  
32. Драгана Степановић - координатор Канцеларије 

за локални економски развој 
33. Предраг Марковић - директор Националне службе 

за запошљавање - филијала Крушевац 
34. Јован Лазаревић  - „Расина енергогас“  д.о.о. 
35. Драгиша Ранковић - председник Регионалне при-

вредне коморе. 
 
II - Задатак Привредног савета је следећи: 
 
- Припрема измене и допуне постојеће Стратегије 

одрживог развоја града Крушевца 
- Прати и оцењује реализацију пројеката и 

пројектних задатака из Стратегије одрживог развоја, 
- Припрема годишње планове имплементације 
- Доноси закључке, препоруке и мишљења од важ-

ности за унапређење пословне климе у локалној 
самоуправи и наведене акте доставља надлежним 
органима са предлогом за предузимање одговарајућих 
мера из надлежности тих органа 

- Пружа подршку Канцеларији за локални економ-
ски развој у обављању функција из надлежности 
локалног економског развоја 

- Пружа подршку у процесу приватизације јавних 
предузећа. 

 
III - Доношењем овог решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Привредног савета. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-18/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
331 
У складу са Стратегијом развоја социјалне политике 

града Крушевца за период 2008-2012 године, који је 
донела Скупштине општине Крушевац, на седници од 
25.12.2007. године и Решењем о продужењу рока за 
реализацију Стратегије развоја социјалне политике 
града Крушевца за период 2008-2012 године  до 
2014.године ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/12), и 
члана 48. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА  
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I  –  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за социјалну политику 
града Крушевца.  

 
У Савет се именују:  
1. СИНИША МАКСИМОВИЋ, заменик градоначел-

ника града Крушевца, за председника; 
2. ДЕЈАН СРДИЋ, председник Скупштине града 

Крушевца, за заменика председника;  
3. СЛАЂАНА ЧАБРИЋ, педагог, директор Центра 

за социјални рад Крушевац  за члана;  
4. ИВАНА ПЕТРОВИЋ, Центар за социјални рад 

Крушевац, за члана;  
5. ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ, специјални педагог, 

Одељење за друштвене делатности, Градска  управа 
града Крушевца, за члана; 

6. СВЕТЛАНА ВИДАНОВИЋ, дипл. правник, 
Одељење за друштвене делатности, Градска управа 
града Крушевца,  за члана;  

7. ГОРАН ЋИРИЋ, секретар Скупштине града 
Крушевца, за члана;  

8. др  МИОДРАГ МИЉКОВИЋ, Здравствени центар 
Крушевац,  за члана;  

9. др ГОРАН МАРКОВИЋ, санитарна инспекција, за 
члана; 

10. ВЕСНА ЖИВКОВИЋ,  директор Установе “Ната 
Вељковић, за члана; 

11. СЛОБОДАНКА РАКОЊАЦ, васпитачица, Установа 
“Ната Вељковић,  за члана;  

12. ДЕЈАН ЈОВАЦ,  Расински управни округ, за члана; 
13. СУЗАНА МЛАДЕНОВИЋ, Национална служба 

за запошљавање, за члана;  
14. ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ, новинар РТК, за члана;  
15. ГОРДАНА СИМИЋ, лекар специјалиста ургентне 

медицине, за члана. 
 
II  - Задаци Савета  за социјалну политику су да:   
 
- прати и усмерава процес реализације Стратегије 

развоја социјалне политике и Акционог плана за 
спровођење Стратегије;  

- активно ради на обезбеђивању услова за 
планирање, иницирање и примену-реализацију измена 
и допуна стратешког документа;  

- једном годишње предлаже начелнику модифи-
кацију (структуру) Акционог плана за спровођење  
Стратегије (дефинише услуге, активности и задатке, 
индикаторе процеса, дефинише временски оквир, 
одређује носиоце  активности и индикаторе учинка-
циљева); 

- именује Комисију за избор пројеката и процену 
утицаја Стратегије, уз сагласност Градоначелника;  

- анализира потребе корисника услуга социјалне 
заштите и предлаже Градском већу потребна средства 
за реализацију тих потреба за календарску годину;  

- разматра извештаје Комисије за избор пројеката и 
процену утицаја Стратегије и Тима  за мониторинг и 
евалуацију;  

- подноси Извештај о раду Скупштини града.  
III  - Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о образовању Савета за социјалну 
политику града Крушевца III Број: 020-79/09 од 
15.09.2009. године (“Сл. лист града Крушевца” бр. 9/09).  

 

IV- Решење објавити у “Службеном листу града 
Крушевца”.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-360/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братислав Гашић, с.р.
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На основу става I Одлуке о образовању Локалног 

савета за запошљавање ("Сл. лист општине Крушевац" 
бр. 2/04, 5/04,1/05, 5/05, 6/05,2/06 и 4/07 и "Сл. лист 
града Крушевца" бр. 14/08, 1/09) и чл. 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012.године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник и чланови Локалног 

савета за запошљавање града Крушевца, и то: 
 
За председника Савета: 
 
БРАТИСЛАВ ГАШИЋ, градоначелник града Крушевца. 
 
За заменика председника:  
 
СИНИША МАКСИМОВИЋ, заменик градоначелника 

града Крушевца. 
 

За чланове Савета: 
 

1. ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ, директор НСЗ филијала 
Крушевац;

2. др ЗОРАН ПУНОШЕВАЦ, председник Уније 
послодаваца Крушевац; 

3. МИРОСЛАВ МИЛАДИНОВИЋ, председник 
Удружења предузетника Крушевац; 

4. МИЛЕНКО МИХАЈЛОВИЋ, председник Већа 
савеза синдиката;

5. ЖАРКО АНЂЕЛКОВИЋ, члан Градског већа 
града Крушевца;

6. ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ, члан Градског већа 
града Крушевца;

7. БОЈАН БЈЕЛАНОВИЋ, начелник Градске управе 
града Крушевца;

8. МИРОЉУБ ЋОСИЋ, помоћник Градоначелника 
града Крушевца;

9. ДРАГАН АЗДЕЈКОВИЋ, в.д. директор ЈКП 
"Градска топлана" Крушевац. 

 
II - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Локалног савета 
за запошљавање. 
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III - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-361/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању Буџетског 

Фонда за финансирање активне политике запошљавања 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 12/2009) и чл. 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ИЗБОР КОРИСНИКА 
СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије 

за израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финансирање 
активне политике запошљавања: 

 
1. Мирољуб Ћосић, помоћник градоначелника, 

председник; 
2. Сузана Младеновић, дипл. економиста, члан; 
3. мр Драгана Степановић, дипл. економиста, члан; 
4. Мирољуб Јовановић, приватни предузетник, 

члан; 
5. Бошко Прибаковић, Удружење предузетника, 

члан. 
 
II - Мандат Комисије траје четири године. 
 
III -  Задатак Комисије је да: 
- изради предлог Локалног акционог плана за 

запошљавање града Крушевца који прослеђује 
Локалном савету за запошљавање на мишљење, а по 
добијеном мишљењу доставља Скупштини на усвајање; 

-  донесе критеријуме за избор корисника Фонда; 
- врши одабир корисника средстава по расписаном 

конкурсу за расподелу средстава Фонда на основу 
критеријума и о томе води записник; 

- подноси извештај о свом раду и коришћењу 
средстава Градоначелнику по потреби, а Скупштини на 
крају календарске године. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III Број          
022-68/2010 од 12.03.2010. године. 

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-349/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског 

Фонда за популациону политику града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 14/08) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије Буџетског фонда 
за популациону политику града Крушевца, у саставу:  

  
За председника:  
 - Мирољуб Ћосић, помоћник градоначелника града 

Крушевца. 
 
За чланове:  
1. Зорица Јовановић Градска управа;  
2. Снежана Николић, дипл. правник; 
3. Ивана Петровић, дипл. правник, Центар за соци-

јални рад; 
4. др Радица Стефановић, лекар, Здравствени центар; 
5. Љубинка Јовановић, дипл. психолог, ПУ "Ната 

Вељковић"; 
6. Слађана Чабрић, Центар за социјални рад Крушевац. 
 
II -  Задатак Комисије је да:   
- предлаже Годишњи Програм рада; 
- врши праћење одговарајућих индикатора развитка 

локалног становништва и друштвено економског 
положаја породица са децом, по утврђеној динамици;  

- сагледава и прати индивидуалне потребе породица 
у циљу подизања квалитета родитељства на територији 
града Крушевца; 

- утврђује и прати спровођење система мера 
нематеријалне, материјалне и организационе природе  у 
циљу  подстицања рађања деце;  

- утврђује и предлаже висину средстава у буџету 
града Крушевца потребну за спровођење локалне 
популационе политике;  

- учествује у укључивању установа здравствене и 
социјалне заштите;  

- сарађује и координира активности образовно-
васпитних установа, цркава, верских заједница и 
удружења, као и привредних субјеката у циљу 
стварања позитивне популационе климе и обезбе-
ђивања услова за ефикасно спровођење популационе 
политике на нивоу града Крушевца;  

- доноси Пословник о раду;  
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- подноси Градоначелнику и Скупштини града годиш-
ње извештаје о раду;  

- врши и друге послове по налогу Скупштине града 
Крушевца.   

Комисија утврђује предлог Одлуке о расподели 
средстава, у складу са годишњим Планом рада и 
доставља Градоначелнику ради доношења Решења. 

 
III - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III Број         
022-215/09 од 19.08.2009. године. 

 
IV- Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-352/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011),  
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 13.11.2012. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ОБРАЗОВАЊУ МУЛТИСЕКТОРСКОГ ТИМА 
ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ У 
ПЕРИОДУ ОД 2012. ДО 2015. ГОДИНЕ 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Мултисекторски тим за израду и 

праћење реализације Локалног плана акције за децу 
(ЛПА) града Крушевца у период од 2012. до 2015. 
године. 

 
II - У Мултисекторски тим именују се: 
 
1.  Биљана Дачић, професор, председник тима; 
2.  Драгана Миленковић, нутрициониста; 
3.  мр Милош Исаиловић, дипл. економиста; 
4.  Весна Станковић, психолог; 
5. Слађана Чабрић, Центар за социјални рад Кру-

шевац; 
6. Бојана Томић, психолог; 
7. Зорица Јовановић, начелник Одељења за друштве-

не делатности Градске управе; 
8.  Никола Поповић, новинар; 
9.  Александар Милетић, историчар уметности; 
10. Зоран Ђокић, карате тренер; 
11. Драгана Јанковић, педагог. 
Координациони тим пројекта, који је саставни део 

Мултисекторског тима чине:  

1. Слађана Чабрић, Центар за социјални рад Кру-
шевац; 

2. Зорица Јовановић, Одељење за друштвене дела-
тности Градске управе; 

3. др Горан Марковић, начелник санитарне инспекције. 
 
III - Задатак  Мултисекторског тима је да прати 

процес имплементације ЛПА, организује комуникацију 
између УНИЦЕФ-a и локалне самоуправе у сарадњи са 
Тимом за имплементацију ЛПА и подноси  Скупштини 
града Извештај о реализацији Плана, предлаже 
Скупштини града ревизију стратешких циљева и 
задатака са роковима за реализацију истих. 

Мултисекторски тим може образовати посебне 
стручне групе за реализацију појединих стратешких 
циљева и активности из ЛПА за децу. 

   
IV -  Ступањем на снагу  овог решења  ставља се ван 

снаге  Решење о образовању Мултисекторског тима за 
израду и праћење реализације Локалног плана акције за 
децу у периоду од 2011.-2015. године под III бр.                  
022-64/2010 од 12.03.2010. године. 

 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-354/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 

 
 

336 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 13.11.2012. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању ДевИнфо тима за успостављање 
информационе основе за праћење напретка у 
остваривању ЛПА за децу у периоду од 2011. до 

2015. године  
 

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ ДевИнфо тим за успостављање и 
редовно ажурирање базе података ДевИнфо у циљу 
праћења остваривања Локалног плана акције за децу 
(ЛПА) града Крушевца у периоду од 2011. до 2015. године.  

 
II - У ДевИнфо тим именују се: 
 
1. ВЛАДА ЗДРАВКОВИЋ - Школска управа 

Крушевац, координатор ДЕВИНФО радне групе;  
2. МИЛОШ ВИШЊИЋ - Градска управа, Одељење 

за друштвене делатности, ДЕВИНФО администратор; 
3. ДЕНИС ВОЈИНОВИЋ - Полицијска управа Крушевац;  
4. др ДРАГОЉУБ ВУКСАНОВИЋ - Завод за јавно 

здравље Крушевац;  
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5.  MAРИЈА МАРИНКОВИЋ - ПУ "Ната Вељковић" 
Крушевац; 

6. НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ - Центар за стручно 
усавршавање, Крушевац;  

7. СНЕЖАНА ЖИВКОВИЋ - Центар за социјални 
рад, Крушевац; 

8. ВЕСНА ЖИВКОВИЋ, Канцеларија за младе, 
Крушевац.  

 
III - Задатак ДевИнфо тима је да:  
 
1. Припрема радни план до краја године, са јасно 

дефинисаним задацима, временом завршетка и 
очекиваним резултатима;   

2. Успоставља технички тим и обавља обуке за 
коришћење ДевИнфо програма и базе;   

3. Међусобно сарађује са Мултисекторским тимом и 
Тимом за имплементацију ЛПА  за децу;  

4. Креира и развија ДевИнфо базу података која се 
односи на различите индикаторе (показатеље) развоја а 
за праћење реализације Локалних акционих планова 
(ЛПА) за децу и других стратегија;  

5. Бира скуп индикатора ЛПА, поуздане изворе 
података за ове индикаторе и успостављање система на 
градском нивоу за прикупљање података за ДевИнфо 
градску базу од чланова ДевИнфо тима и њихових 
институција;   

6. Припрема темплејт ДевИнфо базе података;  
7. Прави план за унос и ажурирање базе података;  
8. Помаже Мултусекторском Тиму  и Тиму за 

имплементацију код припреме извештаја.  
 
IV - Административне и стручне послове за рад 

Комисије обављаће надлежно Одељење Градске управе 
града Крушевца. 

 
V - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушеца III број            
022-31/2012 од 16.03.2012. године. 

 
VI - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-346/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца " број 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета града Крушевца за  
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор  програма и 
пројеката од јавног интереса у области заштите 

здравља и подстицања наталитета 
 

I - Именује се Комисија за избор програмa и пројекaтa 
од јавног интереса у области заштите здравља и 
подстицања наталитета, у следећем саставу: 

 
1. др Дејана Милојевић, др медицинских наука, 

гинеколог специјалиста, члан; 
3. др Срђан Видаковић, лекар, члан; 
4. др Милијана Јаћовић, лекар, члан; 
5. др Добрила Алексић, лекар, члан; 
5. Радмила Бајић, виша медицинска сестра, члан.   
 
II -  Задаци Комисије су да: 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса за избор програма/пројеката, уз сагласност 
Градоначелника; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- доноси одлуку о избору и финансирању 
програма/пројеката који испуњавају услове за 
финансирање и предлаже Градоначелнику доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава; 

- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима; 

- доноси одлуку о престанку и наставку финансирања 
програма/пројеката; 

- врши процену остварених резултата програма 
/пројеката и њихов допринос побољшању квалитета и 
квантитета у области у којој је конкурс расписан. 

 
III - Административне и стручне послове за рад Коми-

сије обављаће надлежно Одељење Градске управе града 
Крушевца, утврђено Одлуком начелника Градске управе. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III бр. 022-5/2011 
од 13.01.2011. године. 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-347/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета града Крушевца за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
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о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса  у области друштвене 

бриге о деци и младима 
 
I - Именује се Комисија за избор програмa и 

пројекaтa од јавног интереса у области друштвене 
бриге о деци и младима, у следећем саставу: 

1. др Јелена Милановић, директор Фонда за младе 
таленте, за председника; 

2. Сања Смиљковић, за члана; 
3. Драгана Јанковић,  педагог, за члана; 
4. Срђан Цветић, дипл. правник, за члана; 
5. Марина Шећеров, дипл. менаџер, за члана. 
  
II - Задаци Комисије су да: 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу конкурса 

за избор програма/пројеката, уз сагласност градоначелника; 
- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 

програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- доноси одлуку о избору и финансирању 
програма/пројеката који испуњавају услове за 
финансирање и предлаже Градоначелнику доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава; 

- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима; 

- доноси одлуку о престанку и наставку финанси-
рања програма/пројеката; 

- врши процену остварених резултата програма/пројеката 
и њихов допринос побољшању квалитета и квантитета у 
области у којој је конкурс расписан. 

  
III - Административне и стручне послове за рад  Коми-

сије обављаће надлежно Одељење Градске управе града 
Крушевца, утврђено Одлуком начелника Градске управе. 

  
IV - Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење Градског већа града Крушевца III број 
022-8/2011 од 13.01.2011. године. 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-355/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу чл. 5. Правилника о критеријумима и 

мерилима за избор пројекта у култури који се 
финансирају или суфинансирају из буџета града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 6/2010) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 13.11.2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор пројеката у 

култури који се финансирају или суфинансирају из 
буџета града Крушевца, у саставу: 

 
За председника Комисије: 
 
ГОРАН ВАСИЋ, директор Народног музеја 

Крушевац. 
 
За чланове Комисије: 
 
1. СЛОБОДАНКА МИЛАДИНОВИЋ, помоћник 

градоначелника града Крушевца: 
2. СТАНИМИР ПЕТРОВИЋ, публициста; 
3. мр МИРОСЛАВ СМИЉКОВИЋ, Културни центар 

Крушевац; 
4. МИЛОМИР МАРИНКОВИЋ, члан Градског 

већа града Крушевца. 
 
II - Задатак Комисије је да: 
 
- предлаже Градоначелнику расписивање кон-

курса за избор пројеката у култури као и пројеката 
уметничких, односно стручних и научних истражи-
вања у култури који ће се финансирати или 
суфинансирати из буџета града, за сваку календарску 
годину; 

- прописује образац "Пријава на конкурс" и 
потребну конкурсну документацију; 

- разматра предлоге установа, организација и 
појединаца пристигле по расписаном конкурсу; 

- предлаже Градоначелнику доношење Одлуке о 
избору пројеката; 

- прати реализацију одобрених пројеката; 
- доноси Правилник о раду; 
- врши и друге послове по налогу Градског већа 

града Крушевца; 
- подноси Извештаје о раду Градском већу града 

Крушевца. 
 
III - Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града 
Крушевца. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III број      
022-194/2010 од 26.11.2010. године. 

  
V- Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-348/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и чл. 7. Одлуке о 
подизању и одржавању споменика, спомен обележја и 
мурала на територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 4/10),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о образовању Комисије за спровођење поступка за 
подизање споменика, спомен обележја и израду 

мурала 
 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

поступка за подизање споменика, спомен обележја и 
израду мурала у саставу: 

 
1. Зоран Васиљковић, академски вајар; 
2. Маја Ћеранић, историчар уметности; 
3. Владан Марковић, вероучитељ; 
4. Биљана Тимотијевић, дипл. инг. арх. запослена у 

"Дирекцији за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац; 

5. Весна Станојловић- Милановић, дипл. инг. арх. 
Градска управа; 

6. Мирјана Марјановић-Новаковић, дипл. инг. 
грађевине Градска управа; 

7. Предраг Петронијевић, председник Одборничке групе 
ЈС - представник локалне самоуправе; 

8. Драгиша Милошевић, директор Историјског 
архива, представник локалне самоуправе; 

9. Александар Милетић, историчар уметности. 
 
II - Комисија ће на конститутивној седници 

именовати председника Комисије. 
 
III - Комисија: 
- разматра иницијативе физичких и правних лица за 

подизање споменика, постављање спомен обележја и 
израду мурала; 

- подноси Скупштини предлог за подизање споменика, 
спомен обележја, односно израду мурала; 

- расписује и спроводи конкурс за избор идејног 
решења; 

- обавља друге послове у складу са Одлуком. 
 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III 633-4/2010 
од 18.08.2010. године. 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-350/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о образовању Фонда 
поклона збирке слика сликара Милића Станковића - 
Милића од Мачве Граду Крушевцу под називом 
"Косово-први праг Србије" ("Сл. лист града Крушевца” 
број 12/08) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 
ГАЛЕРИЈЕ МИЛИЋА ОД МАЧВЕ 
 "КОСОВО-ПРВИ ПРАГ СРБИЈЕ" 

 
I -  Именују се чланови Савета Галерије Милића од 

Мачве "Косово - први праг Србије", и то: 
 
1. Љубиша Бата Ђидић, за председника, (по функцији 

старалац легата); 
2. Милоје Михајловић, члан Градског већа града 

Крушевца, за члана,  
3. Владимир Тасић, дипл.правник, за члана; 
4. Проф. др Павле Бубања, јавни радник,  за члана; 
5. Ненад Станковић, академски сликар, за члана; 
6. мр Мирослав Смиљковић, директор Културног 

центра Крушевац, за члана; 
7. Горан Васић, директор Народног музеја Крушевац, 

за члана; 
8. Љупче Радивојевић, вајар, за члана; 
9. др Бранислав Катанчевић, саветник Градоначелника 

града Крушевца. 
 
II - Мандат чланова Савета је четири године. 
 
III - Доношењем овог Решења, престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца број  III Број: 
022-231/09 од 15.09.2009. године. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-357/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о плаћању 

доприноса за здравствено, пензијско и инвалидско 
осигурање самосталних уметника ("Службени лист 
општине Крушевац" бр. 1/02 и 13/08) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ДАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА О ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА  ЗА 
ОСИГУРАЊЕ САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА  

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења о 

плаћању доприноса за здравствено, пензијско и 
инвалидско осигурање самосталних уметника, у саставу:  

 
За председника:  
Љубиша Ђидић, књижевник  
 
За чланове:  
1. Момир Драгићевић, књижевник; 
2. Љупче Радивојевић, вајар;  
3. Миланко Лазовић, инж. информатике;  
4. Милан Николић, плесни тренер. 
 
II  - Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца број 022-230/09 од 
15.09.2009. године ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/09).  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-362/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета града Крушевца за 
програме и пројекте од јавног интереса ("Сл. лист града 
Крушевца" број 7/10), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за избор програма и 

пројеката од јавног интереса у области образовања, 
стручног усавршавања, науке, информисања и 

развоја међународне сарадње 
 

I - Именује се Комисија за избор програмa и 
пројекaтa  од јавног интереса у области образовања, 
стручног усавршавања, науке, информисања и развоја 
међународне сарадње, у следећем саставу: 

 
1. др Јелена Милановић, дипл. инжењер, за члана;  
2. Милорад Обрадовић, изумитељ и иноватор, за 

члана; 
3. Драгана Милићевић, помоћник градоначелника 

града Крушевца, за члана; 
4. Мирјана Златановић, за члана;  
5. Данијел Ивановић, професор, за члана. 
II - Задаци Комисије су да: 
 

- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 
конкурса за избор програма / пројеката, уз сагласност 
Градоначелника;  

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију;  

- доноси одлуку о избору и финансирању програма/  
пројеката који испуњавају услове за финансирање и 
предлаже Градоначелнику доношење решења о 
финансирању истих;  

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава;  

- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима;  

- доноси одлуку о престанку и наставку финанси-
рања програма/пројеката;  

- врши процену остварених резултата програма/пројеката 
и њихов допринос побољшању квалитета и квантитета 
у области у којој је конкурс расписан. 

 
III - Административне и стручне послове  за рад 

Комисије обављаће надлежно Одељење Градске управе 
града Крушевца, утврђено Одлуком начелника Градске 
управе. 

  
IV -  Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење  Градског већа града Крушевца III број 022-
9/2011 од 13.01.2011. године. 

 
V -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-358/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца " број 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета града Крушевца за 
финансирање и суфинансирање  програма и пројеката 
од јавног интереса ("Сл. лист града Крушевца" број 
7/10), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса  у области унапређења 

и развоја спорта 
 

I - Именује се Комисија за избор програмa и 
пројекaтa од јавног интереса у области  унапређења и 
развоја спорта,  у следећем саставу: 
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1. Милоје Михајловић, члан Градског већа града 
Крушевца, за члана; 

2. Жарко Анђелковић, члан Градског већа града 
Крушевца, за члана; 

3. Иван Аксентијевић, дипл.економиста, за члана; 
4. Марија Урошевић, шахисткиња, за члана; 
5. Иван Пелаић, професор, за члана. 

 
II - Задаци Комисије су да: 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса за избор програма/пројеката, уз сагласност 
градоначелника; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- доноси одлуку о избору и финансирању 
програма/пројеката који испуњавају услове за 
финансирање и предлаже Градоначелнику доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава; 

- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима; 

- доноси одлуку о престанку и наставку финанси-
рања програма/пројеката; 

- врши процену остварених резултата програ-
ма/пројеката и њихов допринос побољшању квалитета 
и квантитета у области у којој је конкурс расписан. 

 
III - Административне и стручне послове  за рад 

Комисије обављаће надлежно Одељење Градске управе 
града Крушевца, утврђен Одлуком начелника Градске 
управе. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III број          
022-7/2011 од 13.01.2011. године 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-353/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 

 

  

345 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушева број 8/08 и 5/11) и члана 9. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за програме и 
пројекте од јавног интереса ("Сл. лист града Крушевца" 
број 7/10), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области одрживог 

развоја и развоја хуманитарних и других програма у 
којима удружења искључиво и непосредно следе 
јавне потребе (борба против корупције, заштита 
потрошача, заштита животне средине, заштита 

животиња и сл.) 
 

I - Именује се Комисија за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области одрживог 
развоја и развоја хуманитарних и других програма у 
којима удружења искључиво и непосредно следе јавне 
потребе (борба против корупције, заштита потрошача, 
заштита животне средине, заштита животиња и сл.), у 
следећем саставу: 

 
1. Мирољуб Ћосић, помоћник градоначелника града 

Крушевца; 
2. Александар Ивановић, дипл. правник; 
3. Драган Божовић, професор; 
4. Бранислава Бркић, дипл.правник; 
5. др Милорад Губеринић, лекар 
 
II -  Задаци Комисије су да: 
 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса за избор програма/пројеката, уз сагласност 
Градоначелника; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- доноси одлуку о избору и финансирању 
програма/пројеката који испуњавају услове за 
финансирање и предлаже Градоначелнику доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава; 

- подноси извештај градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима; 

- доноси одлуку о престанку и наставку финанси-
рања програма/пројеката; 

- врши процену остварених резултата програма/про-
јеката и њихов допринос побољшању квалитета и 
квантитета у области у којој је конкурс расписан. 

 
III - Административне и стручне послове за рад 

Комисије обављаће надлежно Одељење Градске управе 
града Крушевца, утврђено Одлуком начелника Градске 
управе. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III Број         
022-6/2011 од 13.01.2011. године 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-351/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11) и члана 
9. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 
("Сл. лист града Крушевца" број 7/10), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању 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 

 
I - Образује се Комисија за избор програмa и 

пројекaтa 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, у следећем саставу: 

 
1. Слободанка Миладиновић, помоћник градона-

челника града Крушевца; 
2. Ненад Андрић, члан Градског већа града Крушевца; 
3. Душан Тодоровић, Градска управа града Крушевца; 
4. Зорица Јовановић, Градска управа града Крушевца; 
5. Саша Миладиновић, директор Центра за особе са 

инвалидитетом. 
 
II - Задаци Комисије су да: 
 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса за избор програма/ пројеката, уз сагласност 
Градоначелника; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- доноси одлуку о избору и финансирању 
програма/пројеката који испуњавају услове за 
финансирање и предлаже Градоначелнику доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава; 

- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима; 

- доноси одлуку о престанку и наставку 
финансирања програма/пројеката; 

- врши процену остварених резултата програма/пројеката 
и њихов допринос побољшању квалитета и квантитета у 
области у којој је конкурс расписан. 

 
III - Административне и стручне послове за рад 

Комисије обављаће надлежно Одељење Градске управе 
града Крушевца, утврђено Одлуком начелника Градске 
управе. 

  
IV - Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење Градског већа града Крушевца III број 
022-3/11 од  13.01.2011. године. 

 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-344/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братислав Гашић, с.р.
 
 

 

 
347 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца"  број 8/08 и 5/11) и члана 9. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за програме и 
пројекте од јавног интереса ("Сл. лист града Крушевца" 
број 7/10), 

Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за избор програма и 

пројеката од јавног интереса у области заштите и 
промовисања људских и мањинских права 

 
I  -  Именује се Комисије за избор програма и 

пројеката од јавног интереса у области заштите и 
промовисања људских и мањинских права у саставу: 

 
1. Ивана Петровић, дипл. правник, Центар за 

социјални рад, за члана; 
2. Мирослав Мутатовић, за члана; 
3. Драган Лазић, новинар, за члана; 
4. Данијела Марковић, проф. разредне наставе, за 

члана; 
5. др Данијела Матић, лекар, за члана. 
 
II - Задаци Комисије су да: 
 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса за избор програма/ пројеката, уз сагласност 
Градоначелника; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- доноси одлуку о избору и финансирању 
програма/пројеката који испуњавају услове за 
финансирање и предлаже Градоначелнику доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма/пројеката и 
утрошак средстава; 

- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима; 

- доноси одлуку о престанку и наставку 
финансирања програма/пројеката; 

- врши процену остварених резултата 
програма/пројеката и њихов допринос побољшању 
квалитета и квантитета у области у којој је конкурс 
расписан. 
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III - Административне и стручне послове за рад 
Комисије обављаће надлежно Одељење Градске управе 
града Крушевца, утврђено  Одлуком  начелника  
Градске управе. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење III Број 022-4/2011 од 13.11.2011. године. 
 
V -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-345/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
348 
На основу тачке 2. Одлуке о приступању изради 

Локалних акционих планова за Роме града Крушевца за 
период 2009-2014. године ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 2/09 и 8/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ЗА ГРАД 

КРУШЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2012 - 2014. 
 
I - Именује се Савет за израду и имплементацију 

Стратегије за унапређење положаја Рома за град Крушевац 
за период 2012.-2014. године, у следећем саставу: 

1. Слободанка Миладиновић, помоћник градо-
начелника града Крушевца, председник Савета; 

2. Драгана Милићевић, помоћник градоначелника 
града Крушевца, заменик председника Савета; 

3. Марија Петровић, васпитач у ПУ „Ната 
Вељковић“, члан; 

4. Зорана Павловић, Градска управа града 
Крушевца; 

5. Славица Ракић, наставник; 
6. др Горан Марковић, начелник санитарне инспекције. 
 
II  -  Задатак Савета је да:  
- именује Комисију за избор пројеката и процену 

утицаја Стратегија за унапређење положаја Рома за 
период 2012-2014. године; 

 
- прати реализацију Стратегије; 
 
- доноси Одлуке и Закључке на које сагласност даје 

Градоначелник и Градско веће града Крушевца. 
 
III - Административне и стручне послове за Савет 

обављаће Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Крушевца. 

IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 
Решење Градског већа града Крушевца III Број:          
022-74/2010 од 18.03. 2010. године.  

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-359/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
349  
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и чл. 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Градској управи града Крушевца број 021-17/IV-2012 
који је 18.10.2012. године донео начелник Градске 
управе града Крушевца. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-18/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
350 
На основу члана 77. став 2. Одлуке о градском 

водоводу и канализацији („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 4/10) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
20.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2013. 
ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД 

КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 

атмосферске канализације на територији града Кру-
шевца за 2013. годину, који је донео ЈКП „Водовод 
Крушевац“ Крушевац дана 14.11.2012. године под          
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бр. 4160, с тим што ће се за реализацију одржавања 
атмосферске канализације за 2013. годину планирати 
средства у висини од 4.500.000 динара. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1358/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
351  
На основу члана 27. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07), члана 14. став 2. Одлуке о оснивању 
ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.1/09 – пречишћен текст) и члана 48. 
тачка 12. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку Управног одбора 

ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 5/3 од  
12.10.2012. године, о измени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова 
ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац, осим на део 
Правилника који се односи на Службу за техничку 
припрему и пројектовање – радно место „Вођа групе за 
геодетске радове“. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-157/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
352 
На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09), члана 6 б. Одлуке о оснивању 
Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце „Ната Вељковић“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћен текст и 6/10) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.11.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака у Установи за 
предшколско васпитање, образовање и исхрану деце 
„Ната Вељковић“ Крушевац, који је донео директор 
Установе дана 26.10.2012. године под бројем 6028, на 
који је сагласност дао Управни одбор Установе „Ната 
Вељковић“ дана 31.10.2012. године под бројем 10/12, с 
тим да се у Правилнику, у делу „Врста и степен 
стгручне спреме“ где је предвиђено високо образовање 
стечено на студијама првог степена, односно на 
студијама у трајању до три године, односно VI степен 
стручне спреме, испред предвиђеног степена стручне 
спреме дода реч „најмање“. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-64/2012  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
353 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 
53/2010 и 101/2011) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 06.12.2012. године, донело је 

 
П Р О Г Р А М 

 
унапређења безбедности саобраћаја 

 на територији града Крушевца у 2013. години 
 

I Увод 
 
Програм унапређења безбедности саобраћаја за 

2013. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама на територији града Крушевца. 

 
II Оквир програма 
 
Основна сврха доношења Програма јесте да 

предложи скуп неопходних активности и одреди 
неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална 
примена мера за повећање безбедности саобраћаја. 

Унапређење система безбедности саобраћаја 
подразумева следеће мере: 

1. повећање безбедности учесника у саобраћају у зони 
школа, 

2. повећање степена безбедности учесника у 
саобраћају на семафоризованим раскрсницама, 

3. постављање пешачко-информативне, путоказне и 
туристичке сигнализације и 

4. унапређење саобраћајног васпитања и образовања 
и превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја. 

III Активности за реализацију програма у 2013. 
години  
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(носилац активности су органи локалне самоуправе) 
 

1. израда пројектне документације 1.500.000 дин.  
2. извођење радова по пројекту у 

зонама школа 7.500.000 дин.  
3. израда пројектне документације за 

пешачко-информативну, путоказну 
и туристичку сигнализацију  и 
извођење радова по пројекту 3.000.000 дин.  

4. извођење радова на замени спољне 
опреме на светлосној саобраћајној 
сигнализацији - модернизација 
семафора 2.500.000 дин.  

5. набавка светлећих прслука, 
(саобраћајног буквара и маркера) 
за ђаке прваке 500.000 дин.

 
IV Финансирање 
 
Оријентациони трошкови за реализацију Програма 

износе 15.000.000 динара чији су носиоци органи локалне 
самоуправе. 

 
Средства за реализацију Програма обезбеђена су:  
1. из буџета града Крушевца за 2013. годину по основу:  
- наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 

чл. 18. Закона о безбедности сабраћаја на путевима и 
 
2. из осталих прихода. 
 
Буџетска средства за реализацију Програма 

неопходна за финансирање одређених активности у 
2013. години утврђује се финансијским плановима 
Градске управе и Градоначелника. 

 
 V Извештавање 
 
По истеку календарске године Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима ће сачинити извештај о 
реализацији Програма, и о томе обавестити Градско 
веће града Крушевца. 

 
VI – Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1377/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
354  
На основу члана 54. и 56. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07), чл. 48. став 1. тачка 7. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
8/08 и 5/11) и чл. 30. Одлуке о организацији Градске управе 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 2/10 – 
пречишћен текст, 1/11, 7/12 и 8/12), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 06.12.2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I– ПОСТАВЉА СЕ БРАНКО ДИМИТРИЈЕВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, за заменика начелника 
Градске управе града Крушевца. 

 
II– Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-42/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
355 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09), и члана 48. Статута града Кру-
шевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08), Градско веће 
града Крушевца, дана 06.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – За реализацију Програма рада Крушевачког 

позоришта у Крушевцу за 2013. годину, из буџета града 
Крушевца обезбедиће се средства за зараде за 47 
извршилаца са пуним радним временом и за једног 
извршиоца са непуним радним временом (50%) са 
збирним коефицијентом 770,57 и ценом рада коју 
утврди Влада Републике Србије. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-370/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
356  
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. 

гласник Републике Србије“ бр. 72/09), члана 6б. Одлуке 
о оснивању Крушевачког позоришта у Крушевцу („Сл. 
лист града Крушевца“ број 1/09 – пречишћен текст и 
6/10) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
06.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Крушевачком позоришту, 
коју је донео директор Крушевачког позоришта под 
бројем 520 од 13.12.2012. године. 

II - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-371/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Братислав Гашић, с.р.
 
 
 
 
357 
На основу члана  138. Закона о спорту („Службени 

гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11),  и члана 48. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
14.12.2012. године донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником прописују се критеријуми и начин 

одобравања програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта и доделе средстава, изглед и садржина 
предлога годишњег програма и посебних програма и 
документације која се уз предлог подноси, садржина и 
изглед извештаја о реализацији програма и начин и 
поступак контроле реализације одобрених програма. 

 
II ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА  

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
Члан 2. 

Средства за остваривање потреба и интереса у области 
спорта на територији Града, утврђених Законом о спорту 
(у даљем тексту: Закон), обезбеђују се у буџету Града. 

 
Члан 3. 

 
Средства из члана 2.ове Одлуке користиће се у 

складу са Законом за: 
1) подстицање и стварање услова за унапређење 

спорта за све, односно бављења грађана спортом, 
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2) изградња,одржавање и опремање спортских 
објеката на територији Града, а посебно јавних 
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 
близини и школских објеката, и набавка спортске 
опреме и реквизита; 

3) организацију спортских такмичења од 
посебног значаја за Град; 

4) спортски развој талентованих спортиста и 
унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5) учешће спортских организација са територије 
Града у европским клупским такмичењима;  

6) предшколски и школски спорт (рад школских 
спортских секција и друштава, општинска, градска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

7) делатност организација у области спорта чији 
је оснивач или члан јединица локалне самоуправе; 

8) активности спортских организација, спортских 
друштава, удружења, територијалних спортских  
савеза, гранских спортских савеза у зависности од тога 
да ли је спортска грана од значаја за Град, која је 
категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у 
којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу 
такмичења спортска организација учествује и у којој 
мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

9) унапређење заштите здравља спортиста и 
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање; 

10) стипендирање за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту; 
12) едукацију, информисање и саветовање грађана, 

спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима; 

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и 
дистрибуција релевантних информација за адекватно 
задовољавање потреба грађана у области спорта у 
Граду, истраживачко-развојне пројекте и издавање 
спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије Града и подстицање 
запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење спортских 
сала и спортских објеката у државној својини ; 

16) награде и признања за постигнуте спортске 
резултате и допринос развоју спорта. 

 
Средства за реализацију спортских интереса из 

тачке 10), 15) и 16) овог члана обезбедиће се у складу 
са посебним правилима које ће утврдити Градско веће 
града Крушевца. 

 
Члан 4. 

 
Анализу и оцену поднетих предлога годишњих и 

посебних програма врши Комисија коју посебним 
Решењем образује Градско веће града Крушевца                
(у даљем тексту: Градско веће). 

 
Члан 5. 

 
Потребе и интереси грађана у области спорта из 

члана 3. овог Правилника остварују се кроз 
финансирање или суфинансирање програма и то: 

1. За тачке 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14) на 
годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм) 
програме подноси територијални спортски савез Града, 
а остале годишње програме из  тачака  2),7),15) и 16) 
програме подносе носиоци тих програма  

2. За тачке  5), 9), 10) и 11) по јавном позиву (у 
даљем тексту: посебни програм). 

Средства за остваривање потреба и интереса грађана 
у области спорта у Граду распоређују се програмом 
расподеле средстава по наменама. 
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Градско веће, на предлог Комисије, доноси Решење 
о одобрењу годишњих и посебних програма у области 
спорта на територији Града, којим се утврђује износ 
средстава за њихову реализацију. 

Корисници средстава  из става 1. овог члана оства-
рују приходе и из донација, спонзорстава, сопствених 
прихода и других извора у складу са законом. 

 
Члан 6. 

 
Делатност и програми организација у области 

спорта чији је оснивач локална самоуправа остварује се 
у складу са Законом о јавним службама. 

 
III  -  УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ 

 
Члан 7. 

 
Овлашћени подносиоци годишњих програма су: 
 
1. Територијални Спортски савез града Крушевца за 

свој програм, као носилац програма, 
 
2. Територијални Спортски савез града Крушевца за 

програме својих чланова ради остваривања општег 
интереса  из члана 3. став 1. тачка 7., као предлагач 
програма (носиоци програма су чланице), 

 
3. Спортски клубови који нису чланови терито-

ријалног Спортског савеза и друга удружења, као 
носиоци својих програма, ради оставривања општег 
интереса  из члана 3. 

Носиоци програма који поднесу годишњи програм у 
којем су обухваћене и активности од општег интереса 
за које се сагласно члану 137. Закона подносе посебни 
програми, не могу за исте активности да поднесу и 
посебан програм по јавном позиву. 

Предлози годишњих програма подносе се посебно 
за сваког носиоца програма. 

 
Члан 8. 

 
Спортска удружења која су учлањена у терито-

ријални Спортски савез, достављају предлоге својих 
годишњих програма Комисији, преко територијалног 
спортског савеза. 

 
Члан 9. 

 
Спортском, односно другом удружењу (у даљем 

тексту: носилац програма) могу да се доделе средства 
из буџета Града, на основу поднетог предлога 
годишњег програма, под условом да испуњава опште и 
посебне услове односно критеријуме.  

Општи услови су  да је носилац програма: 
1. уписан у регистар код надлежног органа, 
2. послује на недобитној основи, 
3. има седиште и своју активност реализује на 

територији Града, 
4. није у поступку ликвидације, стечаја и под 

привременом забраном обављања делатности, 

5. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове 
или дугове према организацијама социјалног 
осигурања, 

6. није у последње две године правноснажном 
одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у 
вези са својом делатношћу, 

7. је директно одговоран за припрему и извођење 
програма, 

8. је претходно обављао  делатност најмање 6 
(шест) месеци, 

9. је са успехом реализовао одобрени програм 
претходне године, 

10. ангажује најмање једног спортског стручњака 
који има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту, и 

11. има обезбеђен простор за реализацију 
програма. 

12. да је поднет од стране овлашћеног предлагача 
програма. 
 

Посебни   критеријуми: 
1. да је од  интереса за  Град Крушевац; 
2. да садржином и квалитетом програм доприноси 

остваривању општег интереса у области спорта кроз 
повећање обухвата деце, унапређења здравља корисника, 
повећање броја група, унапређења стручног рада; 

3. да је у складу са спортским правилима 
надлежног националног гранског спортског савеза за 
носиоце програма из члана  3. тачка  7.  

4. да је у складу са  критеријумима  из Одлуке о 
категоризацији спортских грана и спортских 
организација на територији града Крушевца; 

5. да се реализује на територији града Крушевца ,  
6. да има значајан и дуготрајан утицај на развој 

спорта у Граду Крушевцу тако да се повећава број 
спортиста, унапређује стручни рад, повећава обухват 
грађана бављењем спортом и сл.; 

7. да ће се реализовати у текућој години; 
8. да је обезбеђено најмање 10% од укупних 

трошкова програма из сопствених средстава или неког 
другог извора, 

9. да су директни трошкови реализације програма 
оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима 
реализације програма; 

10. да додатни (индиректни) оправдани трошкови 
носиоца програма не прелазе 20% од директних 
оправданих трошкова реализације програма. 

 
Под директним трошковима сматра се: закуп 

простора за спортске активности, ангажовање 
спортских стручњака који реализују програм редовних 
односно посебних активности, редовне лекарске 
прегледе спортиста, осигурање спортиста, набавку 
спортске опреме, реквизита и справа, транспорт 
спортске опреме, превоз и смештај спортиста на 
припремама и такмичењима, судијске таксе и 
котизације за такмичење, штампање публикација и 
материјала, информисање јавности. 

Под индиректним оправданим трошковима сматра 
се: накнада за рад лица која учествују у реализацији 
програма – највише две просечне бруто зараде у 
Републици Србији, према подацима органа надлежног 
за послове статистике; за трошкове путовања и 
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дневница лица која учествују у реализацији програма – 
до висине уобичајених трошкова, у складу са 
прописима који важе за државне службенике и 
намештенике; за трошкове куповине опреме и плаћања 
услуга (нпр. хотелске услуге) – под условом да су 
неопходни за реализацију програма и да су уговорени у 
складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

Неоправдани трошкови су: дугови и покривање 
губитака или задужења; каматна задужења; ставке које 
се већ финансирају из неког другог програма; 
трошкови куповине земљишта и зграда и капитална 
улагања, осим када је то неопходно за реализацију 
програма; трошкови губитака због промена курса 
валута на финансијском тржишту; трошкови отплате 
рата по основу раније закључених уговора (лизинг, 
кредит); куповина алкохолних пића и дувана; казне; 
куповина поклона, осим код организације међу-
народних спортских приредби и у складу са правилима 
надлежног међународног спортског савеза; „разно”, 
„евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити 
детаљно описани у буџету програма). 

Средства која организација или њени партнери 
улажу у активности на реализацији програма морају 
бити посебно наведена. 

 
Члан 10. 

 
Изузетно, спортском односно другом удружењу , 

могу се доделити стимулативна средства за реализацију 
годишњег програма од изузетног значаја за унапређење 
и развој спорта на територији града. 

Решењем о одобрењу програма из става 1, овог члана 
доноси Градско веће на образложен предлог Комисије.   

 
Члан 11. 

 
У складу са Програмским календаром утврђеним 

чланом 118. став 1. Закона, носиоци програма 
достављају своје предлоге годишњих програма 
Комисији  за избор годишњих и посебних  програма у 
области спорта  (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 12. 

 
Носилац годишњег програма дужан је да промет 

буџетских средстава врши преко посебног рачуна 
наведеног у предлогу програма. 

 
Члан 13. 

 
За подношење предлога годишњих програма 

објављују се јавна обавештења на сајту града Крушевца 
и  у просторијама територијалног Спортског савеза 
Крушевца. 

 
Члан 14. 

 
Предлог годишњег програма, односно апликационог 

формулара, и то: Образац 1 – Предлог годишњих 
програма, подносе овлашћени подносиоци програма из 
члана 7. овог Правилника. 

Члан 15.  
 

Ако предлог програма подноси територијални 
Спортски савез, обједињено за свој програм и  
програме својих чланова ради оставривања општег 
интереса  из члана 3. став 1.тачка 7.,  предлог програма 
треба да буде поднет засебно за сваког носиоца 
програма (посебан образац за сваког носиоца 
програма), уз подношење збирног прегледа свих 
предлога. 

 
Члан 16. 

 
 Након извршене анализе и оцене поднетих предлога 

годишњих програма, Комисија сачињава образложен 
предлог годишњих програма у области спорта на 
територији Града за наредну буџетску годину који могу 
да се финансирају из буџета Града, и предлаже износ 
средстава за сваки појединачни програм. 

 
Члан 17. 

 
На основу посебних програма средства из члана 

3.тачке 5., 9., 10. и 11. овог Правилника, обезбеђују се 
из буџета Града Крушевца. 

 
Члан 18.    

  
 Носиоцу програма могу да се доделе средства из 

буџета Града, на основу поднетог предлога посебног 
програма, под условом да: 

1. је уписано у регистар код надлежног органа, 
2. послује на недобитној основи, 
3. има седиште и своју активност реализује на 

територији Града, 
4. није у поступку ликвидације, стечаја и под 

привременом забраном обављања делатности, 
5. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове 

или дугове према организацијама социјалног 
осигурања, 

6. није у последње две године правноснажном 
одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у 
вези са својом делатношћу, 

7. је директно одговорно за припрему и извођење 
програма, 

8. је претходно обављало делатност најмање 
годину дана, 

9. је са успехом реализовало одобрени програм 
претходне године, 

10. ангажује најмање једног спортског стручњака 
који има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту,  

11. има обезбеђен простор за реализацију 
програма, 

12. се реализује на територији града Крушевца , 
осим програма учешћа у европским клупским 
такмичењима. 

 
Члан 19. 

 
Јавни позив (конкурс) за финансирање посебних 

програма расписује Комисија, уз сагласност 
Градоначелника града Крушевца (у даљем тексту: 
Градоначелник), у року усклађеном са Програмским 
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календаром утврђеним чланом 118. став 2. Закона, односно 
најкасније до 1. марта текуће године за ту годину. 

Конкурс траје 30 дана. 
Конкурс из става 1. овог члана објављује се у 

средствима јавног информисања.  
Конкурс из става 1. овог члана садржи:   
-  посебне активности из члана 16. овог Правилника 

за које се Конкурс спроводи,   
- датум објављивања Конкурса,   
- укупан износ средстава за реализацију  посебних 

програма,   
- могуће учеснике Конкурса,   
- рок за подношење пријаве на Конкурс,   
- образац пријаве на Конкурс,   
- податке о документацији коју је потребно прило-

жити уз пријаву на Конкурс и   
- обавештење о начину попуњавања обрасца про-

грама и о документацији која се прилаже уз пријаву на 
Конкурс.  

 
Члан 20. 

 
Анализу и оцену поднетих предлога посебних 

програма врши Комисија  из члана 4. овог Правилника. 
 

Члан 21. 
 

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога 
посебних програма, Комисија  сачињава образложен 
предлог посебних програма у области спорта на 
територији Града који могу да се финансирају из 
буџета Града, и предлаже износ средстава за сваки 
појединачни програм. 

 
Члан 22. 

 
Градско веће, на предлог Комисије, доноси Решење 

о одобрењу посебних програма у области спорта на 
територији Града, којим се одобравају посебни 
програми и утврђује износ средстава за њихову 
реализацију. 

Члан 23. 
 

Годишњи и посебни програми, финансирају се у 
висини и под условима који обезбеђују да се уз 
најмањи утрошак средстава из буџета Града постигну 
намеравани резултати. 

Финансирање активности из годишњих и посебних 
програма може да обухвати само део зарада 
запослених, материјалних трошкова и администра-
тивних трошкова, а највише до 20% од одобрене 
висине средстава из буџета Града за тај програм. 

Програми из чл. 3. тачка 1., 2. и 6.  овог Правилника 
имају приоритет при избору програма. 

 
Члан 24. 

 
Права и обавезе  носилаца програма  чији је програм 

одобрен решењем из чл. 17. и 23. овог Правилника, 
уређују се уговором о додели средстава за реализацију 
програма. 

 
Члан 25. 

 
Изузетно, спортском, односно другом удружењу 

могу да се доделе средства за реализацију посебних 
програма из члана 17.овог Правилника и на основу 
поднетог предлога посебног програма у току године, 
без јавног позива, уколико програм из објективних 
разлога није могао да буде поднет у роковима 
утврђеним чл. 11. и 19. ове одлуке, а предмет и садржај 
програма је такав да може бити успешно реализован 
само од стране одређеног носиоца програма. 

Решењем о одобрењу програма из става 1.овог члана 
које доноси Градско веће на образложен предлог 
Комисије, утврђује се и износ средстава за његову 
реализацију. 

Међусобна права и обавезе између спортског, 
односно другог удружења чији је програм одобрен 
решењем Градског већа из става 2.овог члана, уређују се 
уговором о додели средстава за реализацију програма. 

 
Члан 26. 

 
Предлози годишњих и посебних програма 

разматрају се ако су испуњени следећи формални 
критеријуми: 

1) да је уз предлог програма достављено 
пропратно писмо у коме су наведене најосновније 
информације о организацији и предложеном програму 
(назив, временско трајање, финансијски износ 
тражених средстава) које је потписало лице овлашћено 
за заступање организације; 

2) да је предлог програма поднет на утврђеном 
обрасцу, језиком и писмом у службеној употреби.  

3) да је потпун; 
4) да је поднет у прописаном року. 
 

Члан 27. 
 

Уз предлог програма подноси се документација 
којом се доказује испуњеност прописаних ближих 
критеријума за остваривање општег интереса у области 
спорта и изјава да не постоје препреке из члана 9.     
став 2.  тачке 4), 5)  и 6)   овог Правилника. 

Образац предлога програма и документација која се 
доставља уз предлог програма морају бити попуњени и 
достављени у три примерка, с тим да образац предлога 
програма треба бити достављен и у електронској форми 
(CD). 

 
IV - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 28. 
 

Са носиоцем одобреног годишњег односно посебног 
програма, у складу са Законом, Градоначелник 
закључује уговор о реализовању програма. 

Изузетно, за годишње програме из члана 3. тачка 6. овог 
Правилника, кад је предлагач програма територијални 
Спортски савез, Уговор закључују Градоначелник и 
територијални  Спортски савез града Крушевца. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове 
позиву за закључење уговора у року од осам дана од 
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дана пријема позива, сагласно Закону сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

Ако су одобреном програму, према критеријумима 
утврђеним овим Правилником, додељена мања средства 
за реализацију од средстава наведених у буџету предлога 
програма, пре закључења уговора, подносилац програма 
усклађује буџет програма са висином расположивих 
средстава, односно измену буџета предлога програма, 
или доказ да је обезбедио додатна средства за 
реализацију програма, најкасније у року од осам дана. 

 
Члан 29. 

 
Одобрени износ средстава за реализацију програма 

преноси се организацији која реализује програм у складу 
са уговором и одобреним квотама буџета града,. према 
динамици испостављене документације за наплату. 

 
V - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 
Члан 30. 

 
Носиоци одобрених годишњих и посебних програма 

обавезни су да Комисији, на њен захтев, као и у року 
који је предвиђен уговором о реализовању програма, а 
најмање једном годишње, доставе извештај са 
потребном документацијом о остваривању програма 
или делова програма и коришћењу средстава буџета 
града Крушевца. 

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана 
по истеку сваког месеца односно квартала у току 
реализације програма, на посебном обрасцу,  ако овим 
Правилником није другачије одређено.  

Наредна авансна уплата буџетских средстава се неће 
уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе 
периодични извештај. 

Подносиоци одобреног програма у завршном 
извештају о реализацији програма врше и процену 
постигнутих резултата са становишта постављених 
циљева (самоевалуација). 

Градоначелник, на предлог Комисије,  може 
обуставити даље финансирање програма, односно 
једнострано раскинути уговор о реализовању програма 
ако подносилац одобреног програма не достави 
извештај у року предвиђеном уговором. 

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана 
од завршетка реализације програма достави Комисији 
завршни (коначни) извештај о раелизацији програма, са 
фотокопијама комплетне документације о утрошку 
средстава, оверене сопственим печатом. 

Извештај из претходног става подноси се на 
посебном обрасцу. 

Комисија разматра само оне извештаје о 
реализацији програма који су поднети на прописаном 
обрасцу. 

 
Члан 31. 

 
Комисија врши  анализу реализације програма и 

постизања планираних ефеката, са циљем да се утврди: 
да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у 
односу на постављене индикаторе; да ли су постављени 
циљеви били релевантни; да ли су постигнути 

очекивани резултати; да ли је остварен очекивани 
утицај; да ли су остварени утицаји у складу са 
утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост. 

 
Члан 32. 

 
Носиоци програма који не утроше одобрена 

буџетска средства по некој од авансних уплата, дужни 
су да у периодичном извештају образложе разлоге због 
којих та средства нису утрошена, и да траже одобрење 
да се та средства пренесу у наредни период.  

Уколико се ради о неутрошеним средствима на 
годишњем нивоу, носилац програма је обавезан да по 
подношењу завршног извештаја изврши повраћај 
средстава у буџет града Крушевца.  

 
Члан 33. 

 
Носилац одобреног програма најмање једном 

годишње чини доступним јавности извештаје о свом 
раду и о обиму и начину стицања и коришћења 
средстава и тај извештај доставља Комисији. 

Извештај из претходног става може се објавити и на 
интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан 
јавности током целе године. 

На свим документима и медијским промоцијама 
везаним за реализовање програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта мора бити истакнуто 
да се програм финансира средствима из буџета града 
Крушевца. 

 
VI - КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 

ПРОГРАМА 
 

Члан 34. 
 

Носилац програма води све потребне евиденције 
које омогућавају  Комисији  спровођење контроле 
реализовања програма и утрошка средстава. 

Носилац одобреног програма дужан је да чува 
евиденцију, односно документацију која се односи на 
реализовање тог програма пет година од дана када је тај 
програм завршен, ако законом није друкчије одређено. 

Носилац програма је у обавези да Комисији односно 
другим овлашћеним лицима Градске управе омогући 
увид у целокупну документацију и сва места везана за 
реализацију уговореног програма и у поступку 
контроле пружи им сва потребна обавештења. 

 
Члан 35. 

 
Носилац одобреног програма коме су пренета 

средства, дужан је да наменски користи средства 
добијена из буџета града Крушевца. 

 Средства добијена из буџета Града Крушевца за 
реализовање програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта морају се вратити, у целости 
или делимично, на рачун буџета града, заједно са 
затезном каматом од момента пријема, у случајевима 
утврђеним у члану 133. ст. 1. и 2. Закона и то: 
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1) нетачно или непотпуно обавести даваоца 
средстава о битним околностима везаним за одобрење 
и реализовање програма; 

2) својим пропустом не изврши програм у целини 
или га изврши у небитном делу; 

3) употреби средства ненаменски, у потпуности или 
делимично, или се не придржава прописаних или 
уговорених мера које су утврђене ради осигурања 
реализације програма; 

4) не достави у предвиђеном роковима потребне 
извештаје и доказе, иако га је давалац средстава 
претходно упозорио на неправилности и последице; 

5) престане да испуњава услове који су на основу 
закона потребни за добијање средстава; 

6) спречи или онемогући спровођење прописаних, 
односно уговорених контролних мера. 

У случају наступања околности из претходног става, 
подносилац програма не може добијати средства из 
буџета града две године од дана када је утврђено 
постојање околности из става 2. овог члана. 

 
Члан 36. 

 
Измене у погледу одобрених средстава за реализа-

цију програма, могу се извршити ако се:  
1) тиме не угрожава основни циљ програма;  
2) средства компензују у оквиру буџетске ставке, 

као и између њих, обраћајући пажњу на то да 
варијација не сме да прелази 15% од првобитно 
одобрене суме новца у оквиру сваке буџетске ставке.  

У случајевима из става 1. овог члана, носилац 
програма може да направи корекцију у буџету 
програма и да о томе обавести Комисију.  

Одобрено, односно започето финансирање 
реализације програма може се обуставити ако 
подносилац одобреног програма, у роковима утврђеним 
уговором о реализовању програма, није доставио 
извештај са потребном комплетном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета Града Крушевца. 

 
Члан 37. 

 
Извештај о поднетим предлозима програма са 

траженим износом средстава, извештај о одобреним 
програмима са износом одобрених средстава и 
годишњи извештај о реализовању свих одобрених 
програма за остваривање општег интереса у спорту 
објављују се на интернет страници Града Крушевца. 

 
Члан 38. 

 
Територијални Спортски савез града Крушевца, као 

овлашћени предлагач годишњих програма спортских 
клубова и савеза, прати  реализацију одобрених 
годишњих програма и на крају реализације програма 
подноси извештај Комисији о остваривању циљева и 
ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и 
недостаци у реализацији програма и пре тога. 

Спортски клубови и савези обавезни су да 
територијалном Спортском савезу града Крушевца 
пруже све потребне информације и омогуће увид у сва 
документа и све активности везане за реализацију 
програма, као и да им достављају, у исто време кад и 
Комисији, примерак извештаја о реализацији програма. 

Члан 39. 

 
Комисија, по завршетку одобреног програма и 

добијању извештаја о реализацији програма, врши анализу 
реализације програма и постизања планираних ефеката. 

Ако програм није успешно реализован, носилац 
програма обавештава Градску управу о мерама које су 
предузете ради утврђивања одговорности због 
неуспешног реализовања одобреног програма. 

 
VII -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40. 

 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје 

да важе одредбе Правилник о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса у делу који се односи на унапређење 
и развој спорта („Сл. лист града Крушевца“ број 7/10). 

 
Члан 41. 

 
Комисија ће утврдити посебне обрасце пријава за 

подношење годишњих програма, посебних програма, 
периодичне и завршне извештаје, и они ће чинити 
саставни део овог Правилника. 

 
Члан 42. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-380/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
358 
На основу члана 137. став 1. тачка 15. и члана 150. а 

у вези члана 149. Закона о спорту  („Сл. гласник РС“ 
број 24/11) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
14.12.2012. године донело је 

 
ПРАВИЛНИК 

 
О  ОПШТИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА 
 

I – Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
 Јавни спортски објекти у смислу овог Правилника 

су спортски објекти у  својини  града Крушевца, чији су  
корисници  школе на територији града Крушевца и 
Установа „Спортски центар“ Крушевац. 
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    Јавни спортски објекти могу се користити за 
обављање спортских активности под условом да су 
уређени,обележени,опремљени одржавани у стању које 
омогућава одговарајући ниво обављања спортских 
активности и осигурава безбедно коришћење. 

Јавни спортски објекти морају бити доступни 
грађанима под једнаким условима. 

 
Члан 2. 

 
Јавни спортски објекти у смислу члана 1. овог 

Правилника су: 
 
- школска спортска сала, школски спортски терен 
 
- Хала спортова, комплекс базена, бетонски спор-

тски терени, земљани тениски терени, гимнастичка 
сала, куглана и остали спортски објекти чији је 
корисник Установа за физичку културу Спортски 
центар Крушевац, а коју је oсновала Скупштина града 
Крушевца, у складу са законом којим се уређују jавне 
службе. 

 
II - Школска спортска сала, школски  
       спортски терен 
 

Члан 3. 
 
Школски спортски објекти могу се давати на 

коришћење другим лицима када су задовољене потребе 
наставних и ваннаставних спортских школских 
активности, у складу са годишњим програмом рада 
школе. 

 
Члан 4. 

 
Школски одбори, у складу са годишњим плановима 

школа, доносе одлуку о слободним терминима за 
давање на коришћење фискултурних сала другим 
правним и физичким лицима. 

Одлука из става 1. овог члана доставља се 
Спортском савезу града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
Фискултурне сале могу користити спортске органи-

зације, сваког радног дана по завршетку наставних и 
ваннаставних активности, а најдуже до 23,00 сата. 

        
Члан 6. 

 
Спортске организације подносе захтев за коришће-

ње фискултурних сала  Спортском савезу, до почетка 
школске године. 

 
Захтев садржи: 
- назив подносиоца захтева и извод из АПР-а; 
- лице овлашћено за заступање спортске органи-

зације; 
- за коју селекцију се подноси захтев и одговорно 

лице те селекције; 
- временски период коришћења фискултурне сале и 

жељени термини коришћења. 
 

Члан 7. 

  
Спортски савез, у сарадњи са  Градском управом, 

утврђује распоред коришћења фискултурних сала, по 
следећим критеријумима: 

1. исказаних потреба клубова (у зависности од 
масовности и ранга такмичења) 

2. узраст такмичара (предност имају млађе селекције) 
Цену закупа термина одређује Управни одбор 

Спортског савеза. 
Закуп термина се обрачунава по сату, осим за 

одигравање утакмица када се обрачунава по утакмици 
Корисник термина може да користи закупљени 

простор само ако је измирио све финансијске обавезе 
према школи, које су доспеле на плаћање. 

Рекламација на фактуру може бити поднета у року 
од 7 дана од пријема фактуре. 

 
Члан 8. 

 
На основу утврђеног распореда, школа и корисник 

фискултурне сале закључују Уговор о коришћењу 
фискултурних сала. 

Уговор о коришћењу фискултурних сала садржи: 
- време на које се користи и термине коришћења; 
- накнаду за коришћење која ће се усклађивати са 

растом цена на мало; 
- материјалну одговорност за штету насталу током 

коришћења фискултурне сале; 
- обавезу дежурства радника школе за време 

коришћења сале и накнаду за дежурство на терет 
корисника сале и 

- друга права и обавезе потписника уговора. 
 

Члан 9. 
 
   Средства стечена по основу Уговора из члана 8. 

овог Правилника  школа ће водити на рачуну 
сопствених прихода и иста ће се посебно евидентирати. 

    Средства из става 1. овог члана школа ће 
користити за набавку опреме и текуће одржавање 
фискултурне сале. 

 
Члан 10. 

 
   Обавезе школа су: 
- да по примерак закљученог уговора доставе  

Градској управи и Спортском савезу; 
- да воде посебну евиденцију о уплаћеним 

средствима по овом основу; 
- да квартално (свака три места) достављају  

извештај о уплаћеним средствима и о утрошку истих 
Градској управи; 

- да о свим евентуалним проблемима током 
издавања фискултурне сале обавесте Градску управу; 

- да на крају школске године поднесу завршни 
извештај Градској управи. 

 
III - Хала спортова, комплекс базена, бетонски 

спортски терени, земљани тениски терени, гимна-
стичка сала, куглана и остали спортски објекти 
чији је корисник Установа за физичку културу 
Спортски центар Крушевац.  

 
 

Члан 11. 



 25.12.2012.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  10                                  575 
 

 

 
Издавање у закуп термина за коришћење спортских 

објеката чији је корисник Установа „Спортски центар“  
Крушевац има за циљ да омогући: 

1.  Одржавање спортских објеката у грађевинском и 
функционалном смислу; 

2. Реализацију спортских, рекреативних и едука-
тивних програма;  

3. Реализацију програма школице спорта за децу.  
 

Члан 12. 
 
Корисници термина за спортске активности могу бити: 
1. Клубови (за тренинге и утакмице), 
2. Привредна друштва (за рекреацију запослених), 
3. Школе у оквиру одржавања трећег часа физич-

ког васпитања,  
4. Грађани. 
 

Члан 13. 
 
За коришћење термина за спортске активности, 

подноси се захтев у писаном облику Спортском центру 
Крушевац  

Клубови преко Спортског савеза подносе затев за: 
 
- тренинге, у року од најкасније 15 дана пре почетка 

такмичарске сезоне; 
- утакмице, у року од најкасније 5 дана пре почетка. 
                                                      

Члан 14. 
 
Директор Спортског центра Крушевац о захтеву 

одлучује у року од 5 дана од дана подношња захтева.  
Приоритет за добијање термина  имају: 
- клубови за одигравање утакмица, 
- клубови за тренинге,  у складу са предлогом  и 

захтевом Спортског савеза и Одлуке о категоризацији 
спортова на територији града Крушевца. 

 
Члан 15. 

 
Након  утврђеног распореда  коришћења термина, 

Корисник  је дужан да потпише Уговор  са Спортским 
центром Крушевац   који садржи: 

- време на које се користи и термине коришћења; 
- накнаду за коришћење која ће се усклађивати са 

растом цена на мало; 
- материјалну одговорност за штету насталу током 

коришћења спортског објекта; 
- обавезу дежурства запосленог у Спортском центру 

Крушевац за време коришћења спортског објекта и 
- друга права и обавезе потписника уговора. 
 

Члан 16. 
 
Цену закупа термина одређује Управни одбор на 

предлог директора Спортског центра Крушевац.  
Закуп термина се обрачунава по сату, осим за 

одигравање утакмица када се обрачунава по утакмици 
Корисник термина може да користи закупљени 

простор само ако је измирио све финансијске обавезе 

према Спортском центру Крушевац, које су доспеле на 
плаћање. 

Рекламација на фактуру може бити поднета у року 
од 7 дана од пријема фактуре. 

 
Члан 17. 

 
Клубови као корисници термина дужни су да сами 

обезбеде реквизите за тренинге и утакмице и морају их 
уклонити по завршетку утакмице.  

Корисници услуга за време одигравања утакмица 
могу да користе простор  у пропагандне и рекламне 
сврхе уз накнаду , искључиво уз сагласност Спортског 
центра Крушевац. Цена закупа се обрачунава  по метру 
квадратном, по ценовнику који утврђује закуподавац. 

Постављене рекламе не смеју прекривати постојеће 
и морају бити уклоњене по завршетку утакмице. 
Корисници термина немају право да постављају сталне 
рекламе, осим ако уговором није другачије одређено . 

Међусобна права и обавезе за коришћење рекламног 
простора регулишу се посебним уговором. 

Сву насталу штету узроковану одигравањем утакми-
ца или тренинга дужан је да надокнади организатор. 

 
Члан 18. 

 
Спортски центар Крушевац има право да: 
- Откаже или промени термин о чему је дужан да 

обавести корисника у року од најкасније 48 сати пре 
уговореног термина, 

- Удаљи из сале особље корисника које се не 
придржава кућног реда, омета рад запосленог у 
Спортском центру Крушевац и самовољно продужи 
термин, 

- Ускрати коришћење термина ако се и поред 
упозорења запосленог у Спортском центру Крушевац 
не понаша у складу са овим Правилником, о чему ће 
бити обавештен и Савез спортова. 

 
Члан 19. 

 
Овај Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“, а примењиваће се наредног дана од дана 
доношења. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-379/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Братислав Гашић, с.р.
 
 
 
 
 
359 
На основу члана 2. и 9. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама ("Сл. гласник 
РС" бр. 34/01), члана 48. став 1, тачка 9. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) и члана 
55. Одлуке о организацији Градске управе града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 2/2010 - 
Пречишћен текст, 1/11, 7/12  и 8/12), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 14.12.2012. године, донело је 
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ПРАВИЛНИК  
 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН  

И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА  

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и постављених лица у 
Градској управи града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/12-Пречишћен текст) у члану 5. став 3. 
алинеја 3 речи "координатору групе" замењују се 
речима "шефу службе".  

 
Члан 2. 

 
У члану 13. став 3 реч "привреди" брише се. 

 
Члан 3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-20/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
360 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон), члана 28. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
88/11) и члана 48. тачка 11. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", број 8/08  и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 14.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА "ЈУГОПРЕВОЗ 

КРУШЕВАЦ" А.Д. О ПРОМЕНИ ЦЕНА ПРЕВОЗА  
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ 
 
I Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

"Југопревоз Крушевац" а.д. Крушевац, број 1 - 
2173/2012 од 12.09.2012. године, којом је утврђено 
повећање цена превоза путника у градском и 
приградском саобраћају у просеку за 9,50 % по тарифи 
и износе: 

 
 
 
 
 

Т А Р И Ф А 
услуга превоза путника у градском и 

приградском саобраћају 
 

Релација у  
километрима Цена 

0 - 2 45,00 
3 - 4 50,00 
5 - 6 65,00 
7 - 8 70,00 

 9 - 10 85,00 
11 - 15 95,00 
16 - 20 100,00 
21 - 25 110,00 
26 - 30 115,00 
31 - 35 120,00 
36 - 40 125,00 

 

На линијама или делу линије са путем од 
туцаничког коловоза цена превоза увећава се за 30%, а 
на линијама или делу линије са успоном већим од 6% 
или ширином мањом од 5,5m  - цена превоза увећава се 
за 15% са заокружењем на 1 динар. 

Тарифа ноћног превоза у градском и приградском 
саобраћају од 22 часа до 5 часова може се утврдити до 
нивоа утврђене тарифе у међумесном саобраћају. 

 
II Решење ће се примењивати по добијању 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-5/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
361  
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/2008) 
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 14.12.2012. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду Програма 

за коришћење средстава Фонда за заштиту животне 
средине града Крушевца. 

 
1. Милоје Михајловић, члан Градског већа, 
2. Жарко Анђелковић, члан Градског већа, 
3. Марко Милојевић, помоћник градоначелника града 

Кршевца, 
4. Драгана Милићевић, помоћник градоначелника 

града Крушевца, 
5. Драган Аздејковић, директор ЈКП „Градска топлана“ 

Крушевац. 
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II - Задатак Комисије:  
Израда Програма за коришћење средстава Фонда за 

заштиту животне средине града Крушевца. 
 
III - Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење бр. 022-53/10 од 17.02.2012. године. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 501-240/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
362 
На основу члана 14. став 5. Закона о пољо-

привредном земљишту („Службени глансик Републике 
Србије“ бр. 62/06) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 14.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I 

 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на 

Програм заштите уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта града Крушевца. 

 
II 

 
Комисију чине председник и шест чланова. 
  
За председника  
Александар Божидаревић 
 
За чланове:  
1. Горан Антић 
2. Звонимир Гилић 
3. Иван Миладиновић 
4. Богдан Јевтић 
5. Јана Планић 
6. Александар Милојевић 
 

III 
 
Задатак Комисије је да размотри Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта и да 
своје мишљење на исти.  

 
IV 

 
Стручне и административно-техничке послове 

Комисије обављаће Одељење за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине. 

VI 
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-66/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
363 
На основу члана 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца и чл. 45. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 14.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавне хигијене 

на подручју града Крушевца за 2013. годину који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац под бр. 7144/1 од 27.11.2012. године. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1443/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
364 
На основу члана 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површине на 
подручју града Крушевца и чл. 45. Статута града 
Крушевца („Сл.  лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11, 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 14.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавне хигијене на 

територији града Крушевца у зимском периоду у 2013. 
години који је предложило Јавно предузеће „Крушевац“, 
Крушевац под бр. 7145/1 од 27.11.2012. године. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1444/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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365 
На основу члана 41. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца и чл. 45. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 14.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног зеленила 

у 2013. години који је предложило Јавно комунално 
предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 7147/1 од 
27.11.2012. године. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1445/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 14.12.2012. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o давању сагласности на Правилник о 
систематизацији радних места Спортског савеза 

града Крушевца 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

систематизацији радних места Спортског савеза града 
Крушевца, који је донео Генерални секретар Спортског 
савеза града Крушевца, дана 14.12.2012. године, под 
бројем 8, а на који је сагласност дао Управни одбор 
Спортског савеза града Крушевца дана 14.12.2012. 
године под бројем 9. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-382/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
367   
На основу чл. 5. Правилника о критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури који се  
финансирају или суфинансирају из буџета града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/2010) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско  веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.12.2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о измени Решења о именовању Комисије за избор 
пројеката у култури 

 
I - У Решењу о именовању Комисије за избор 

пројеката у култури који се финансирају или 
суфинансирају из буџета града Крушевца, III број     
022-348/2012 од 13.11.2012. године, у тачки 3. уместо 
мр Мирослава Смиљковића за члана Комисије се 
именује Горан Радомировић, дипл. графичар из 
Крушевца. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-387/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средства из буџета града Крушевца за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.12.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о именовању 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 
 
I – У Решењу о именовању 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 III број 022-344/2012, у ставу 1, тачка 4. уместо 
Зорица Јовановић за члана Комисије се именује Дејан 
Ђокић, из Крушевца. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-386/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.
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IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ  
         ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
 
369  
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), 

Градска управа града Крушевца, дана 26.11.2012. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПДР-а „УЛ. АЛЕКСАНДРА ВОЛТЕ“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације "Ул. Александра Волте" у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

"УЛ.АЛЕКСАНДРА ВОЛТЕ" (Ул. Драгића Вучетића у 
оквиру ДУП-а Багдала 4 у Крушевцу) ближе разрађује 
планска решења из планова вишег реда ради 
усклађивања са важећим прописима и решавања  
имовинских односа. 

Намена  простора  на подручју палана утврђена је 
Генералним планом Крушевац 2021 као зона породичног 
и вишепородичног становања средњих густина. 

План обухвата површину око 32,50 ара, у оквиру 
урбанистичке зоне са преовлаћујућом наменом становања 
породичног и вишепородичног типа средњих густина. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинише трајна регулација саобраћајни-

це као јавне површине, као и положај и капацитети 
комуналне инфраструктуре и правила уређења 
(урбанистички параметри), правила грађења (објеката и 
мреже инфраструктуре) и мере и услови заштите 
простора,културних добара и животне средине. 
Детаљном анализом прописаних критеријума, оцењено 
је да не постоји могућност значајних  утицаја на 
животну средину и друге релевантне податке. 

Обзиром на површину и обухват плана и претежну 
намену, са основним циљем уређивања и опремања 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских  
односа, оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, односно сви просторни аспекти 
утицаја су занемарљиви, те да се стратешка процена и 
извештај о стартешкој процени утицаја Плана на 
животну средину не израђује. 

  
 
 

Члан 4. 
 
На основу карактеристика Плана из чл.2 и чл.3. овог 

решења, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за 
ПДР "ул. Александра Волте" у Крушевцу, као и на 
основу Мишљења бр. 501-216/2012-04 од 13.11.2012. 
године, Групе за екологију, Одсека за финансије, 
привреду и екологију, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације "УЛ. АЛЕКСАНДРА ВОЛТЕ" (Ул. 
Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а багдала 4 у 
Крушевцу) на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације "УЛ. АЛЕКСАНДРА ВОЛТЕ" (Ул. 
Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а Багдала 4 у Крушевцу)  
и објављује се у "Службеном листу града Крушевца". 

 
IV Број: 350-555/2012 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) донела је 
дана 06.12.2012. године 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/11, 6/12 и 8/12) у чл. 5 став 
1, тако што се тачка 2. мења да гласи: 

„Улица Александра Флеминга, испред раскрснице 
са Улицом Душановом, испред и иза раскрснице са 
Улицом Ломничке борбе, испред и иза раскрснице са 
Улицом краљевића Марка и испред и иза раскрснице 
са Булеваром Николе Пашића;“ 

У истом члану и ставу тачка 54. мења се да гласи: 
„Улица краљевића Марка, испред раскрснице са 

Улицом Гогољевом, иза колског прилаза за 
вишеспратне стамбене објекте тј. улаза у школско 
двориште, гледано према Улици Александра Флеминга 
и испред и иза раскрснице са Улицом Александра 
Флеминга;“ 
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У истом члану и ставу тачка 57. мења се да гласи: 
„Улица Ломничке борбе, испред раскрснице са 

Улицом Видовданском, иза раскрснице са Улицом 
Роденовом и испред раскрснице са Улицом 
Александра Флеминга;“ 

У истом члану и ставу тачка 81. мења се да гласи: 
„Улица Роденова, испред раскрснице са Улицом 

Душановом и испред раскрснице са Улицом 
Ломничке борбе;“ 

У чл. 6. став 1. тачка 12. мења се да гласи: 
„Газиместански трг, левом страном од Улице 

Јастребачке до станице за снабдевање горивом за 
управно паркирање на коловозу, од колског прилаза 
станици за снабдевање горивом до Улице цара Лазара 
левом страном за подужно паркирање на коловозу и 
десном страном за управно паркирање у ниши на 
денивелисаном делу тротоара;“  

У истом члану и ставу тачка 22. мења се да гласи: 
„Улица Јастребачка, левом страном од 

Газиместанског трга до улаза у фабрички круг „Плима 
М“ и од улаза у фабрички круг „Плима М“ до чесме 
све за подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару, десном страном од Газиместанског трга 
до улаза у фабрички круг „Плима М“ за подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару, од 
улаза у фабрички круг „Плима М“ до чесме за косо 
паркирање на коловозу;“  

У чл. 13. став 1. тачка 14. мења се да гласи: 
„Газиместански трг, левом и десном страном од 

Улице Југ Богданове до Улице Железничке, десном 
страном од Улице Јастребачке до одређеног 
управног паркирања у ниши на денивелисаном делу 
тротоара и након одређеног управног паркирања у 
ниши на денивелисаном делу тротоара до Улице 
цара Лазара;“  

У истом члану и ставу тачка 35. мења се да гласи: 
„Улица Ломничке борбе, левом страном од Улице 

Видовданске до Улице Гогољеве и десном страном од 
Улице Видовданске до Улице Александра Флеминга;“ 

У истом члану и ставу тачка 58. мења се да гласи: 
„Трг косовских јунака, десном страном од Улице 

Немањине до Улице Мајке Југовића;“ 
У чл. 29. ставови 2. и 4. мењају се да гласе: 
„Александра Флеминга, Балканској, Бивољској, 

Босанској, Булевар Николе Пашића, Веселина 
Николића, Владетиној, Војислава Илића, Јована 
Дучића, Југовићевој, Косовској, Краљевића Марка, 
Ломничке борбе, Метохијској, Миће Поповића, 
Обилићевој, Роденовој, Сликара Миловановића,  
Топличиној, Тргу костурница (на правцу истоименог 
Трга који се пружа од Улице Доситејеве до Улице 
Ћирила и Методија), Ћирила и Методија, Чеховљевој 
и Чупићевој.“  

 
2. ДОПУЊУЈЕ СЕ у чл. 3. став 1, тако што се 

након тачке 43. додаје нова тачка 43.1. која гласи: 
„43.1. Улица Златиборска, у односу на Улицу 

Љубе Давидовића и Трг слободе;“ 
У чл. 5. став 1, тако што се након тачке 26. додаје 

нова тачка 26.1. која гласи: 
„26.1. Улица Гогољева, испред раскрснице са 

Улицом Ломничке борбе и испред раскрснице са 
Улицом краљевића Марка;“ 

У истом члану и ставу након тачке 41. додаје се нова 
тачка 41.1. која гласи: 

„41.1. Улица Јована Дучића, испред раскрснице 
са Улицом Ломничке борбе;“ 

У истом члану и ставу након тачке 67. додаје се нова 
тачка 67.1. која гласи: 

„67.1. Улица Његошева, испред раскрснице на 
којој се одвија кружни ток саобраћаја гледано из 
правца Улице војводе Мишића;“ 

У истом члану и ставу након тачке 69. додаје се нова 
тачка 69.1. која гласи: 

„69.1. Улица патријарха Чарнојевића, испред 
раскрснице са Улицом Иванковачком;“ 

У чл. 13. став 1, тако што се након тачке 14. додаје 
се нова тачка 14.1. која гласи: 

„14.1. Улица Гогољева, левом и десном страном 
од Улице Ломничке борбе до Улице краљевића 
Марка;“ 

У истом члану и ставу након тачке 21. додаје се нова 
тачка 21.1. која гласи: 

„21.1. Улица Иванковачка, левом и десном 
страном од Улице Косовске до Улице Саве 
Шумановића;“ 

У истом члану и ставу након тачке 24. додаје се нова 
тачка 24.1. која гласи: 

„24.1. Улица Јастребачка, десном страном након 
одређеног подужног паркирања делом на коловозу 
делом на тротоару до улаза у фабрички круг 
„Плима М“;“ 

У истом члану и ставу након тачке 33. додаје се нова 
тачка 33.1. која гласи: 

„33.1. Улица краљевића Марка, левом и десном 
страном од Улице војводе Степе до Улице Јована 
Дучића;“ 

У чл. 15. став 1, тако што се пре садашње тачке 1, 
која постаје тачка 2, додаје нова тачка која гласи: 

„1. Улица Ломничке борбе, десном страном од 
Улице Александра Флеминга до Улице Роденове;“ 

У чл. 33. став 1, тако што се након тачке 3. додају 
нове тачке које гласе: 

„3.1. Улица Видовданска, на Трг косовских 
јунака за кретање десно и право;“ 

„3.2. Улица Газиместанска, на Трг косовских 
јунака за кретање десно и право;“ 

 
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Дирекција за урбанизам и 

изградњу“ ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајне пројекте у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачкама 1. и 2. диспозитива овог Решења и 
достави их овом Одсеку ради даље процедуре. 

 
4. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одсека, на пројекте из тачке 3. 
и биће објављено у Службеном листу града Крушевца. 

 
IV Број: 344-1376/2012 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 
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На основу члана 9.  Одлуке о оснивању  Буџетског 

фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/10 и 2/10 ) и 
Програма Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за 2012. годину, 
Комисија за подстицање  развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана19.10.2012. године донела је   

 
Критеријуме 

 
за избор  корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
за субвенционисање вишегодишњих производних 

засада воћа  
 

1. Право на коришћење средстава Буџетског фонда 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
за субвенционисање вишегодишњих производних 
засада воћа, имају физичка лица - носиоци регистро-
ваних пољопривредних газдинства на територији града 
Крушевца, а који су подигли засаде воћа у јесен 2011. 
године, и у пролеће 2012. године,  а приоритет ће имати 
пољопривредна газдинства којима је пољопривреда 
основна делатност. 

2. Субвенције за  подигнуте вишегодишње засаде 
воћа су: 
 За подизање засада јабучастог воћа 30% од 

укупног износа средстава за набавку засада воћа, а 
максимално до 50.000,00 динара; 
 За подизање засада коштичавог воћа 30% од 

укупног износа средстава за набавку засада воћа, а 
максимално до 50.000,00 динара; 
 За подизање засада језграстог воћа 30% од 

укупног износа средстава за набавку засада воћа а 
максимално до 50.000,00 динара; 
 За подизање засада јагодастог воћа 20% од 

укупног износа средстава за набавку засада воћа 
50.000,00 динара. 

 
  3. Исплата одабраних подстицајних средстава вршиће 

се на основу решења градоначелника, уплатом на 
наменски текући рачун подносиоца захтева који испуњава 
услове за добијање подстицајних средстава и то: 

 
 Пословни капацитет 
- За подизање засада јабучастог, коштичавог и 

језграстог воћа на површини од 0,3 ха и више 
- За подизање засада јагодастог воћа на 

површини од 0,2 ха и више 
 
 Радна снага: 
- Број чланова домаћинства и посебно број 

чланова старости до 40 година; 
 
 Искуство у воћарској производњи 
 Технички предуслови 
 Удруженост 
 
4. Потребна документација за подносиоце захтева 
 
 Пријава,  
 Фотокопија личне карте подносиоца захтева 

 Доказ о регистрацији пољопривредног 
газдинства за  носиоце регистрованих пољопривредних 
газдинстава и активном статусу газдинства 
 Извод из Управе за трезор о воћарској 

производњи (оригинал) 
 Рачун 
 Фотокопија наменског текућег рачуна 

подносиоца захтева 
 Доказ да је пољопривреда основно занимање 

(фотокопија здравствене књижице) 
 
5. Стручна Комисија коју буде образована од стране 

Комисије за подстицање развоја пољопривреде 
контролисаће тачност података. 

   
6. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава.  

 
7. Градоначелник расписује Конкурс за реализацију 

субвенција за подизање вишегодишњих производних 
засада воћа. 

 
8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

 ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ 

ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА  
 

О п и с Макс. 
бодова

1.1 Пословни капацитет  5 
1.2  Људски ресурс – број чланова  
       регистрованог газдинства и старосна  
      структура

5

1.3  Искуство и стручност  5 
1.4  Технички предуслови  5 
1.5  Члан пољопривредног удружења 2 
1.4  Структура прихода – искључиво од 
      пољопривреде или/и других делатности  

2

Максимални укупни резултат 24 
 
Опис бодовања:  
1 = не испуњава задати критеријум 
2 = делимично испуњава 
3 = просечно испуњава 
4 = веома добро испуњава 
5 = у потпуности испуњава 
 

Број 19/12                                      Председник комисије, 
У Крушевцу,                                 Саша Анђелковић, с.р. 
19.10.2012. године                                                        
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372 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању  Буџетског 

фонда за подстицање развоја пољопривреде ("Службе-
ни лист града Крушевца" број 12/10 и 2/10) и Програма 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца за 2012. годину, Комисија за подсти-
цање развоја пољопривреде на седници одржаној дана 
19.10.2012. године донела је   

 
Критеријуме 

 
за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 

за очување приплодног и товног материјала у 
свињарству 

 
1. Право на коришћење средстава Буџетског 

фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца за очување приплодног и товног материјала 
у свињарству имају носиоци регистрованих 
пољопривредних газдинства-физичка лица на 
територији града Крушевца. 

 
2. Подстицајна средства за очување приплодног 

материјала у свињарству су: 
 
 1.000,00 динара по грлу, за приплодне крмаче и 

назимице, и то за пољопривредна газдинства која гаје 
најмање 5 приплодних крмача и назимица; 
 500,00 динара по грлу, за товне свиње, и то за 

пољопривредна газдинства која гаје преко 20 товних 
свиња.     

 
   3. Исплата одабраних подстицајних средстава 

вршиће се на основу решења градоначелника, уплатом на 
наменски текући рачун подносиоца захтева који испуњава 
услове за добијање подстицајних средстава и то: 

 
 Пословни капацитет 
- За приплодне крмаче и назимице, за кориснике 

који гаје најмање 5 приплодних крмача и назимица и 
располажу са минимално 0,10ха обрадиве површине по 
грлу; 

- За товне свиње, за кориснике који гаје најмање 
20 товних свиња.  

 
- Радна снага: 
- Број чланова домаћинства и посебно број 

чланова старости до 40 година. 
 
 Искуство у сточарској производњи 
 Технички предуслови 

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева 
 
 Пријава,  
 Фотокопија личне карте подносиоца захтева, 
 Доказ о регистрацији пољопривредног газдинства 

за  носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава и 
активном статусу газдинства, 
 Извод из Управе за трезор о структури биљне 

производње, 
 Извод из Управе за трезор о сточном фонду 

(свиње), 

 Фотокопија наменског текућег рачуна подносиоца 
захтева 
 Доказ да је пољопривреда основно занимање 

(фотокопија здравствене књижице). 
 
5. Приложена документација  из Управе за трезор о 

структури биљне производње и сточном фонду мора да 
буде оригинал. 

 
6. Стручна Комисија коју буде образована од стране 

Комисије за подстицање развоја пољопривреде 
контролисаће тачност података.   

 
7. Исплата средстава врши се уплатом на текући 

рачун корисника, на основу решења Градоначелника, а 
на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава.  

 
8. Градоначелник расписује Конкурс за реализацију 

подстицајних средстава за очување приплодног и 
товног материјала у свињарству. 

 
9. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 

ЕВАУЛАЦИЈА  
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 
за подстицајна средства за очување  приплодног и 

товог материјала у свињарству су: 
 

            О п и с Макс. 
бодова

1.1 Пословни капацитет  10 
1.2  Људски ресурс – број чланова регистро-
      ваног газдинства и старосна структура

5

1.3  Искуство и стручност  5 
1.4  Технички предуслови  5 
1.4 Структура прихода – искључиво од  
      пољопривреде или/и других делатности  

5

Максимални укупни резултат 30 
 
 
Опис бодовања: 
 
1 = не испуњава задати критеријум 
2 = делимично испуњава 
3 = просечно испуњава 
4 = веома добро испуњава 
5 = у потпуности испуњава 

 
Број 20/12                                     Председник комисије, 
У Крушевцу,                                Саша Анђелковић, с.р. 
19.10.2012. године                                                        
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