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IV  - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 
 

Члан 11. 
 

Члан 11. мења се и гласи: 
 

„ Члан 11. 
 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 
2017. и 2018. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија исказујемо број запослених на 
неодређено и одређено време, за који су у Одлуци о буџету за 2016. годину обезбеђена средства за плате (извор 
01), по корисницима. 

 

Р.  
бр. Корисник 

Број  
запослених на 

неодређено време 

Број  
запослених на 
одређено време 

Укупан број 
запослених 

1. Скупштина града  3 3 

2. Градоначелник  2 2 

3. Градско јавно правобранилаштво  3 3 
4. Градска управа  

(са Службом правне помоћи и 
заштитником грађана) 277 41 318 

5. Служба МЗ и МЗ 52 6 58 

6. Историјски архив 29 2 31 

7. Крушевачко позориште 42 4 46 

8. Културни центар 52 3 55 

9. Народна библиотека 25 2 27 

10. Народни музеј 37 1 38 
11. Установа за физичку културу 

„Спортски центар“ 46  46 
12. Предшколска установа „Ната 

Вељковић“ 237  237 

13. Центар за особе са инвалидитетом 3 1 4 

14. Центар за стручно усавршавање 4 1 5 

15. Туристичка организација 9  9 
16. ЈП „Дирекција за урбанизам и 

изградњу“ 68 4 72 

 УКУПНО: 881 73 954 
 
 

Члан 12. 
 

Члан 12. мења се и гласи: 
 

„Члан 12. 
 

Од 2016. године као индиректни буџетски 
корисник финансира се Установа за физичку културу 
„Спортски центар“ Крушевац, што увећава укупна 
средстава за исплату плата запослених (извор 01) за 
28.510.000 динара.“ 

 
Члан 13. 

 
Члан 13. мења се и гласи: 

Члан 13. 
 
У складу са чланом 17. Закона о изменама и 

допунама Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС“ 
број 103/2015) ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
наставља да функционише као индиректни буџетски 
корисник до 01. децембра 2016. године.   

Овом Одлуком планирана су средства за 
финансирање плата код ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ за 10 исплата. Недостајућа средства за 
октобарску и новембарску плату могу се обезбедити из 
текуће буџетске резерве, ако Република да сагласност 
за повећање масе средстава за плате за град Крушевац.  

Остали расходи планирани су на годишњем 
нивоу.“ 
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Члан 14. 
 

Члан 32. мења се и гласи: 
 

„Члан 32. 
 

Обавезе преузете у 2015. години у складу са 
одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене 
у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства из 2015. године са рачуна 
извршења буџета у износу од  35.123.340 динара 
трошиће се у 2016. години преко следећих корисника: 

 
- Позиција 40 – Услуге информисања (Програм 

15 – Локална самоуправа, П 3/16: Дочек Нове 2016. 
године) у износу од 50.000 динара, преко директног 
корисника Градоначелник; 

 
- Позиција 156 – Остале накнаде из буџета 

(Програм 11 – Социјална и дечја заштита, ПА 0001: 
Социјалне помоћи) у износу од 1.638.000 динара, преко 
директног корисника Градска управа; 
 

- Позиција 197 – Медицинске услуге (Програм 6 
– Заштита животне средине, ПА 0003: Праћење 
квалитета елемената животне средине) у износу од 
2.700.000 динара, преко индиректног корисника 
Буџетски фонд за заштиту животне средине; 

 
- Позиција 198 – Капитални трансфери осталим 

нивоима власти (Програм 6 – Заштита животне 
средине, П 15/15: Енергетска ефикасност у установама 
из области образовања) у износу од 2.866.890  динара, 
преко индиректног корисника Буџетски фонд за 
заштиту животне средине; 
 

- Позиција 199 – Капитално одржавање зграда и 
објеката (Програм 6 – Заштита животне средине, П 
15/15: Енергетска ефикасност у установама из области 
образовања) у износу од 1.520.000 динара, преко 
индиректног корисника Буџетски фонд за заштиту 
животне средине; 
 

- Позиција 201 – Стручне услуге (Програм 2 – 
Комунална делатност, П 16/15: Пројекти из области 
управљања комуналним отпадом) у износу од 688.500 
динара, преко индиректног корисника Буџетски фонд 
за заштиту животне средине; 
 

- Позиција 202 – Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама 
(Програм 2 – Комунална делатност, П 23/16: Увођење 
примарне селекције у ужем градском језгру) у износу 
од 1.624.610 динара, преко индиректног корисника 
Буџетски фонд за заштиту животне средине; 

 
- Позиција 319 – Остале текуће дотације и 

трансфери (Програм 13 – Развој културе, ПА 0001: 
Функционисање Културног центра) у износу од 967  
динара, преко индиректног корисника Културни 
центар; 

- Позиција 372 – Остале текуће дотације и 
трансфери (Програм 13 – Развој културе, ПА 0001: 
Функционисање Народне библиотеке) у износу од 
3.051  динар, преко индиректног корисника Народна 
библиотека; 

 
- Позиција 407 – Остале текуће дотације и 

трансфери (Програм 13 – Развој културе, ПА 0001: 
Функционисање Народног музеја) у износу од 21.243  
динара, преко индиректног корисника Народни музеј; 
 

- Позиција 409.11 – Нематеријална имовина 
(Програм 13 – Развој културе, П 41/15: Употпуњавање 
збирке Уметничке галерије) у износу од 2.100.840  
динара, преко индиректног корисника Народни музеј; 
 

- Позиција 619.1 – Трошкови службених 
путовања у земљи (Програм 7 – Путна инфраструктура, 
П 26/15: Унапређење безбедности саобраћаја) у износу 
од 42.839 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 619.2 – Услуге образовања и 
усавршавања запослених (Програм 7 – Путна 
инфраструктура, П 26/15: Унапређење безбедности 
саобраћаја) у износу од 100.000 динара, преко 
индиректог корисника ЈП „Дирекција за урбанизам за 
изградњу“; 
 

- Позиција 619 – Услуге информисања (Програм 
7 – Путна инфраструктура, П 26/15: Унапређење 
безбедности саобраћаја) у износу од 500.000 динара, 
преко индиректог корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам за изградњу“; 
 

-  Позиција 622 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката (Програм 7 – Путна инфраструктура, 
П 26/15: Унапређење безбедности саобраћаја) у износу 
од 13.757.000 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 623 – Материјали за саобраћај 
(Програм 7 – Путна инфраструктура, П 26/15: 
Унапређење безбедности саобраћаја) у износу од 
650.000 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 624 – Изградња зграда и објеката 
(Програм 7 – Путна инфраструктура, П 26/15: 
Унапређење безбедности саобраћаја) у износу од 
2.400.000  динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 626 – Пројектно планирање (Програм 
7 – Путна инфраструктура, П 26/15: Унапређење 
безбедности саобраћаја) у износу од 179.400 динара, 
преко индиректог корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 627 – Опрема за саобраћај (Програм 7 
– Путна инфраструктура, П 26/15: Унапређење 
безбедности саобраћаја) у износу од 1.000.000 динара, 
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преко индиректог корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 627.1 – Административна опрема  
(Програм 7 – Путна инфраструктура, П 26/15: 
Унапређење безбедности саобраћаја) у износу од 
680.000 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“; 
 

- Позиција 628 – Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт (Програм 7 – Путна инфраструктура, П 
26/15: Унапређење безбедности саобраћаја) у износу од 
2.200.000 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“ и 
 

- Позиција 629 – Опрема за јавну безбедност 
(Програм 7 – Путна инфраструктура, П 26/15: 
Унапређење безбедности саобраћаја) у износу од 
400.000 динара, преко индиректог корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам за изградњу“. 

 
Члан 15. 

 
После члана 43. додаје се члан 43а. и гласи: 
 

„Члан 43а. 
 

Јавна предузећа, чији је оснивач град Крушевац, 
дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске 
године део од најмање 50% добити, односно вишка 
прихода над расходима, по завршном рачуну за 2015. 
годину уплате у буџет града Крушевца.“ 

 
Члан 16. 

 
Члан 44. мења се и гласи: 
 

„Члан 44. 
 

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

укупном износу од 55.000.000 динара и то за кредит 
код Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу од 
25.000.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 30.000.000 динара; 

 
- отплату камата у укупном износу од 3.700.000 

динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, АД 
Београд, у износу од 700.000 динара и кредит код 
Фонда за развој у износу од 3.000.000 динара и 

 
- трошкове платног промета у износу од 70.000 

динара.“ 
 

Члан 17. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“ и доставити Министарству надлежном за 
послове финансија. 

 
 
 

Члан 18. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-13/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
287 
На основу  члана  93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/2013 – Одлука УС, 132/14 
и 145/14), Правилника о садржини, поступку и начину 
доношења програма уређивања грађевинског земљишта 
(„Сл. гласник РС“, бр. 27/15),  члана 20. тачка  8. Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014), члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015)  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године,  донела је 

 
 ИЗМЕНУ И ДОПУНУ   

 
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 

У Програму уређивања  грађевинског  земљишта за 
2016. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 9/15 и 
9/16 ): у првом делу бришу се инвестиције: 

 
• Тачка А – Припремање грађевинског 

земљишта, А2.-Откуп земљишта, тачка 1 – Источна 
обилазница, процењене вредности 10.000.000,00 
динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1.-Саобраћајнице, тачка 2 – Асфалтирање Сремске 
улице у насељу Багдала, процењене вредности 
1.260.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1-1.-Саобраћајнице (инвестиције са финансијским 
учешћем других инвеститора), тачка 3 – Асфалтирање 
пута према „Микрону“ у Каонику, процењене 
вредности 1.994.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1-1.-Саобраћајнице (инвестиције са финансијским 
учешћем других инвеститора), тачка 4 – Наставак 
асфалтирање пута Мешево-Шавране, процењене 
вредности 1.950.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1-1.-Саобраћајнице (инвестиције са финансијским 
учешћем других инвеститора), тачка 6 – Изградња и  
асфалтирање улица и путева у оквиру Месних 
заједница : Бивоље, Доњи Степош, Пакашница, 
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Здравиње, Капиџија, Лазарица, Лазаревац, Мудраковац 
и Коњух, процењене вредности 34.500.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б3.-Партерно уређење и јавна расвета, тачка 5 – 
Реконструкција стаза у Пионирском парку у Крушевцу, 
процењене вредности 3.600.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б3.-Партерно уређење и јавна расвета, тачка 7 – 
Уређење саобраћајне површине измеђи затворених и 
отворених базена у Крушевцу, процењене вредности 
5.000.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б4.-Опремање слободних локација и стечене обавезе из 
области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта, тачка 5 – Изградња приступне 
саобраћајнице са паркинг простором на локацији 
"Аеродром Росуље", процењене вредности 
12.000.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б4.-Опремање слободних локација и стечене обавезе из 
области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта, тачка 6 – Изградња електроенергетских 
објеката за локацију "Аеродрома Росуље", процењене 
вредности 6.600.000,00 динара; 
 

• Тачка Ц-Програм унапређења безбедности 
саобраћаја, Реконструкција бициклистичке стазе, 
процењене вредности 700.000,00 динара 

 
II 

 
Прогрaм сe  допуњује новим   инвестицијама у 

првом делу и то: 
 
• Тачка А – Припремање грађевинског земљишта, 

А3.-Припремни радови, додаје се Израда Геотехничких 
услова изградње приступне саобраћајнице у оквиру 
комплекса ДИП „Савремени Дом“ у Крушевцу, процењене 
вредности 120.000,00 динара; 
 

• Тачка А– Припремање грађевинског земљишта, 
А3.-Припремни радови, додаје се Израда Геотехничких 
услова изградње дела инфраструктуре у насељу 
Расадник 1, блок Д2 у Крушевцу, процењене вредности 
108.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1 -Саобраћајнице, додаје се Изградња улице Боривоја 
Ивановића, процењене вредности 9.805.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, Б1.-
Саобраћајнице, додаје се Изградња улице Драгослава 
Цекића, процењене вредности 8.400.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1.-Саобраћајнице, додаје се Изградња пута у Љубави, 
процењене вредности 13.625.000,00 динара; 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1.-Саобраћајнице, додаје се Изградња пута у 
Глободеру, процењене вредности 11.460.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1.-Саобраћајнице, додаје се Изградња улице 
Станислава Биничког, процењене вредности 
5.860.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, Б1.-
Саобраћајнице, додаје се Асфалтирање пута Љубава-
Коморане, процењене вредности 12.000.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б1.-Саобраћајнице, додаје се Асфалтирање Норвешке 
улице у Паруновцу, процењене вредности 8.000.000,00 
динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б2.-Инфраструктура, додаје се Изградња санитарног 
чвора у парку Багдала, процењене вредности 
2.000.000,00 динара; 
 

• Тачка Ц-Програм унапређења безбедности 
саобраћаја, додаје се Изградња тротоара у Паруновцу, 
процењене вредности 1.400.000,00 динара; 
 

• Тачка Ц-Програм унапређења безбедности 
саобраћаја, додаје се Израда пројекта и извођење 
радова на постављању пешачких семафора у Улици 
Видовданској испред Максија-Дома синдиката., 
процењене вредности 1.000.000,00 динара 

 
III 

 
Процењене вредности инвестиција из првог дела  

Програма  мењају се и износе: 
 
• Тачка А– Припремање грађевинског земљишта, 

А2.-Откуп земљишта, тачка 3 – Новопланирана улица у 
оквиру ПДР „Центар 2“ смањује се процењена вредност 
на 1.000.000,00 динара; 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б4.-Опремање слободних локација и стечене обавезе из 
области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта, тачка 2 - Изградња новопланиране 
саобраћајнице са инфраструктуром у оквиру ПДР 
"Стари аеродром фаза  1" од ТЦ "Рода" до Аеродромске 
улице у Крушевцу, смањује се процењена вредност на 
20.895.000,00 динара, (прва фаза); 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б4.-Опремање слободних локација и стечене обавезе из 
области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта, тачка 3 - Изградња инфраструктуре између 
стамбених објеката К2А, К2Б, К3А, К3Б на локацији 
"Прњавор 2" у Крушевцу., смањује се процењена 
вредност на 13.500.000,00 динара, (прва фаза); 
 

• Тачка Б – Опремање грађевинског земљишта, 
Б3. Партерно уређење и јавна расвета, тачка 9 – 
Набавка урбаног мобилијара-аутобуских стајалишта, 
повећава се процењена вредност за 800.000,00 динара. 



                                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  11                              27.09.2016. 
    

 

162

IV 
 
Ово Измену и допуну Програма објавити у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-157/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

   
 
288 
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 15. ст. 1. Одлуке о 
организовању Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
„Градска топлана“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 5/2013-Пречишћен текст и 9/16) и чл. 
19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ СТАТУТА 
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ 

Крушевац 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Статута Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“ Крушевац, које је донео Надзорни одбор под 
бројем 1/2дана 08.09.2016. године. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-87/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
289 
На основу члана 28. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ 72/09 и 13/16), члана 4а Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке у Крушевцу ("Сл.лист 
града Крушевца број 1/09 - Пречишћен текст, 6/10,8/12 
и 9/16)  и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У КРУШЕВЦУ  

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народне 

библиотеке у Крушевцу, који је донео Управни одбор 

Народне библиотеке Крушевaц на седницама од    
19.09.2016. и 22.09.2016. године, под бројем 447. 

 
II  -   Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-228/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
290 
На основу члана 28. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“ 72/09 и 13/16), члана 4а Одлуке о оснивању 
Историјског архива у Крушевцу ("Сл.лист града 
Крушевца број 1/09 - Пречишћен текст, 6/10,8/12 и 
9/16)  и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КРУШЕВЦУ 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Историјског 

архива у Крушевцу, који је донео Управни одбор 
Историјског архива у Крушевцу дана 19.09.2016. 
године, под бројем  802. 

 
II  -   Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-229/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
291   
На основу члана 14. Одлуке о Градском 

правобранилаштву града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 6/14 и 8/16) и члана 19. став 1. 
тачка 23. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ПОСТАВЉА СЕ МИРОСЛАВ ЖИВАНОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, за Градског правобраниоца 
града Крушевца. 
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II – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-35/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
292  
На основу члана 19. став 1. тачка 23. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
и члана 14. Одлуке о Градском правобранилаштву града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/14 и 8/16), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да МИРОСЛАВКИ БИГОВИЋ, 

дипл. правнику из Крушевца, престаје мандат заменика 
Градског правобраниоца града Крушевца 26.09.2016. године. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-36/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
293 
На основу члана 19. став 1. тачка 23. Статута града 

Крушевца бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 14. Одлуке о 
Градском правобранилаштву града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 6/14 и 8/16), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да МИЛАНКИ МИЛИЋЕВИЋ, 

дипл. правнику из Крушевца, престаје мандат заменика 
Градског правобраниоца града Крушевца 26.09.2016. 
године. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-37/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 

294 
На основу члана 19. став 1. тачка 23. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и 
члана  14.  Одлуке о Градском правобранилаштву града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 6/14 и 8/16 ), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ НАТАША ЛУКОВИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за заменика Градског 
правобраниоца града Крушевца, на период од пет 
година, почев од 27.09.2016. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-38/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
295 
На основу члана 19. став 1. тачка 23. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
и члана  14.  Одлуке о Градском правобранилаштву града 
Крушевца   ("Сл. лист града Крушевца",бр. 6/14 и 8/16), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

  
I - ПОСТАВЉА СЕ ЈЕЛЕНА ЦВЕТАНОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, за заменика  Градског 
правобраниоца града Крушевца, на период од пет 
година, почев од 27.09.2016. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-39/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

296 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 18.  
Одлуке  о организацији, делокругу и раду заштитника 
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грађана града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 1/2011 и 8/12), 

Скупштина града Крушевца, на  седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА  

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ПОСТАВЉА СЕ СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВИЋ, 
дипл. правник из Крушевца, за Заштитника грађана  
града Крушевца, на период од пет година. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-21/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
297 
На основу чл. 18.  и 20. Одлуке  о организацији, 

делокругу и раду заштитника грађана града Крушевца 
(" Сл. лист града Крушевца" број 1/11 и 8/12) и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца, на  седници одржаној 
дана 26.09.2016.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ПОСТАВЉА СЕ НЕМАЊА МОСКОВЉЕВИЋ, 
дипл. правник из Крушевца, за заменика Заштитника 
грађана  града Крушевца, на период од пет година. 

  
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-22/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 

298 
На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 - Одлука 
УС и 54/11) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  26.09.2016. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

 ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ НАТАША ЛУКОВИЋ,  

дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија 
побеђује", дужности члана Градске изборне комисије              
града Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ЈАСМИНА СТАЈИЋ,  

дипломирани правник из Крушевца, ОГ "Србија 
побеђује" за члана Градске изборне комисије града 
Крушевца. 

 
III  -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 013-5/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
299 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. 

став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 111/09 и 99/11), члана 19. 
и члана 16. тачка 37б. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

I – Образује се Градски штаб за ванредне ситуације  
града Крушевца:  
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Ред. 
бр. 

 
 

Назив 
формацијског 

места 
  

Професионално радно место Име и презиме 

  
1 2 3 4 
1. Командант  Градоначелник Драги Несторовић 
2. Заменик 

команданта 
Заменик Градоначелника Весна Лазаревић 

3. Начелник Начелник Одељења за Ванредне ситуације Крушевац- 
Сектор за ванредне ситуације РС  

Александар Лазаревић 

4. Заменик 
начелника 

Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове 
Градске управе града Крушевца 

Душан Тодоровић 

5. Члан Начелник Градске управе града Крушевца Иван Анђелић 
6. Члан Члан Градског већа града Крушевца Зорица Станковић 
7. Члан Помоћник Градоначелника  града Крушевца за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 
Марко Милојевић 

8. Члан вд директор ЈКП "Водовод" Крушевац Владимир Милосављевић 
9. Члан Руководилац ЕД Крушевац Саша Стефановић 
10. Члан Начелник Полицијске управе Крушевац Миљан Петровић 
11. Члан Начелник Одсека за ТкИ - гарнизона Крушевац п.пук Горан Марковић 
12. Члан Шеф Службе месних заједница града Крушевца Никола Филиповић 
13. Члан  Директор ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" 

Крушевац 
Војкан Тутулић 

14. Члан Одговорно лице у области хидроградње - ЈП "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" Крушевац 

Здравко Јовановић 

15. Члан Начелник Одељења за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца 

Снежана Радуловић 
 

16. Члан Начелник Комуналне полиције Градске управе града 
Крушевца 

Милош Јовановић 

17. Члан Директор Завода за јавно здравље др Драгољуб Вуксановић 
18. Члан Републички ветеринарски инспектор за Расински управни 

округ 
Мерима Драшковић 

19. Члан Директор Дома здравља др Весна Стевић-Гајић 
20. Члан Секретар Црвеног крста Емина Тодоровић 
21. Члан  Директор ЈКП "Крушевац"  Бобан Костић 
22. Члан Надзорни орган  ЈП "Путеви Србије" за град Крушевац Дејан Весић 

 
 
II – Градски штаб за ванредне ситуације обавља 

следеће послове: 
 
- предлаже доношење одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације; 
- руководи и координира рад субјеката система 

заштите и спасавања и снаге заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите; 

- разматра и даје мишљење на предлог процене 
угрожености и предлог плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 

- прати стање и организацију заштите и 
спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 

- наређује употребу снага заштите и спасавања, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и 
обавештавању становника о ризицима и опасностима 
као и предузетим мерама; 

- разматра организацију, опремање и обучавање 
јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених 
правних лица; 

- сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; 

- процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације; 

- доноси наредбе, закључке и препоруке; 
- сарађује са штабовима суседних јединица 

локалне самоуправе; 
- именује менаџера заштите и заменика менаџера 

у насељеним местима; 
- разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на територији града 
као локалне самоуправе; 
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- ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за потребе града; 

- обавља и друге послове у складу са законом. 
 
III  – Послови из става II овог решења финансирају 

се из буџетских средстава у складу са законом. 
 
IV – Стручне и административне послове за 

потребе Градског штаба за ванредне ситуације обавља 
Одељење за општу управу и заједничке послове, 
Служба за ванредне ситуације.  

 
V -  Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације Скупштине града Крушевца I број: 325-
30/2015 ("Службени лист града Крушевца" бр. 5/15). 

 
VI  – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-170/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
300 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 
И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

I- ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за отуђење и давање у 
закуп грађевинског земљишта. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије  

и то: 
- Верољуб Вучићевић, дипл. правник из 

Макрешана,  председник, 
- Братислава Ресановић, дипл. правник из 

Крушевца, члан, 
- Драган Вукићевић, инж. геодезије из Крушевца, 

члан, 
- Николета Миљковић, дипл. економиста из 

Крушевца, члан, 
- Иван Анђелић, дипл. архитекта из Крушевца, 

члан. 
 
III- Задатак Комисије је да спроводи поступак 

јавног надметања и поступак прикупљања понуда 
јавним огласом за отуђење и давање у закуп 
грађевинског земљишта.   

 
IV- Kомисија се образује за мандатни период од 

четири године, почев од 29.09.2016. године. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-158/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
301 
На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

("Службени гласник РС", бр. 45/13), члана 2. Одлуке о 
образовању Савета за здравље ("Службени лист града 
Крушевца", бр.10/13), члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26 09.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
I - Именују се председник и чланови Савета за 

здравље у саставу: 
 
Председник: 
Марија Марковић,  доктор медицине из Крушевца,  

представник локалне самоуправе 
 
Чланови: 

1. Предраг Милић, доктор медицине из Капиџије, 
представник локалне самоуправе, 

2. Милош Јаковљевић, доктор медицине из 
Ђуниса, представник локалне самоуправе, 

3. mr ph. Милош Обрадовић  из Крушевца,  за 
члана, представник локалне самоуправе, 

4. Сузана Ковачевић, медицинска сестра из 
Крушевца, представник локалне самоуправе, 

5. Прим. др Слободанка Јотић, спец. неуро-
психијатар из Крушевца, представник Здравствене 
установе Општа болница, 

6. Прим. др Весна Гајић, специјалиста опште 
медицине  из Крушевца, представник Здравствене  
установе Дом здравља, 

7. Латинка Милојевић из Крушевца,  председник 
Удружења за борбу против шећерне болести, 
представник удружења грађана из реда пацијената 
(корисника услуга), 

8. Томислав Томић, дипл. правник  из Крушевца, 
представник Филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање Крушевац. 

 
II -  Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању  Савета за здравље ("Сл. лист 
града Крушевца" број  11/13 и 7/14).  

 
III - Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-230/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
302 
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/2015 и 9/2016-одлука 
УС) и чл. 48. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.09.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - У Решењу о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 1/2010) тачка III 
мења се и гласи: 

 
"III 

 
Савет чине Председник, заменик председника и 

девет чланова. 
Чланови Савета се именују из реда представника: 

Полицијске управе, Градске управе, школских, 
здравствених и установа стоцијалне заштите,  ауто, 
мото и бициклистичких клубова, Прекршајног суда, 
управљача пута, ЈП "Пословни центар", средстава 
јавног информисања, Канцеларије за младе и др. 

Председника, заменика председника и чланове 
именује Градско веће града Крушевца." 

Савет има секретара и заменика секретара које 
именује Градско веће града Крушевца. Секретар обавља 
стручне послове за Савет и учествује у  његовом раду  
без права одлучивања." 

 
II - Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 344-650/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
303 
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр. 41/09), чл. 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и 
тачке 3. Решења о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја  на путевима на територији града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца"  бр. 1/10 и III број: 344-
650/2016 од 02.09.2016. године)    

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.09.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ: председник, заменик 

председника и чланови Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима на територији града Крушевца, и то: 

 
За председника:  
 
ДРАГАН БЛАЖИЋ, дипл. инж. саобраћаја из 

Крушевца, 
 
За заменика председника: 
 
ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, предузетник из Крушевца, 
 
За чланове: 
 
1. ВЕСНА ЛАЗАРЕВИЋ, заменик Градоначелника 

града Крушевца, 
2. ПРЕДРАГ АРСИЋ, дипл. инж. саобраћаја - 

Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац 
3. ВЛАДАН РАДОЈЕВИЋ, дипл. инж. саобраћаја, 

заменик директора Политехничке школе у Крушевцу, 
4. РАДОШ СТЕФАНОВИЋ, директор ОШ "Свети 

Сава" у Читлуку, 
5. МИЛОШ ЛАЗАРЕВИЋ, начелник саобраћајне 

полиције ПУ Крушевац, 
6. ИВАН ВРАЊАНАЦ, саобраћајни инжењер 

"Пословни центар" Крушевац 
7. ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, дипл. архитекта у 

Градској управи града Крушевца, 
8. СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ, васпитач, запослена 

у ПУ "Ната Вељковић" у Крушевцу, 
9. ВЕСНА ЖИВКОВИЋ, дипл. економиста 

Градска управа- Канцеларија за младе. 
 
За секретара 
 
ВЕРА ИЛИЋ, дипл. инж. саобраћаја Градска управа 
 
За заменика секретара: 
  
ЈЕЛЕНА БРКОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја, 

Градска управа 
 
II - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење  о именовању председника и чланова Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/12, 4/13, 
7/13, 6/14, 7/14, 8/15 и 9/15). 
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III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број: 344-651/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
304 
На основу члана 48. Статута града Крушевца (''Сл. 

лист града Крушевца'' бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 4. 
Правилника о одобравању средстава и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца (''Службени лист 
града Крушевца'' бр. 10/12),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.09.2016. 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 програма и 

пројеката од јавног интереса у области унапређења и 
развоја спорта:  

  
За председника Комисије:  
1. МИОМИР БОЖИЛОВИЋ, приватни предузетник 
  
За чланове: 
2. БОЈАН ОБРАДОВИЋ, представник Спортског 

савеза града Крушевца,  
3. ЗОРАН СИМОВИЋ, приватни предузетник,  
4. ДРАГАН ЈОВИЋ, економски техничар,  
5. ГОРАН ШЕГРТ, економиста. 
 
II - Задаци Комисије су да:  
- доноси Одлуку и предлаже Градском већу 

расписивање и спровођење Јавног позива за годишње и 
посебне програме спортских организација којима се 
остварује општи интерес у области спорта у граду 
Крушевцу у року предвиђеним чл. 117. Закона о 
спорту;  

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви услови постоје и 
дају смернице за конкурсну документацију за Јавне 
позиве;  

- врши анализу и оцену поднетих годишњих и 
посебних програма спортских организација којима се 
остварује општи интерес у области спорта у граду 
Крушевцу;  

- доноси Одлуку о предлогу за финансирање 
програма/пројеката који испуњавају услове и предлаже 
Градском већу града Крушевца доношење Решења о 
финансирању истих;  

- контролише организацију одобрених годишњих и 
посебних програма и утрошак финансијских средстава 
одобрених годишњих и посебних програма;  

- доноси Одлуку о престанку и наставку 
финансирања одобрених годишњих и посебних 
програма;  

- подноси Извештај Градском већу града Крушевца 
о реализацији одобрених годишњих и посебних 
програма и утрошку финансијских средтава;  

 
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-
353/2012 од 13.11. 2012. године и Решење Градског 
већа града Крушевца III број 022-439/2014 од дана 
20.12. 2014. године.  

 
V - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-220/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
305 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 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 и 1/13) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.09.2016. 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 протiв корупције, заштита 
потрошача, заштита животе средине, заштита 

животиња и сл.) 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисијa 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 проитв корупције, заштита потрошача, 
заштита животе средине, заштита животиња и сл.) у 
следећем саставу:  

 
1. МИРОЉУБ ЋОСИЋ, дипл.економиста из Крушевца,  
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2. др ЈЕЛЕНА МИЛАНОВИЋ, доктор техничких 
наука из Крушевца, 

 
3. НЕНАД ДАНИЋ, официр из Крушевца, 
 
4. РАДЕ МИЈАЈЛОВИЋ, струковни менаџер из 

Крушевца, 
 
5. ДАЛИБОР РАВИЋ, приватни предузетник из 

Крушевца. 
 
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 о 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 - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење III Број 011-1/2014 од 13.01.2014. године 
 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 011-20/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
306 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 
 Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 19.09.2016. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ И 

ТРАЈНА РЕШЕЊА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

   I У Решењу Градског већа града Крушевца о 
образовању Савета за миграције и трајна решења града 
Крушевца III бр. 022-117/15 од 24. 04. 2015. године, у 
тачки I, после редног броја 10. додаје се нови редни 
број тако да гласи:  

 
„11. Добривоје Ђорђевић, службеник Полицијске 

управе Крушевац“. 
 
   II  Oво решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-219/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
307 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16),  
члана 8. ст. 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Аеродром Росуље"  Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/13 – Пречишћен текст) и члана 48. 
тачка 12. Статута града Крушевца (Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.09.2016. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I - Даје се сагласност на Правилник о организацији 

и систематизацији послова у ЈП "Аеродром Росуље" 
Крушевац, који је донео директор под бр. 138/16 од 
25.08.2016. године и на који је Надзорни одбор дао 
сагласност Одлуком бр. 138-1/16 од 25.08.2016. године. 

    
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 023-84/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
308 
На основу члана 11. тачка 6. Одлуке о оснивању 

Установе за физичку културу „Спортски центар“ 
Крушевац (,,Сл. лист града Крушевца“, број 1/09-
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Пречишћени текст и 6/10) и члана  48. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број  бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.09.2016. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Правилник о изменама 

и допунама Правилника о организацији и система-
тизацији послова Установе за физичку културу 
"Спортски центар" Крушевац, који  је донео директор 
Установе, дана 02.09.2016. године под бројем  677. 

II - Решење објавити у „Службеном листу  града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број: 022-222/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
309 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 19.09.2016. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за решавање захтева 
за накнаду штете од елементарних непогода у саставу: 

 
1. ВЕСНА ЛАЗАРЕВИЋ, заменик Градоначелника 

града Крушевца 
 
2. ЗОРИЦА СТАНКОВИЋ, члан Градског већа 

града Крушевца 
 
3. ДУШАН ТОДОРОВИЋ, начелник Одељења за 

општу управу и заједничке послове, Градске управе 
града Крушевца 

 
II – Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да 

на основу извештаја Градских комисија за процену 
штете од елементарних непогода, овлашћених 
привредних субјеката или вештака, а применом 
критеријума из Методологије за процену штете и 
социо-економског статуса подносиоца захтева, 
одлучује по поднетим захтевима и о висини накнаде 
која се одобрава за накнаду штете од елементарних 
непогода и других удеса. 

 
III - Сагласност на одлуке Комисије из тачке I  

Решења даје Градоначелник града Крушевца 
 

IV  - Административне послове за потребе комисије 
обављаће Одељења за општу управу и заједничке 
послове, Служба за ванредне ситуације. 

 
V - Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца III број: 325-
91/14 од 17.06.2014. године. 

 
VI - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 325-169/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
310 
На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", бр. 135/2004 и 88/2010), у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),  

Градскa управа града Крушевца, дана 23.08.2016. 
године, донела је 

 
ОД Л У К У 

 
О  ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКИХ  
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА (РАЗВОДНИ 

ГАСОВОД, МРС И ДИСТРИБУТИВНА 
ГАСОВОДНА МРЕЖА) ОД  РГГ“ ЈУГОИСТОК“  

ДО КУЋНИХ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА 
СЛИВА РИБАРСКЕ РЕКЕ НА ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације линијских инфраструктурних објеката 
(разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа) од РГГ „Југоисток“ до кућних мерно 
регулационих сетова слива Рибарске реке  (у даљем 
тексту ПДР) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације линијских инфра-

структурних објеката (разводни гасовод, МРС и 
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дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ „Југоисток“ до 
кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке, (у 
даљем тексту План) ближе се дефинишу и разрађују 
планска решења из стратешких планских докумената и 
стварају услови за развој инфраструктурних система у 
области гасификације и изградње гасоводне мреже.  

Концептуални оквир планирања представља пре свега 
разрада стратешких планских решења из планова вишег 
реда (Просторни план града Крушевца), односно стварање 
планског основа дефинисање детаљне намене простора, 
односно формирање регулације изградње гасоводне мреже, 
коришћења и заштите подручја у обахвату плана.  

План обухвата површину од око 60ха у оквиру 
општинских и некатегорисаних путева кроз делове 
катастарских општина источног дела територије града 
Крушевца, на правцу државног пута II реда од Ђуниса 
до Рибара, односно Росице.               

           
Члан 3. 

 
Разлог за израду Стратешке процене утицаја на 

животну средину садржан је у одредбама Закона о 
Стратешкој процени утицаја на заштиту животне 
средине,којом је утврђена обавеза израде стратешке 
процене  на планове из области просторног планирања 
и потреби да се обезбеди одрживост ПДР-а, као и у  
Мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-124/2016-09 од 15.08.2016. године. 

 
Члан 4. 

 
У оквиру стратешке процене разматраће се постојеће 

стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локације, као и друга питања и проблеми 
везани за животну средину  подручја обухваћеног планом. 

Стратешка процена се неће бавити питањима 
заштите животне средине која нису од значаја за 
процењивање утицаја и дефинисање услова за заштиту 
животне средине и одрживи развој планског подручја. 

 
Члан 5. 

 
О извршеној  стратешкој процени утицаја ПДР-а на 

животну средину израдиће се Извештај  који ће 
обухавтати обавезне елементе утврђене у чл. 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010). 

Обавезни елементи извештаја о стратешкој 
процени су: 

1. полазне основе стратешке процене; 
2. општи и посебни циљеви стратешке процене и 

избор индикатора; 
3. процена могућих утицаја са описом мера 

превиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину; 

4. смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма (мониторинг); 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке  процене; 

7. приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у план или 
програм; 

8. закључке до којих је дошло током израде 
извештеја о стартешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стартешку процену. 
 
У оквиру полазних основа стратешке процене 

утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 
животне средине (вода, ваздух, земљиште) у границама 
предметног плана. 

 
Члан 6. 

 
Израда статешке процене биће заснована на 

просторно планској документацији из области заштите 
животне средине и одрживог развоја и другој 
релевантној документацији, као и на резултатима 
досадашњих истраживања у области заштите животне 
средине, одрживог развоја и просторног планирања. 

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљана мерења у складу са законом. 

 
Члан 7. 

 
Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и 

установе надлежне за послове заштите животне 
средине, заштите природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства, 
водопривреде и др. органи и организације су дужне да 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 
доставе све расположиве податке, услове и 
документацију из делокруга свог рада носиоцу израде 
стратешке процене. 

 
Члан 8. 

 
За носиоца израде стратешке процене, одредиће се 

правно лице или предузетник кoje je уписано у 
одговарајући регистар за обављање делатности 
просторног и урбанистичког планирања и израде 
планских и других развојних докумената.  

Средста за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбеђују се из буџета града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а на 

животну средину, биће изложен на јавни увид 
истовремено са јавним увидом нацрта  ПДР–а, сходно 
чл. 11, 18 и 19 Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/2004 и 88/2010). 
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Члан 10. 
 

 Ова одука је саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације линијских инфраструктурних 
објеката (разводни гасовод, МРС и дистрибутивна 
гасоводна мрежа) од РГГ „Југоисток“ до кућних мерно 
регулационих сетова слива Рибарске реке и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-482/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 

 

 
311 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр., 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 07.09.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ИЗВЕШТАЈА О 

СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ 

АЕРОДРОМ-ФАЗА 3“ У  КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради извештаја о стратешкој  

процени утицаја Плана детаљне регулације „Стари 
аеродром-фаза 3“ (у даљем тексту: План).  

 
Члан 2. 

 
Планом се ближе разрађују смернице и планска 

решења из планова вишег реда, са циљем усаглашавања 
планске документације са важећим прописима и 
одговарајућом покривеношћу грађевинског подручја 
урбанистичким плановима. 

План обухвата оквирно, површину од приближно 
10.00ха у јужном делу града у оквиру грађевинског 
земљишта са преовлађујућом наменом централне 
делатности и допунске или пратећа намене привредних 
делатности, пословање, услуге и сл. 

Плански основ за израду Плана је Генерални план 
Крушевца 2021 ("Сл. лист општине Крушевац", бр. 4/05). 

  
Члан 3. 

 
Подручје обухваћено Планом, налази се у оквиру  

потеза "Стари аеродром" (његов југозападни део),   на 
удаљености око 3км од центра Крушевца. Предметно 
подручје  директно се наслања на државни пут Ib реда 
бр.38 - Бруски пут  и Улицу Мартовских жртава,  као и 

на један  мањи  део стамбеног насеља Мудраковац.У 
непосредној близини планског подручја  је још један 
важан путни правца - државни пут IIb реда бр. 415 - Ул. 
Аеродромска и  комплекс Васпитно поправног дома у 
Крушевцу.  

Простор обухваћен Планом је у оквиру урбанистичке 
зоне 13. „Специфичност ове урбанистичке зоне је 
разнородност садржаја (простор ранијег граског аеродрома, на 
коме су планирани садржаји мешовите намене, ... простора 
сточне пијаце као комерцијалне функције чија се релокација 
препоручује,... Због значаја простора урбанистичке зоне 13 
обавезна је израда планова детаљне регулације.“ 

Планом намене предметно подручје опредељено је 
за мешовиту намену и зеленило-парк. „Простор 
опредељен као „мешовита намена“ односи се на 
простор који има две или више намена које су 
међусобно усклађене и не ометају једна другу. 
Мешовита намена карактеристична је за централне 
градске зоне, зоне центра појединих области и зоне где 
се уз становање обавља одређена делатност.“ 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за План детаљне регулације „Стари 
аеродром-фаза 3“ у Крушевцу, као и на основу 
Мишљења бр. 501-138/16-09 од 02.09.2016. године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 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 План 

детаљне регулације „Стари аеродром-фаза 3“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-508/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 

 

 
 
312 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
29.07.2016. године, донела је 

 



27.09.2016.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                     
 

 

173

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА  
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА  

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако што се 
у члану 6. став 1. тачка 35. мења да гласи: 

"35. Улица Николе Тесле, десном страном од 
Улице Чеховљеве до колског улаза за отворене базене 
за косо паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару и од колског улаза за отворене базене до 
Улице Косовске за подужно паркирање на тротоару, 
десном страном од Улице Kосовске према Улици 
Чеховљевој у дужини око 27 метара подужно 
паркирање на тротоару;" 

 
II  - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, 

сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива 
овог решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                         

IV Број:  344-545/2016 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014) и чл. 10. Одлуке о паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 - 
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 3/14), дана 16.08.2016. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 
4/2015) тако што се у члану 12. у ставу 1. после тачке 6. 
додаје нова тачка 6.1. која гласи: 

„6.1. Улица Ломина, једно паркинг место, са 
леве стране гледано из правца Ул. Видовданске према 
Ул. Станислава Биничког, испред вишепородичног 
стамбеног објекта бр. 5, за подужно паркирање на 

тротоару (наменски се користи за возило регистарске 
ознаке KŠ 071-FF у својини лица са инвалидитетом);" 

 
II - Постављање саобраћајне сигнализације вршити 

према Саобраћајном пројекту постављања саобраћајне 
опреме за 1 п.м једно паркинг место у Ул. Ломиној за 
потребе паркирања возила инвалида рег. бр. KŠ 071-FF 
бр. 2902 од 10.08.2016. године израђеног од стране ЈП 
"Пословни центар" Крушевац.  

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                         

IV Број: 344-593/2016 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014) и чл. 10. Одлуке о паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 - 
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 3/14), дана 16.08.2016. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011...) 
тако што се у члану 12. став 1. после тачке 7. додаје 
нова тачка 7.1. која гласи: 

„7.1. Улица Петра Кочића, четири паркинг 
места, иза вишепородичног стамбеног објекта бр. 55, а 
преко пута објекта у коме се налази Удружење 
дистрофичара расинског округа из Крушевца, подужно 
паркирање у ниши на паркинг простору ван коловоза 
(наменски се користи за возила дистрофичара ОСИ);" 

 
II - Постављање саобраћајне сигнализације вршити 

према Саобраћајном пројекту постављања саобраћајне 
опреме за паркинг за потребе паркирања возила 
дистрофичара (ОСИ) у ул. Петра Кочића бр. 2836 од 
08.08.2016. године израђеног од стране ЈП "Пословни 
центар" Крушевац.  

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                         

IV Број:  344-594/2016 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 



                                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  11                              27.09.2016. 
    

 

174

                         
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
 
278 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града Крушевца .......................................  1 

279 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца .......................................................  1 

280 Одлука о утврђивању престанка мандата члана Градског већа града Крушевца ...........................................  1 

281 Одлука о избору члана Градског већа града Крушевца ....................................................................................  1 

282 Одлука о допунама Одлуке о уређењу Града  ....................................................................................................  2 

283 Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених  

  површина на подручју града Крушевца..............................................................................................................  2 

284 Одлука о допуни Одлуке о градском водоводу и канализацији .......................................................................  3 

285 Одлука о изменама и допунама Одлуке o ауто-такси превозу путника на територији града Крушевца .....  3 

286 Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2016. годину ..........................................................................  6 

287 Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину .......................................... 160 

288 Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута ЈКП „Градска топлана“ Крушевац  ................ 162 

289 Решење о давању сагласности на Статут Народне библиотеке у Крушевцу  ................................................. 162 

290 Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива у Крушевцу .................................................... 162 

291 Решење о постављењу Градског правобраниоца града Крушевца .................................................................. 162 

292 Решење о утврђивању престанка мандата заменика Градског правобраниоца града Крушевца .................. 163 

293 Решење о утврђивању престанка мандата заменика Градског правобраниоца града Крушевца .................. 163 

294 Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца града Крушевца .................................................. 163 

295 Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца града Крушевца .................................................. 163 

296 Решење о постављењу Заштитника грађана града Крушевца .......................................................................... 163 

297 Решење о постављењу заменика Заштитника грађана града Крушевца .......................................................... 164 

298 Решење о разрешењу и именовању члана Градске изборне комисије града Крушевца ................................ 164 

299 Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације ......................................................................... 164 

300 Решење о образовању Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта ............................... 166 

301 Решење о именовању Савета за здравље ............................................................................................................ 166 

  

 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 

302 Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији  

  града Крушевца ..................................................................................................................................................... 167 

303 Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима на  

  територији града Крушевца ................................................................................................................................. 167 

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

  унапређења и развоја спорта ............................................................................................................................... 168 

305 Решење 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 животе средине, заштита  

  животиња и сл.) ..................................................................................................................................................... 168 



27.09.2016.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                     
 

 

175

306 Решење о изменама и допунама Решења о образовању Савета за миграције и трајна решења  

  града Крушевца ..................................................................................................................................................... 169 

307 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

  ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац, донет под бр. 138/16 од 25.08.2016. године............................................. 169 

308 Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и  

  систематизацији послова Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац,  

  донет под бр. 677 од 02.09.2016. године ............................................................................................................. 169 

309 Решење о образовању Комисије за решавање захтева за накнаду штете од елементарних непогода .......... 170 

 

 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
И ДРУГО 

  

310 Одлука о приступању изради Стратешке  процене утицаја Плана детаљне  регулације линијских 

  инфраструктурних објеката (разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна мрежа) од   

  РГГ “Југоисток“ до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке на животну средину ............ 170 

311 Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој  процени  утицаја Плана детаљне регулације 

  „Стари Аеродром-фаза 3“ у Крушевцу ............................................................................................................... 172 

312 Решење о Измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 

  (ул. Николе Тесле)................................................................................................................................................. 172 

313 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 

  (ул. Ломина, једно паркинг место) ...................................................................................................................... 173 

314 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 

  (ул. Петра Кочића, четири паркинг места) ......................................................................................................... 173 

 

 
 
    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  11                              27.09.2016. 
    

 

176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Издавач: Градска управа града Крушевца.  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1.  Телефон:  421-567. 
    Телефакс: 430-332. Жиро-рачун: 900-637-1-1130. Главни и одговорни уредник: Маја Цуцкић, секретар 
    Скупштине града Крушевца.  Штампа:  „МАК-ДИ“ доо Краљево, ул. Обилићева, бр. 13/2.  

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ  
ГРАДА  
КРУШЕВЦА 


