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III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
1 
На основу члана 48. тачка 16. Статута града 

Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08, 
5/11 и 8/15) и члана 21. Одлуке о буџету града Крушевца 
за 2018. годину („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/17),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 12.01.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - УСВАЈАЈУ СЕ финансијски планови директних 

корисника буџета за 2018. годину урађени у складу са 
организационом, програмском, функционалном и 
економском класификацијом и по изворима финанси-
рања и то за: 

Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, 
Градско правобранилаштво, Заштитника грађана, 
Градску управу, Буџетски фонд за заштиту животне 
средине и Службу месних заједница.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-3/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
2 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 12.01.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на допуну Ценовника 

одржавања јавне хигијене, зимског одржавања, осталих 
комуналних услуга и одржавања јавних зелених 
површина које су утврђене Одлуком Надзорног одбора 
ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 3880 од 08.12.2017. 
године, и то: 

 
Р. 
бр. 

Врста сулуге 
Цена без  
ПДВ-а 

Јед. 
 мере 

1. 
Набавка, транспорт и уградња 

Аутобуског стајалишта 
102.000,00 ком. 

  
Напомена: Цена је без ПДВ-а 
 

II - Решење ће се примењивати од дана добијања 
сагласности Градског већа града Крушевца. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-1/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
3 
На основу члана 77. став 2. Одлуке о градском 

водоводу и канализацији („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 4/10) и чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 12.01.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  
2018. ГОДИНУ 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 

атмосферске канализације ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац на територији града Крушевца за 2018. 
годину, који је донело ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац под бр. 7703, дана 19.12.2017. године.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-41/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
 
4 
На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 11/2017) и 
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 12.01.2018. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за стипендирање и 

награђивање ученика и студената града Крушевца (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 
За председника: 
 
- Јелена Николић, проф. математике из Крушевца 
 
За чланове: 
 
- Ивана Станојевић, доктор хемијских наука из 

Крушевца, 
- Слађана Рилак, дипл. инг. заштите биља из 

Крушевца, 
- Ана Дамњановић, дипл. економиста из Крушевца, 
- Маријана Јовановић, дипл.инг. шумарства из 

Крушевца, 
- Милан Милошевић, дипл. историчар из Рибарске 

Бање, 
- Александар Стојковић, мастер економиста из 

Крушевца. 
 
II – Задатак Комисије је да: 
 
1. утврди предлог Правилника о критеријумима за 

коришћење средстава за стипендирање и награђивање 
ученика и студената града Крушевца и достави 
Градском већу ради доношења истог, 

2. сачињава и предлаже програмске активности и 
подноси извештај о реализованим активностима и 
утрошеним средствима, 

3. предлаже висину средстава у буџету града 
Крушевца потребну за реализацију програмских 
активности, 

4. предлаже расписивање и текст конкурса за избор 
корисника стипендија, 

5. разматра пријаве по расписаном конкурсу, 
предлаже стипендисте и износ стипендија, 

6. утврђује предлог стипендиста за наставак 
стипендирања, 

7. предлаже награђивање, врсту и висину награде 
ученицима и студентима на Дан светог Саве и 
Видовдан, 

8. предлаже одабир корисника и износ средстава 
једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и 
иностранству, 

9. доноси Пословник о раду Комисије. 
 
Предлози Комисије из тачке 2-8 достављају се 

начелнику Градске управе ради доношења 
одговарајућих одлука.  

 
III - Комисија се именује на период од 4 године.  
 
IV – Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Градска управа града 
Крушевца – Одељење за друштвене делатности а 
финансијске послове Одељење за финансије. 

 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-7/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
5 
На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, број 11/17), 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Предлога Комисије о 
доношењу Правилника о критеријумима за за 
коришћење средстава за стипендирање и награђивање 
ученика и студената града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
12.01.2018. године, донело је  

 
П Р А В И Л Н И К  

 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СРЕДСТАВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И 
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о критеријумима за коришћење 
средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца (у даљем тексту: Правилник) 
утврђују се критеријуми и поступак располагања 
средствима буџета града Крушевца планираних кроз 
програмску активност 5, програм 14 - Развој спорта и 
омладине, ради афирмације, информисања и едукације 
младих кроз систематско и организовано старање о 
развоју надарених и изузетно талентованих ученика и 
студената на територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Правилником је обухваћено систематско, 

организовано и друштвено одговорно предузимање 
мера и активности за развој изузетно талентованих 
ученика и студената са територије града Крушевца и 
то: стипендирање изузетно талентованих  ученика 
средњих школа и студената који су на режиму 
финансирања из буџета Републике Србије, у 
образовним установама чији је оснивач  Република 
Србија; награђивање ученика основних и средњих 
школа за учешће на такмичењима и олимпијадама 
знања чији је циљ афирмација научних и 
истраживачких, односно уметничких способности у 
оквиру Видовданских свечаности; награђивање 
најбољих ученика и студената на Дан Светог Саве; 
једнократне накнаде за стручна усавршавања ученика 
средњих школа и студената у земљи и иностранству.  
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Члан 3. 
 

Ради остваривања циљева из члана 2. овог 
Правилника, Градска управа града Крушевца обавља 
следеће: 

- стипендира изузетно талентоване ученике 
средњих школа и студенте студија првог, другог и 
трећег степена, који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач Република Србија, са пребивалиштем 
на територији града Крушевца стеченим најмање пет 
година пре подношења захтева, 

- награђује ученике основних и средњих школа 
које имају седиште на територији града Крушевца за 
постигнуте резултате на такмичењима и олимпијадама 
знања чији је циљ афирмација научних и 
истраживачких, односно уметничких способности, у 
оквиру Видовданских свечаности, 

- награђује најбоље ученике завршних разреда 
основних и средњих школа које имају седиште на 
територији града Крушевца и најбоље студенте на Дан 
Светог Саве, 

- обезбеђује једнократну накнаду ученицима 
средњих школа које имају седиште на територији града 
Крушевца и студентима за стручна усавршавања у 
земљи и иностранству, 

- предузима и друге мере и активности од битног 
значаја за подстицање развоја младих талената. 

 
II -  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 
                        

             2.1. Стипендирање 
 

Члан 4. 
 

Право на стипендију града Крушевца имају 
ученици средњих школа и студенти студија првог, 
другог и трећег степена : који су држављани Републике 
Србије, који имају пребивалиште на територији града 
Крушевца стечено најмање 5 година пре подношења 
захтева (односно пребивалиште једног родитеља 
/старатеља малолетног лица),  који су на режиму 
финансирања из буџета Републике Србије у 
образовним установама чији је оснивач Република 
Србија, који су претходни степен образовања стекли у 
образовним установама чији је оснивач Република 
Србија, који нису у радном односу (студенти другог и 
трећег степена), који су избегла и интерно расељена 
лица са боравиштем на територији града Крушевца.  

Право на стипендирање могу остварити: 
а) Ученици средњих школа који су постигли 

одличан успех у свим претходно завршеним разредима 
и који су у претходној школској години освојили једно 
од прва три места или награде на појединачним 
републичким и међународним такмичењима и 
олимпијадама знања, из наставних предмета 
прописаних Календаром такмичења ученика основних 
и средњих школа Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.  

б) Студенти прве године студија првог степена и 
студенти прве године интегрисаних академских 
студија, који су постигли одличан успех у свим 

претходно завршеним разредима средње школе и који 
су у претходној школској години освојили једно од 
прва три места или награде на појединачним 
републичким и међународним такмичењима и 
олимпијадама знања из наставних предмета 
прописаних Календаром такмичења ученика средњих 
школа Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, или који су постигли 
одличан успех у претходно завршеним разредима 
средње школе и који су освојили једно од прва три 
места на коначној ранг листи приликом уписа на 
факултет.    

в) Студенти од друге године студија првог степена 
и друге године интегрисаних академских студија, који 
су током студирања остварили просечну оцену најмање 
9,00 и који су положили све испите из претходних 
година студија.  

г) Студенти студија другог степена – мастер 
студија, који су остварили просечну оцену током 
студија првог степена најмање 9,00 и који су током 
студија другог степена положили све испите из 
претходне године и остварили просечну оцену  најмање 
9,00. 

д) Студенти студија трећег степена – докторских 
академских студија, који су током студија првог и 
другог степена остварили просечну оцену најмање 9,00 
и просечну оцену положених свих испита током 
студија трећег степена најмање 9,00. 

Право на стипендију остварују студенти најдуже 
до навршене 26. године старости, а студенти 
докторских студија до навршених 29 година. 
Стипендија се може доделити, у складу са условима 
конкурса, и студенту који је током школовања 
променио високошколску установу. Право на стипен-
дију се не може остварити више пута за исти степен и  
исту годину студија. Право на стипендију не могу 
остварити апсолвенти. 

Право на стипендију остварују ученици и студенти 
који истовремено не примају друге стипендије или 
кредите из републичког буџета или средстава других 
правних лица који су корисници буџета.  

 
2.2. Награђивање ученика у оквиру 

Видовданских свечаности 
 

Члан 5. 
 

У оквиру Видовданских свечаности Град Крушевац 
награђује све ученике основних и средњих школа са 
седиштем на територији града Крушевца, који су из 
наставних предмета, на републичким и међународним 
такмичењима и олимпијадама знања (прописаних 
Календаром такмичења ученика основних и средњих 
школа Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије), освојили једно од прва три 
места или награде. Резултати такмичења утврђују се на 
основу дипломе, односно потврде стручног друштва 
или другог организатора.  

Ученик може бити награђен  са највише две 
награде за најбољи постигнути резултат у највишем 
рангу такмичења и то за постигнуте резултате на 
такмичењима из различитих наставних предмета. 
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Ученици могу бити награђени новчаном наградом, 
књигом и дипломом. 

Комисија предлаже награђивање, врсту и висину 
награде ученицима на Видовдан, и доставља начелнику 
Градске управе ради доношења одлуке. 

Јавну набавку књига за награђивање ученика 
спроводи Одељење за јавне набавке Градске управе. 

Предлоге за награђивање ученика достављају 
васпитно-образовне установе са територије града 
Крушевца. 

 
Члан 6. 

 
У такмичења, у смислу овог Правилника, не 

убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, 
секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге, 
дописне и интернет олимпијаде и друге ваннаставне 
активности, као и такмичења из математике Мислиша и 
Кенгур. 

Комисија утврђује листу такмичења из којих се 
вреднују резултати по објављивању Календара 
такмичења и смотри основних и средњих школа за 
текућу школску годину. 

 
2.3. Награђивање ученика и студената  
       на Дан Светог Саве 
 

Члан 7. 
 

На основу предлога наставничког већа школе, 
Градска управа  награђује најбоље ученике завршних 
разреда основних и средњих школа са седиштем на 
територији града Крушевца. 

У складу са расположивим средствима могу се 
наградити и студенти – стипендисти града Крушевца 
који су статус стипендисте имали до краја претходне 
школске године, као и студенти који су стипендисти 
града Крушевца у текућој школској години, а који су у 
претходној школској години положили све испите и 
остварили просечну оцену 10,00.  

У складу са расположивим средствима, ученици се 
могу наградити новчаном наградом, књигом и 
постером, а студенти новчаном наградом.  

Комисија предлаже награђивање, врсту и висину 
награде ученика и студената на Дан Светог Саве и доставља 
начелнику Градске управе ради доношења одлуке. 

Плакат са фотографијама награђених ученика 
објављује се на рекламном паноу у центру града. 
Примерак плаката мањег формата уручује се награђеним 
ученицима и свим основним и средњим школама. 

  
2.4. Једнократне накнаде за стручна  
       усавршавања у земљи и иностранству  
                         

Члан 8. 
 

Право на једнократне накнаде за стручно усавршавање 
у земљи и иностранству могу остварити ученици средњих 
школа и студенти, који поред општих услова за коришћење 
средстава која су прописана чланом 4. став 1 Правилника  
испуњавају и следеће услове: 

- Ученици средњих школа са седиштем на 
територији града Крушевца који су у претходно 
завршеним разредима постигли одличан успех и који су 

на предлог школе упућени у научно истраживачке 
центре у земљи и иностранству. 

- Студенти који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије, са укупном просечном 
оценом студирања најмање 8.5, који су упућени од 
стране факултета и позвани од стране овлашћених 
научно образовних институција и организација на 
стручно усавршавање у земљи и иностранству. 

Ученици и студенти имају право једном у току 
календарске године на  финансирање дела трошкова 
стручног усавршавања.  

Комисија предлаже одабир корисника и износ 
једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и 
иностранству, и доставља начелнику Градске управе 
ради доношења одлуке. 

Корисници једнократне накнаде за стручна 
усавршавања су у обавези да у року од 15 дана након 
усавршавања доставе извештај о реализацији и о 
наменски утрошеним средствима. 

 
III - НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА 
        СТИПЕНДИЈА 
 
3.1. Конкурс 
 

Члан 9. 
 
Избор стипендиста Града Крушевца обавља се 

конкурсом за сваку школску годину. Комисија 
предлаже расписивање и текст конкурса за избор 
корисника стипендија, и доставља начелнику Градске 
управе ради расписивања конкурса.  

Конкурс се објављује на сајту града Крушевца. 
Конкурс може бити расписан за све категорије 
кандидата или за поједине категорије. 

Конкурсни поступак за доделу стипендија 
спроводи Комисија за стипендирање и награђивање 
ученика и студената града Крушевца, 

Комисија разматра пријаве по расписаном конкурсу, 
предлаже стипендисте и износ стипендија и доставља 
начелнику Градске управе ради доношења одлуке.  

 
Члан 10. 

 
Конкурс садржи: 
 
- услове конкурса за све категорије кандидата, 
- потребну документацију, 
- начин пријављивања на конкурс, рок за подно-

шење пријава и достављање документације, рок до кога 
ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса, 

- критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, 
- број стипендија по врсти и степену образовања за 

све или за одређене категорије кандидата и 
- друге потребне податке. 
 

Члан 11. 
 

Рок за пријављивање на конкурс утврдиће се 
текстом конкурса. 

Рок до кога ће кандидати бити обавештени о 
резултатима конкурса је 30 дана од дана завршетка 
конкурса. 
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Пријава на конкурс врши се достављањем 
попуњеног обрасца пријаве, уз који се подноси и 
потребна документација Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

Непотпуну документацију стручна служба 
Одељења за друштвене делатности враћа на допуну. 
Рок за допуну је 3 дана од дана завршетка конкурса. 

Ако подносиоци у предвиђеном року не изврше 
тражену допуну, њихови предлози неће се узети у 
разматрање. 

 
3.2.  Критеријуми за утврђивање редоследа  
        кандидата  
 

Члан 12. 
 

Уколико се на конкурс јави већи број кандидата од 
броја утврђеног текстом конкурса, вршиће се 
рангирање кандидата по следећим критеријумима : 

 
Ученици средње школе 
 
Редослед кандидата за доделу стипендија за 

ученике средњих школа утврђује се на основу освојене 
награде на такмичењима прописаних Календаром 
такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја за календарску годину. 

 
Вредновање резултата на такмичењима  
ученика средњих школа: 
 
Освојена места/награде на међународним 

такмичењима ученика гимназије: 
1. место/награда – 11 бодова 
2. место/награда – 10 бодова 
3. место/награда –   9 бодова 
 
Освојена места/награде на републичким 

такмичењима ученика гимназије: 
1. место/награда – 10 бодова 
2. место/награда – 9 бодова 
3. место/награда – 8 бодова 
 
Освојена места/награде на међународним такми-

чењима ученика средњих стручних школа и  
музичке школе: 

1. место/награда – 9 бодова 
2. место/награда – 8 бодова 
3. место/награда – 7 бодова 
 
Освојена места/награде на републичким 

такмичењима ученика средњих стручних школа и  
музичке школе: 

1. место/награда – 8 бодова 
2. место/награда – 7 бодова 
3. место/награда – 6 бодова 
 
Уколико кандидат има успеха на такмичењима из 

више предмета, вреднује се један највиши постигнути 
резултат. 

Уколико по напред наведеним критеријумима, због 
истог броја бодова више кандидата није могуће сачинити 

ранг листу до броја предвиђених стипендија, сви кандидати 
са истим бројем бодова стичу право на стипендију. 

 
Члан 13. 

 
Студенти  
 
Ранг листа студената прве године студија првог 

степена и студената прве године интегрисаних 
академских студија сачињава се вредновањем 
постигнутих резултата на такмичењима и на коначној 
ранг листи приликом уписа на факултет. Уколико 
студент испуњава оба напред наведена услова бодови 
се сабирају. 

 
Освојена места/награде на такмичењима ученика: 
1. место/награда – 3 бода 
2. место/награда – 2 бода 
3. место/награда – 1 бод 
 
Освојена места на коначној ранг листи приликом 

уписа на факултет: 
1. место – 3 бода 
2. место – 2 бода 
3. место – 1 бод 
  
Уколико, по напред наведеним критеријумима, 

због истог броја бодова више кандидата није могуће 
сачинити ранг листу до броја предвиђених стипендија, 
сви кандидати са истим бројем бодова стичу право на 
стипендију. 

 
Члан 14. 

 
Студенти прве године мастер студија и прве године 

докторских студија рангирају се на основу укупне 
просечне оцене претходно завршеног степена студија. 

 
Члан 15. 

 
Студенти од друге године студија првог степена  и 

интегрисаних студија, мастер  и докторских студија 
рангирају се на основу укупне просечне оцене 
претходно завршених година студија тог степена. 

 
Члан 16. 

 
Уколико се јави више кандидата са истом 

просечном оценом, предност има кандидат који је на 
вишој години студија. 

Уколико, по напред наведеним критеријумима, 
због истог броја бодова више кандидата из чл. 14. и 15., 
није могуће сачинити ранг листу до броја предвиђених 
стипендија, сви кандидати са истим бројем бодова 
стичу право на стипендију. 

 
Члан 17. 

 
На основу предлога Комисије о избору 

стипендиста, начелник Градске управе доноси одлуку. 
Са изабраним стипендистима начелник Градске 

управе потписује Уговор о стипендирању. 
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Члан 18. 
 

Висину месечних стипендија за сваку школску 
годину предлаже Комисија на основу планираних 
средстава у буџету и доставља начелнику Градске 
управе ради доношења одлуке. 

Изузетно, висина месечне стипендије се може 
мењати у току школске године, у зависности од висине 
средстава у буџету . 

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних 
рата. 

     
Члан 19. 

  
Ученик или студент остварује право на наставак 

стипендирања уколико постиже континуиран успех у 
току школовања.  

Ученик - стипендиста дужан је да на почетку сваке 
школске године, а најкасније до 20-ог септембра 
достави потврду о завршеном разреду и просечној 
оцени (одличан успех), потврду о наставку школовања 
и потврду о освојеном једном од прва три места 
(награде) у претходној школској години на 
појединачним републичким такмичењима из наставних 
предмета прописаних Календаром такмичења 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.  

Студент - стипендиста дужан је да најкасније до 
31. октобра достави уверење о уписаној наредној 
години студија и положеним свим испитима 
предвиђених планом и програмом факултета из 
претходне године студија са просечном оценом 
најмање 9, уверење о пребивалишту, а студенти другог 
и трећег степена студија достављају на свака три 
месеца доказ о незапослености.   

Комисија утврђује предлог стипендиста за 
наставак стипендирања и доставља начелнику Градске 
управе ради доношења одлуке о додели стипендија. 

 
Члан 20. 

 
Неће се признати право на стипендију или ће оно 

бити укинуто и ако подносилац испуњава остале услове 
из члана 4. и 19. Правилника у следећим случајевима: 

- ако износи или проноси што год неистинито што 
може нашкодити части и угледу Градске управе града 
Крушевца, 

- ако путем штампе, радија, телевизије и других 
средстава јавног информисања, на јавном скупу или на 
други начин изложи порузи рад Комисије. 

Одлуку о укидању или ускраћивању права на 
стипендирање доноси начелник Градске управе на 
предлог Комисије. 

 
Члан 21. 

 
Корисник стипендије губи статус стипендисте 

града Крушевца и стипендију ако се утврди: 
- да подаци који су наведени као основ за 

остваривање права на стипендију не одговарају 
чињеничном стању, 

- ако престане да испуњава услове из члана 4. и 
члана 19. овог Правилника, 

- ако не достави доказ о испуњавању услова из 
члана 4. и члана 19. овог Правилника, 

- у случају заснивања радног односа, 
- ако у току школске године изгуби статус ученика, 

односно, студента. 
- по дипломирању, 
- ако стипендиста поднесе захтев за раскид уговора 

о стипендирању. 
Студент завршне године студија губи статус 

стипендисте Града Крушевца по дипломирању, 
односно истеком завршне године студија по плану и 
програму факултета. 

Корисник стипендије који изгуби статус 
стипендисте под условима из става 1. алинеја 1. овог 
члана дужан је да врати цео износ примљене 
стипендије, по одредбама Закона о облигационим 
односима. 

У случају прекида студирања, дипломирања или 
наступања других околности које су од утицаја на 
остваривање права на стипендију, стипендиста је дужан 
да у року од 15 дана обавести стипендитора. 

Одлуку о раскиду уговора о стипендирању доноси 
начелник Градске управе на предлог Комисије. 

 
Члан 22. 

 
Приликом потписивања Уговора о стипендирању, 

родитељи малолетних стипендиста дају посебну изјаву 
под материјалном и кривичном одговорношћу о 
истинитости података који су од утицаја на 
остваривање права на стипендију. 

  
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца'', број 1/16 и 5/17). 

 
Члан 24. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-8/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
  
6  
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 12.01.2018. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ И ИЗБОР КОРИСНИКА 
СРЕДСТАВА   

 
I - Образује се Комисија за израду Локалног акционог 

плана за запошљавање и избор корисника средстава. 
 
II - Именују се председник и чланови Комисије за 

израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава и то: 

 
За председника:  
Мирољуб Ћосић, помоћник Градоначелника за 

економски развој, инвестиције и финансије 
 
За чланове:  
1. мр Драгана Степановић, шеф Службе за 

економски развој, инвестиције и грађевинско земљиште 
у Градској управи града Крушевца 

2. Сузана Младеновић, представник Националне 
служба за запошљавање, Филијала Крушевац 

3. Мирољуб Јовановић, приватни предузетник 
4. Бошко Прибаковић, представник Удружења 

предузетника 
 
III - Задаци Комисије: 
 
1. Доноси Пословник о раду;  
2. Израђује предлог Локалног акционог плана за 

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

3. Доноси Критеријуме за избор корисника 
средстава мера подршке за запошљавање, на које 
сагласност даје Градско веће;  

4. Врши одабир корисника средстава по 
расписаном Конкурсу за расподелу средстава, који 
расписује начелник, на основу Критеријума и предлаже  
начелнику доношење Одлуке,  на основу које се 
закључује уговор.  

5. Подноси извештај о коришћењу средстава 
Градоначелнику по потреби, а Скупштини на крају 
календарске године. 

 
IV -  Комисија се именује на период од 4 године. 
 
V - Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обавља Градска управа града Крушевца – 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, а финансијске послове Одељење за финансије.  

 
VI - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-5/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  

7 
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 12.01.2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца у саставу председник 
Комисије и осам чланова и то стручна лица из области 
пољопривреде и пољопривредни произвођачи. 

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије 

за подстицање развоја пољопривреде (у даљем тексту: 
Комисија) и то: 

 
За председника: 
 
Наташа Бачлић, дипл.инж.агрономије из Крушевца 
 
За чланове: 
 
1. Марко Кнежевић, дипл.инж.пољ. из Крушевца; 
2. др Горан Јевтић, „Институт за крмно биље“ из 

Крушевца; 
3. Драган Џугурдић, дипл.ветеринар, ЈУ „Ветери-

нарска станица Крушевац“ из Крушевца; 
4. Славиша Петровић, представник ЗЗ „Агропројект 

10 плус“ из Великог Шиљеговца; 
5. Горан Антић, представник Удружења одгајивача 

говеда сименталске расе „Расина“ Крушевац; 
6. Предраг Чабрић, пољопривредни произвођач из 

Великог Шиљеговца; 
7. Драган Петровић, представник Удружења 

произвођача сертификованог садног материјала „Книп 
саднице“, Коњух и 

8. Славиша Цветковић, пољопривредни произвођач 
из Зебице. 

 
III – Задаци Комисије: 
 
1. Доноси Пословник о раду; 
2. Израђује предлог Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца и доставља Градском 
већу на усвајање; 

3. Доноси Критеријуме за избор корисника 
средстава мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца, 
на које сагласност даје Градско веће; 

4. Доноси предлог Одлука о издвајању средстава, и 
доставља Градском већу на усвајање; 

5. Врши одабир корисника средстава по 
расписаном Конкурсу за расподелу средстава, који 
расписује начелник, на основу Критеријума и предлаже 
начелнику доношење Одлуке која је основ за  
закључење потребних уговора; 

6. Предлаже начелнику доношење Одлуке за 
преостале мере по Програму мера подршке за 
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спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца, која је основ за 
закључење потребних уговора и 

7. Доставља Градском већу Извештај о утрошку 
средстава и Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреду. 

 
IV – Комисија се именује на период од 4 године. 
 
V – Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обавља Градска управа града Крушевца – 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Служба за пољопривреду, а финансијске 
послове Одељење за финансије. 

 
VI – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  320-3/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
8 
На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца (,,Сл. 
лист града Крушевца'' бр. 11/2017) и 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 12.01.2018. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ 
ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење мера и 
активности популационе политике града Крушевца (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 
За председника: 
 
1. Иван Мијаиловић, проф. цивилне одбране, 

управник Васпитно поправног дома. 
 
За чланове: 
 
2. др Јелена Милановић, дипл. инжењер хемијске 

технологије, помоћник градоначелника за друштвене 
делатности, 

3. Зорица Јовановић, дипл. спец. педагог, начелник 
Одељења за друштвене делатности Градске управе, 

4. Снежана Николић, дипл. правник, начелник 
Одељења за јавне набавке Градске управе, 

5. Слађана Чабрић, проф. педагогије, директор 
Центра за социјални рад, 

6. Ивана Петровић, дипл.правник, заменик 
директора Центра за социјални рад, 

7. др Радица Стефановић, спец.гинекологије, 
Општа болница Крушевац. 

 
II - Задатак  Комисије је да: 
 
1. утврђује предлог Правилника о критеријумима и 

начину остваривања права из области популационе 
политике и доставља Градском већу ради доношења.  

2. сачињава и предлаже програмске активности и 
подноси извештај о реализованим активностима и 
утрошеним средствима начелнику Градске управе,  

3. предлаже висину средстава у буџету града 
Крушевца потребну за реализацију програмских 
активности, 

4. предлаже расписивање и текст Јавног позива за 
избор корисника једнократне новчане помоћи за 
вантелесну оплодњу и доставља начелнику Градске 
управе ради расписивања конкурса, 

5. предлаже износ једнократног новчаног давања за 
вантелесну оплодњу и врши одабир корисника на 
основу достављених захтева,  

6. предлаже износ поклон честитке за 
новорођенчад рођену 1. јануара, 

7. предлаже износ поклон честитке за 
новорођенчад рођену на територији града Крушевца, 

8. предлаже износ поклон честитке за свако треће, 
четврто и пето рођено дете, 

9.  предлаже поклон за ђаке прваке, 
10. предлаже Одлуку о врсти и висини подршке за 

трећег и четвртог ђака у породици, 
11. утврђује списак материјално угрожених уче-

ника 2. 3. и 4. године средњих школа за бесплатан 
превоз на територији града Крушевца, 

12. предлаже Одлуку о износу новчане помоћи 
незапосленим породиљама, 

13.  доноси Пословник о раду Комисије. 
 
III - Предлoзи Комисије из тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 

достављају се начелнику Градске управе, ради доношења 
одговарајуће одлуке. 

 
IV - Комисија се именује на период од 4 године. 
 
V - Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обавља Градска управа града Крушевца – 
Одељење за друштвене делатности а финансијске 
послове Одељење за финансије. 

 
VI - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-9/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 

9  
На  члана 28. Закона о култури (“Сл. гласник РС”,  

бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 6б Одлуке о 
оснивању Историјског архива у (“Сл. лист града 
Крушевца”, бр. 1/09 – пречишћен текст, 6/10 и 9/16) и 
члана 48. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 



 12.01.2018.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 1                                          9 
 

 

Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 12.01.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији послова Историјског 
архива Крушевац, који је донео директор Историјског 
архива Крушевац под бројем 1038 од 06.12.2017. 
године.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-2/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
10  
На  члана 28. Закона о култури (“Сл. гласник РС”,  

бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 8б Одлуке о 
оснивању Културног центра у Крушевцу (“Сл. лист града 
Крушевца”, бр. 1/09 – пречишћен текст, 6/10, 8/15 и 9/16) 
и 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 12.01.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији послова у Културном 
центру Крушевац, који је донео директор Културног 
центра Крушевац под бројем 3053-4/17 од 26.12.2017. 
године.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-3/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
11 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Установе 

„Центар за особе са инвалидитетом“ Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 1/10), чл. 13. став 1. тачка 8. 
Статута Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевац“, бр. 2/10), члана 
12. став 1. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник 
РС“ бр. 245/11), и 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 12.01.2018. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о  измени и 

допуни Правилника о организацији и систематизацији 
послова Установе „Центар за особе са инвалидитетом“, 
који је донео директор Установе „Центар за особе са 
инвалидитетом“ Крушевац под бројем 404 од 
13.12.2017. године.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-4/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
 
12 
На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 18/10 и 
101/17) и чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 12.01.2018. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - У Закључку Градског већа града Крушевца број 

022-311/17 од 21.09.2017. године, тачка I мења се и 
гласи: „Даје се сагласност Предшколској установи 
„Ната Вељковић“ Крушевац, да у школској 2017/18 
години може да формира васпитне групе са 
целодневним и полудневним обликом рада, групе са 
посебним и специјализованим програмом, са  
повећањем до 20% већим бројем деце од норматива 
утврђених Законом о предшколском васпитању и 
образовању. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-6/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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13 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 99.966 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, 

шифра програма 0602, Програм 15: Локална 
самоуправа, програмска активност 0002, ПА: 
Функционисање месних заједница, функција 133 – 
остале опште услуге, позиција 279.1, економска 
класификација 423400, повећава се за 99.966 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 99.966 динара су 
непланирана средства за исплату штампања листића за 
изборе у саветима месних заједница по рачуну бр.   
ФК-1202 од 20.12.2017. године издатог од штампарије 
СИГРАФ Крушевац. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
  
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца”. 
 

        ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-420/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
14 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 5.647 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, шифра 

програма 2101 (ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Фунционисање градоначелника), 
економска класификација 465100, позиција 26 - Остале 
текуће дотације и трансфери, повећава се за 5.647 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 5.647 динара су 
недостајућа средства за новембарску плату за остале 
текуће дотације по закону. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-421/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
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класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 75.000 динара 
распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 75.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у укупном износу од 75.000 
динара су недовољно планирана средства за исплату 
солидарне помоћи због смрти оца Мирослава 
Живановића, у износу од 25.000 динара, због смрти 
оца Ане Симић, у износу од 25.000 динара и због 
смрти супруга Марине Ковачевић, у износу од 25.000 
динара, запослених у Градској управи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-422/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
16                                                                                                     
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 1.000.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0014 (ПА: 
Ванредне ситуације), економска класификација 
424500, позиција 229.1 - Услуге одржавања 
националних паркова и природних површина, 
повећава се за  1.000.000 динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у износу од 1.000.000 динара су 
недовољно планирана средства за  радове  изведене на 
чишћењу канала у насељеним местима Рибаре, 
Паруновац, Ђунис, Мајдево, Горњи Степош, Шавране, 
Здравиње, Кобиље, Модрица и Дедина, у периоду од 
16.09.2016. године до 23.12.2016. године (исплата дела 
рачуна-отпремнице бр. 03-01/2017 од 19.01.2017. 
године, издатог од Р.И.Х.О.И.Р.Н. Алекс-градња, 
Крушевац за наведене радове). 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-423/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
17                                                                                               
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 1.200.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање Градске 
управе), економска класификација 483100, позиција 208- 
Новчане казне и пенали по решењу судова, повећава се за  
1.200.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 1.200.000 динара су 
недовољно планирана средства за  судске пресуде у 
споровима између града Крушевца,  ПУ „Ната 
Вељковић“ и родитеља чија су деца похађала наведену 
предшколску установу. 
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3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 
за финансије. 

  
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца”. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-424/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
18 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 375.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.713.608.382 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције на 
уплатни рачун  буџета, на име помоћи социјално 
угроженим породицама избеглих и интерно расељених 
лица (25 лица по 15.000 динара). 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 375.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.713.608.382 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
375.000 динара и сада износе 3.465.585.699 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист 
новоа градова, повећавају се за 375.000 динара и сада 
износе 47.856.458 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 248.022.683 динара. 

Средства у износу од 375.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 

(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА), програмска активност 0006 (ПА: 
Подршка деци и породицама са децом) функционална 
класификација 070 и то: 

- на позицију 135, конто 472931-Једнократна 
помоћ, износ од 375.000 динара и сада износи 735.000 
динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 

3) Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
        ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  400-32/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
  
 
19 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
50.000.000 динара, извор финансирања 07 – Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 3.763.608.382 
динара, уплатом Министарства финансија РС на 
уплатни рачун буџета 733141, за текућу ликвидност 
града, по изводу бр. 249 од 26.11.2017. године. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
50.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада 
износе 3.763.608.382 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
50.000.000 динара и сада износе 3.515.585.699 динара. 

Приходи на конту 733141 – Ненаменски трансфер 
од Републике у корист новоа градова, повећавају се за 
50.000.000 динара и сада износе 516.902.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 248.022.683 динара. 

 
Средства у износу од 50.000.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
1) ГРАДСКЕ УПРАВЕ и то: 
 
 шифра програма 1102 (ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ), програмска активност 0007 (ПА: 
Производња и дистрибуција електричне енергије) 
функционална класификација 436 и то: 

- на позицију 38.2, конто 621911-Учешће капитала 
у домаћим нефинансијским јавним предузећима и 
институцијама, износ од 30.000.000 динара и сада 
износи 30.000.000 динара; 

 
шифра програма 1102 (ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ), програмска 
активност 0003 (ПА: Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене) функционална 
класификација 660 и то: 
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- на позицију 36, конто 421325-Услуге чишћења, 
износ од 8.821.556 динара и сада износи 8.821.556 
динара; 

 
шифра програма 1102 (ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ), програмска 
активност 0004 (ПА: Зоохигијена) функционална 
класификација 660 и то: 

- на позицију 37, конто 424911-Остале 
спец.услуге, износ од 571.700 динара и сада износи 
571.700 динара; 

 
шифра програма 1102 (ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ), програмска 
активност 0001 (ПА: Управљање/одржавање јавним 
осветљенем) функционална класификација 640 и то: 

- на позицију 33, конто 421211-Услуге за 
електричну енергију, износ од 8.822.045 динара и сада 
износи 8.822.045 динара; 

 
шифра програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Гимназије) функционална 
класификација 920 и то: 

- на позицију 115, конто 421211-Услуге за 
електричну енергију, износ од 122.654 динара и сада 
износи 122.654 динара; 

 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе) функционална 
класификација 133 и то: 

- на позицију 216, конто 515199-Остала 
нематеријална основна средства, износ од 595.579 
динара и сада износи 595.579 динара и 

- на позицију 179, конто 421211-Услуге за 
електричну енергију, износ од 382.847 динара и сада 
износи 382.847 динара. 

 
2) СПОРТСКОГ ЦЕНТРА и то: 
 
шифра програма 1301 (ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ), програмска активност 0004 
(ПА: Функционисање Установе за физичку културу 
„Спортски центар“ Крушевац) функционална 
класификација 810 и то: 

- на позицију 452, конто 421211-Услуге за 
електричну енергију, износ од 683.619 динара и сада 
износи 683.619 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-33/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

20  
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.12.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
6.543.769 динара, извор финансирања 07 – Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 3.770.152.151 
динар, уплатом Канцеларије за управљање јавним 
лагањима Владе РС за уплатни рачун  уџета 733144, за 
плаћање ОДВ-а за реализацију пројекта Санација и 
реконструкција објекта ОШ “Јован Јовановић Змај”, по 
изводу бр. 251 од 28.12.2017. године. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
6.543.769 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.770.152.151 динар. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
6.543.769 динара и сада износе 3.522.129.468 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова повећавају се за 6.543.769 динара и сада 
износе 54.400.227 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се  
у износу од 248.022.683 динара. 

Средства у износу од 6.543.769 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе) функционална класификација 133 и 
то: 

 
- на позицију 206, конто 482191 – Остали порези, 

износ од 6.543.769 динара и сада износи 6.543.769 
динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-34/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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