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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 69/08 - др. 
закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“,  бр. 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. 
лист града Крушевца“ број 10/08, 8/09, 6/11, 8/12, 1/14 и 9/16),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 25.01.2018. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 

и расписује 
 

О Г Л А С 
 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 

 
I 
 

- Предмет јавног надметања - 
 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крушевцу у следећим катастарским општинама:      
 

КО 

број  

јавног 

надметања 

Површина 

(ха,ари,м2) 

Почетна 

цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин.) 

20% 

Период  

закупа 

Степен  

заштите 
 

1 2 3 4 5 6 7 

БЕЛА ВОДА 1 1,2409 9.358,20 2.322,52 1   

БЕЛА ВОДА 2 0,1534 12.177,04 373,59 1   

БЕЛА ВОДА 3 0,0307 2.323,00 14,26 1   

БЕЛА ВОДА 4 0,1169 13.067,00 305,51 1   

БЕЛА ВОДА 5 1,2804 8.162,51 2.090,26 1   

БЕЛА ВОДА 6 0,0765 9.386,07 143,61 1   

БЕЛА ВОДА 7 2,5118 12.174,91 6.116,19 1   

БЕЛАСИЦА 8 1,7814 3.815,99 1.359,56 1   

БЕЛАСИЦА 9 3,1555 3.875,01 2.445,52 1   

БИВОЉЕ 10 7,8705 13.998,88 22.035,64 1   

БИВОЉЕ 11 7,0326 15.458,22 21.742,30 1   

БИВОЉЕ 12 0,0287 14.680,00 84,26 1   

БИВОЉЕ 13 12,0161 13.603,91 32.693,18 1   

БИВОЉЕ 14 3,7228 14.533,46 10.821,03 1   

БОВАН 15 0,6140 8.010,45 983,68 1   

БОЉЕВАЦ 16 11,6354 1.281,65 2.982,49 1   

БОЉЕВАЦ 17 38,6074 1.000,00 7.721,48 1   

БОЉЕВАЦ 18 7,3783 1.455,80 2.148,26 1   

БРАЈКОВАЦ 19 0,9426 9.100,71 1.715,67 1   
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1 2 3 4 5 6 7 

БУКОВИЦА 20 0,6715 12.612,32 1.693,83 1   

БУЦИ 21 3,7002 2.340,08 1.731,75 1   

БУЦИ 22 1,2420 2.990,93 742,95 1   

ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА 23 3,3108 10.876,24 7.201,81 1   
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 24 8,9280 8.413,98 15.023,99 1   
ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 25 4,7184 7.639,44 7.209,19 1   

ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ 26 3,6425 4.162,93 3.032,69 1   

ВИТАНОВАЦ 27 1,3070 5.380,32 1.406,42 1   

ВРАТАРЕ 28 4,1765 7.746,63 6.470,76 1   

ВРАТАРЕ 29 9,2008 9.444,83 17.380,00 1   

ВУЧАК 30 0,7509 7.297,81 1.095,99 1   

ГАВЕЗ 31 0,4462 10.184,54 908,87 1   

ГАГЛОВО 32 0,6008 2.029,23 243,83 1   

ГАРИ 33 1,9586 6.642,36 2.601,95 1   

ГЛОБАРЕ 34 1,7257 9.080,53 3.134,05 1   

ГЛОБОДЕР 35 3,6689 10.612,63 7.787,33 1   

ГОРЊИ СТЕПОШ 37 7,1315 10.895,71 15.540,55 1   

ГОРЊИ СТЕПОШ 38 3,2511 11.667,21 7.586,25 1   

ГРЕВЦИ 39 2,2846 8.832,55 4.035,77 1   

ГРКЉАНЕ 40 26,9353 4.956,10 26.698,83 1   

ГРКЉАНЕ 41 0,9754 8.227,00 1.604,92 1   

ГРКЉАНЕ 42 2,7573 5.721,18 3.155,00 1   

ГРКЉАНЕ 43 9,6858 3.208,40 6.215,18 1   

ГРКЉАНЕ 44 12,5394 4.939,81 12.388,46 1   

ГРКЉАНЕ 45 12,5519 5.214,60 13.090,63 1   

ДВОРАНЕ 46 0,2182 9.761,84 426,01 1   

ДВОРАНЕ 47 0,3366 10.163,00 684,17 1   

ДВОРАНЕ 48 2,9352 9.451,23 5.548,25 1   

ДЕДИНА 49 12,4594 7.661,21 19.090,82 1   

ДЕДИНА 50 4,1898 11.476,96 9.617,23 1   

ДОЉАНЕ 51 3,4612 3.710,74 2.568,73 1   

ДОЊИ СТЕПОШ 52 0,7273 3.691,31 536,94 1   

ЂУНИС 53 20,4708 3.856,08 15.787,39 1   

ЂУНИС 54 3,8738 10.394,88 8.053,54 1   

ЗДРАВИЊЕ 55 3,9005 1.890,73 1.474,96 1   

ЗЕБИЦА 56 1,3905 3.979,15 1.106,60 1   

ЗУБОВАЦ 57 6,1224 8.794,17 10.768,28 1   

ЈАБЛАНИЦА 58 4,3667 5.636,10 4.922,23 1   

ЈАБЛАНИЦА 59 6,5396 5.752,78 7.524,17 1   

ЈАБЛАНИЦА 60 10,2362 3.188,63 6.527,89 1   

ЈАБЛАНИЦА 61 18,1132 2.755,39 9.981,80 1   

ЈАБЛАНИЦА 62 9,0612 10.566,38 19.148,81 1   

ЈАСИКА 63 9,9214 14.030,77 27.840,98 1   

ЈОШЈЕ 64 4,7244 2.043,33 1.930,71 1   

КАМЕНАРЕ 65 0,7455 2.574,08 383,79 1   

КАОНИК 66 4,3610 10.213,62 8.908,32 1   

КАОНИК 67 4,1022 11.959,05 9.811,68 1   

КАОНИК 68 5,3518 9.397,09 10.058,27 1   

КАОНИК 69 7,5373 10.694,51 16.121,55 1   

КАПИЏИЈА 70 3,6137 5.634,88 4.072,55 1   
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1 2 3 4 5 6 7 

КАПИЏИЈА 71 0,1142 4.209,74 96,15 1   

КОБИЉЕ 72 0,4111 1.645,00 135,25 1   

КОМОРАНЕ 73 0,1038 2.479,73 51,48 1   

КОЊУХ 74 6,1505 9.370,15 11.526,22 1   

КОЊУХ 75 1,5954 13.850,00 4.419,26 1   

КРВАВИЦА 76 0,4286 9.488,33 813,34 1   

КРУШЕВАЦ 77 16,7141 14.343,75 47.948,57 1   

КРУШЕВАЦ 78 20,2161 3.081,66 12.459,82 1   

КРУШЕВАЦ 79 2,4331 14.790,99 7.197,59 1   

КРУШЕВАЦ 80 5,2395 3.920,00 4.107,77 1   

КРУШЕВАЦ 81 0,8164 14.761,97 2.410,34 1   

КРУШЕВАЦ 82 5,7073 14.680,00 16.756,63 1   

КРУШЕВАЦ 83 43,7666 13.692,53 119.855,06 1   

КРУШЕВАЦ 84 33,0914 9.281,72 61.429,05 1   

КРУШЕВАЦ 85 12,1765 10.571,13 25.743,87 1   

КРУШЕВАЦ 86 3,2045 12.952,30 8.301,13 1   

КРУШЕВАЦ 87 24,9265 13.067,00 65.142,92 1   

КРУШЕВАЦ 88 2,1338 14.147,61 6.037,63 1   

КРУШЕВАЦ 89 0,0270 16.133,00 87,12 1   

КРУШЕВАЦ 90 27,4431 12.582,97 69.063,15 1   

КРУШЕВАЦ 91 20,7254 13.783,20 57.132,47 1   

КРУШИНЦЕ 92 3,4952 7.703,71 5.385,20 1   

КУКЉИН 93 2,5376 9.316,91 4.728,52 1   

КУКЉИН 95 0,4164 16.074,10 1.338,65 1   

КУПЦИ 96 6,1435 6.704,93 8.238,35 1   

ЛАЗАРИЦА 97 2,6497 10.688,36 5.664,19 1   

ЛАЗАРИЦА 98 1,0515 14.680,00 3.087,20 1   

ЛАЗАРИЦА 99 17,5329 12.961,81 45.451,61 1   

ЛИПОВАЦ 100 0,4444 2.619,17 232,79 1   

ЛОВЦИ 101 3,9369 8.069,37 6.353,66 1   

ЛОМНИЦА 102 7,3420 4.578,53 6.723,12 1   

ЛУКАВАЦ 103 0,5296 4.840,00 512,65 1   

ЉУБАВА 104 0,3647 11.615,00 847,20 1   

МАЈДЕВО 105 11,5123 11.118,47 25.599,83 1   

МАЈДЕВО 106 8,2188 7.758,00 12.752,28 1   

МАКРЕШАНЕ 107 5,8457 9.888,87 11.561,48 1   

МАЛА ВРБНИЦА 108 0,0980 4.844,03 94,94 1   

МАЛА РЕКА 109 3,8469 2.242,80 1.725,57 1   

МАЛИ ШИЉЕГОВАЦ 110 3,3755 7.726,82 5.216,38 1   

МАЛИ ШИЉЕГОВАЦ 111 9,2266 7.566,90 13.963,35 1   

МАЛО ГОЛОВОДЕ 112 2,2524 12.498,49 5.630,32 1   

МАЧКОВАЦ 113 5,4711 8.928,03 9.769,22 1   

МАЧКОВАЦ 115 0,7155 13.067,00 1.869,89 1   

МЕШЕВО 116 2,7454 10.177,35 5.588,18 1   

МОДРИЦА 117 0,1537 5.610,09 172,45 1   

МУДРАКОВАЦ 118 1,6819 14.327,75 4.819,57 1   

МУДРАКОВАЦ 119 1,4388 3.920,00 1.128,02 1   

МУДРАКОВАЦ 120 11,7202 10.627,66 24.911,66 1   

МУДРАКОВАЦ 121 13,2141 11.108,80 29.358,57 1   

НАУПАРЕ 122 3,3892 9.366,79 6.349,18 1   

НАУПАРЕ 123 9,5736 6.185,20 11.842,93 1   
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1 2 3 4 5 6 7 

НАУПАРЕ 124 2,3021 3.476,60 1.600,70 1   

ПАДЕЖ 125 1,1765 8.598,81 2.023,30 1   

ПАКАШНИЦА 126 3,7230 4.643,21 3.457,34 1   

ПАРУНОВАЦ 127 11,8820 6.882,44 16.355,42 1   

ПАРУНОВАЦ 128 10,4515 3.906,21 8.165,16 1   

ПАСЈАК 129 3,7197 10.353,96 7.702,73 1   

ПЕПЕЉЕВАЦ 130 7,6830 11.986,82 18.418,95 1   

ПЕТИНА 131 2,4375 2.779,88 1.355,19 1   

ПОЗЛАТА 132 0,1500 2.887,18 86,62 1   

ПОЉАЦИ 133 3,1819 6.609,24 4.205,99 1   

РИБАРЕ 134 7,0114 1.682,35 2.359,12 1   

РИБАРЕ 135 6,2705 4.667,27 5.853,22 1   

РЛИЦА 136 4,4236 1.594,83 1.410,98 1   

РОСИЦА 137 5,6671 8.758,70 9.927,28 1   

СЕБЕЧЕВАЦ 138 1,6136 6.357,09 2.051,56 1   

СЕЗЕМЧЕ 139 5,1587 2.635,90 2.719,56 1   

СЛАТИНА 140 0,2961 1.422,51 84,24 1   

СРНДАЉЕ 141 3,4232 1.159,62 793,92 1   

СРЊЕ 142 5,0596 8.927,81 9.034,23 1   

СТАНЦИ 143 0,8001 10.041,82 1.606,89 1   

СУШИЦА 144 5,3830 8.575,29 9.232,16 1   

ТЕКИЈА 145 6,0197 3.524,34 4.243,09 1   

ТРЕБОТИН 146 2,8955 7.341,21 4.251,30 1   

ТРМЧАРЕ 147 2,2240 2.380,84 1.059,00 1   

ЋЕЛИЈЕ 148 14,3893 9.869,39 28.402,74 1   

ЋЕЛИЈЕ 149 8,2568 9.489,33 15.670,30 1   

ЋЕЛИЈЕ 150 9,8307 9.297,14 18.279,48 1   

ЦЕРОВА 151 6,4727 9.919,88 12.841,69 1   

ЦЕРОВА 152 2,0218 3.238,50 1.309,52 1   

ЦРКВИНА 153 0,2994 1.689,08 101,14 1   

ЧИТЛУК 154 1,5879 14.632,87 4.647,11 1   

ЧИТЛУК 156 5,6871 12.952,76 14.732,73 1   

ШАВРАНЕ 157 0,2359 7.424,74 350,30 1   

ШАНАЦ 158 2,9235 1.397,20 816,94 1   

ШАНАЦ 159 12,4530 9.835,99 24.497,51 1   

ШАШИЛОВАЦ 160 3,0789 9.962,00 6.134,40 1   

ШОГОЉ 161 5,1508 12.858,01 13.245,81 1   

ШТИТАРЕ 162 3,4533 8.969,31 6.194,74 1   

УКУПНО   924,2603 

 
 
2. Увид у документацију: графички преглед 

катастарских парцела по катастарским општинама и 
списак парцела по формираним јавним надметањима 
(комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 
коришћење, може се извршити у згради Градске 
управе града Крушевца, у канцеларији бр. 26 сваког 
радног дана од 08.00 до 16.00 часова.   

Контакт особа Милош Павић, тел. 037/414-721. 
 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном 

стању.  
 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се 
даје у закуп и на коришћење може се извршити сваког 
радног дана након објављивања Огласа за јавно 
надметање, по договору, а заинтересовани понуђачи 
дужни су да се пријаве дан раније у згради Градске 
управе града Крушевца, у канцеларији бр. 26, сваког 
радног дана од 08.00 до 16.00 часова. 

 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 

надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена 
површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
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закуп и на коришћење ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта. 

 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, 
односно на коришћење. 

 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на 

коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не 
може се користити у друге сврхе. 

 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано у јавна надметања означена *и** у табели 
тачке 1. овог огласа није било издато најмање 
последње три агроекономске године и није било 
предмет коришћења.  

 
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп.                                            
 

II 
 

- Услови за пријављивање на јавно надметање - 
 
1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године у катастарској општини на којој се 
налази земљиште које је предмет закупа и које је  
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године на територији јединице локалне 
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 
парцела граничи са земљиштем у државној својини 
које је предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, које је власник 
пољопривредног земљишта најмање 10 ха у 
катастарској општини у којој се налази земљиште које 
је предмет закупа и има седиште на територији 
јединице локалне самоуправе којој припада та 
катастарска општина. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за бројеве јавних надметања означених * и ** 
у табели тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу-за пољопривредну производњу;   

- физичко и правно лице које је уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у 
уговору о коришћењу прибаве одобрење за 
инвестиционе радове које даје Министарство и то у 
складу са чланом 67. Закона о пољопривредном 

земљишту - за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства. 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини понуђач доказује фотокопијама 
следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за 
физичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од 
шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да 
има седиште на територији јединице локалне 
самоуправе којој припада катастарска општина у којој 
се налази земљиште које је предмет закупа за правна 
лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава за  три године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као 
доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног 
земљишта за физичка лица (не старији од шест 
месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и 
катастарски план као доказ о власништву 
пољопривредног земљишта које се граничи са 
земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не 
старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као 
доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног 
земљишта правног лица у катастарској општини у 
којој се налази земљиште које је предмет закупа (не 
старији од шест месеци). 

 
4. Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредну производњу за бројеве 
јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог 
огласа понуђач доказује фотокопијама следећих 
докумената: 

- фотокопијом  личне карте или очитаном 
личном картом за личне карте са чипом за физичка 
лица, односно, фотокопијом извода из привредног 
регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава. 

 
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач 
за бројеве јавних надметања означених ** у табели 
тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих 
докумената: 

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава; 

-    за правна лица - извод из привредног регистра 
(не старији од шест месеци до дана објављивања 
огласа) са податком да је лице регистровано за 
производњу енергије из обновљивих извора од 
биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно 
сагласност надлежног органа, коју доставља 
најкасније у року од две године од дана закључења 
Уговора о коришћењу са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде;  
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- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије 
кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу 
односно сагласност надлежног органа; 

 
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 
4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење 
поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је 
дужан да након закључења записника са јавног 
надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 
и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања, која разматра документацију и 
утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

 
7. Понуђач или његов овлашћени представник 

дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном 
се сматра да је одустао од јавног надметања.  

 
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да 

достави оверено пуномоћје од стране надлежног 
органа Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени 
представник може заступати само једног понуђача на 
јавном надметању.  

 
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за 

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 
тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. 
овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун Градске управе града Крушевца број: 840-
973804-65. 

 
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити  након јавног 
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину. У случају да 
најповољнији понуђач одустане од своје понуде 
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу 
који је одлуком Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања удаљен са јавног надметања због 
нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

 
11. Уколико понуђена цена прелази двоструки 

износ почетне цене, потребно је да најповољнији 
понуђач, након отварања понуда, у току надметања, 
допуни депозит до 50% понуђене цене.  

 
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде 

благовремено достављена најмање  једна пријава. 
 
13. Право закупа и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и 
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  
2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопривредног 
земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било ког 
дела поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно 
земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у 
државној својини у подзакуп. 

 
III 

 
- Документација за пријављивање на јавно  

надметање - 
  
1. формулар за пријављивање (попуњен у 

целости и потписан);  
2. доказ о уплати депозита; 
3. за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини документацију наведену у делу II 
тачка 3. овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства 
документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; 

 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно 

штампане налепнице са адресом општине, се могу 
преузети сваког радног дана на писарници града 
Крушевца. Потребно је да се понуђач благовремено 
упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти 
на којој мора да пише: 

 
На предњој страни: 
 
 Адреса: Градска управа града Крушевца, 

улица и број: Газиместанска бр 1., Комисији за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

 Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 
 Број јавног надметања (навести и КО) 
 
На задњој страни: 
 
  име и презиме/назив и адреса понуђача 
 
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена 

документација. 
 

IV 
 

- Рок за подношење пријаве - 
 
Рок за подношење документације за 

пријављивање је до 16:00 сати, дана 13.02.2018. 
године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које 
стигну у писарницу Градске управе града Крушевца  
до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. 

 
V 
 

- Јавно надметање - 
 
Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење 

земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у 
згради  Градске управе града Крушевца, улица и број: 
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Газиместанска бр 1., у сали 48, за све КО, дана 14.02.2018. 
године, са почетком у 12.00 часова. 

 
VI 

 
- Плаћање закупнине - 

 
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.  
Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате. 

 
VII 

 

- Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 
 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 

дана од правноснажности одлуке достави доказ о 
уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном 
одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко 
Градске управе града Крушевца. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, 
закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за 
сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 
годину закупа потребно је доставити и : 

 гаранцију пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или 

 уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или  

 доказ о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а 
који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа. 
 

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 
Крушевца”  на огласној табли Градске управе града 
Крушевца и месним канцеларијама, и на веб страни, с 
тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Крушевца”.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-9/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
22 
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом ("Службени гласник РС", 
бр. 113/17), и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), предлога Комисије за спровођење мера и 
активности популационе политике града Крушевца бр. 
21 од 22.01.2018. године, 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.01.2018. године, донело је 

П Р А В И Л Н И К 
 

О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о критеријумима и начину 
остваривања права из области популационе политике 
града Крушевца (у даљем тексту: Правилник), 
утврђују се права из области популационе политике 
града Крушевца, начин, критеријуми и поступак за 
остваривање права. 

Градско веће града Крушевца именује Комисију 
за спровођење мера и активности популационе 
политике града Крушевца (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 2. 

 
Одлуком о буџету града Крушевца планирају се 

средства за остваривање права из области 
популационе политике, и то: 

1. једнократно новчано давање за покушај 
вантелесне оплодње, 

2. поклон честитку за новорођенчад рођену 1. 
јануара, 

3. поклон честитку за новорођенчад рођену на 
територији града Крушевца, 

4. новчану помоћ породици за треће, четврто и 
пето дете по рођењу, 

5. поклон за ђаке прваке, 
6. новчана помоћ незапосленим породиљама, 
7. подршка породици за 3. и 4. ђака, 
8. превоз материјално угрожених ученика 2. 3. и 

4. разреда средње школе. 
 
II - ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Члан 3. 
 

Права из овог Правилника могу остварити лица 
под условом да су држављани Републике Србије и да 
имају пребивалиште на територији града Крушевца, 
односно интерно расељена лица са боравиштем на  
територији града Крушевца. 

 
III - ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 

Члан 4. 
 

Овим Правилником прописују се посебни услови 
за остваривање права из члана 2. овог Правилника. 

 
1. Једнократно новчано давање за вантелесну 

оплодњу 
 

Члан 5. 
 

Једнократно новчано давање за вантелесну 
оплодњу је право које остварује жена до 50 година 



8                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 2                                     31.01.2018.  

 

старости која је у поступку вантелесне оплодње, под 
условом: 

-  да испуњава здравствене критеријуме које је 
прописала Републичка стручна Комисија 
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и 
асистирану репродукцију; 

- да не испуњава услове за укључивање у Програм 
вантелесне оплодње који финансира Републички Фонд 
за здравствено осигурање у погледу броја покушаја 
вантелесне оплодње или година старости. 

Право на једнократно новчано давање за 
вантелесну оплодњу остварује и жена до 50 година 
старости која је успешно окончала поступак 
вантелесне оплодње сопственим средствима, под 
условом да поднесе захтев у року од шест месеци од 
дана утврђивања трудноће и да у време вантелесне 
оплодње није испуњавала услове да се укључи у 
Програм вантелесне оплодње који финансира 
Републички Фонд за здравствено осигурање. 

 
Члан 6. 

 
Право на једнократно новчано давање за покушај 

вантелесне оплодње може се остварити једном по 
захтеву. Међутим, уколико средства опредељена за 
ову намену не буду искоришћена у буџетској години 
иста ће се доделити по поднетом захтеву лицима која 
су у поступку вантелесне оплодње и која су остварила 
право на једнократно новчано давање. Износ средстава 
који ће се доделити опредељује се сразмерно броју 
захтева и преосталим новчаним средствима која нису 
утрошена. 

Уз захтев се подноси следећа документација: 
- фотокопија одговарајуће Медицинске 

документације, 
- фотокопија личне карте - читач личне карте 

подносиоца захтева, 
- доказ да су неуспешно завршени поступци 

вантелесне оплодње који иду на терет Републичког 
фонда за здравствено осигурање, 

-  доказ да је у поступку  наредног покушаја 
вантелесне оплодње односно доказ о успешно 
завршеном поступку вантелесне оплодње када 
трошкови не иду на терет Републичког фонда за 
здравствено осигурање,  

- фотокопију картице текућег рачуна на име лица 
које је у поступку вантелесне оплодње, 

- доказ о немогућности остваривања права преко 
Републичког Фонда за здравствено осигурање. 

 
Корисник средстава је дужан да додељена 

средства искључиво користи за намену за која су 
додељена. 

Доказ о наменском трошењу средстава је рачун 
здравствене установе о спроведеном поступку 
вантелесне оплодње, који је корисник дужан да 
достави у року од 45 дана од дана обављеног поступка 
вантелесне оплодње. 

Уколико корисник средстава, у року из 
претходног става, не достави Извештај Здравствене 
установе, сматраће се да средства нису наменски 
утрошена и покреће се поступак за повраћај пренетих 
средстава увећаних за законску камату. 

Члан 7. 
 

Начелник Градске управе града Крушевца 
расписује Јавни позив за доделу средстава за 
једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу 
почетком године. Јавни позив се објављује у 
средствима јавног информисања и на интернет страни 
града Крушевца. 

 
Члан 8. 

 
Комисија предлаже износ једнократног новчаног 

давања за вантелесну оплодњу из става 2 члан 1. овог 
Правилника, у складу са расположивим средствима у 
буџету града, и доставља начелнику Градске управе 
града Крушевца ради доношења одлуке. 

Комисија разматра поднете захтеве, оцењује 
испуњеност услова на основу достављених доказа да 
је лице у поступку вантелесне оплодње у установи у 
којој се иста врши и утврђује испуњеност услова. На 
основу оцене испуњености услова Комисија врши 
одабир корисника и предлаже начелнику Градске 
управе града Крушевца доношење одлуке о избору 
корисника права на једнократно новчано давање за 
покушај вантелесне оплодње. 

 
2. Поклон честитка за новорођенчад рођену 1. 

јануара  
 

Члан 9. 
 

За новорођенчад рођену  1.јануара обезбеђује се 
поклон честитка. 

Предлог износа поклон честитке доноси 
Комисија, у складу са расположивим средствима у 
буџету града, и доставља начелнику Градске управе 
ради доношења одлуке. 

  
3. Поклон честитка  за новорођенчад рођену на 

територији града Крушевца 
 

Члан 10. 
 

Право на поклон честитку за новорођенчад рођену 
на територији града Крушевца остварују родитељ, 
усвојитељ, хранитељ или старатељ детета са 
пребивалиштем на територији града Крушевца, у 
трајању од најмање 12 месеци од дана рођења  детета. 

Право из претходног става остварује се за свако 
новорођено дете на територији града Крушевца, без 
обзира на редослед рођења, као и за новорођену децу 
рођену ван територије града Крушевца, у случајевима 
кад породиља има пребивалиште на територији града 
Крушевца. 

Право из става 1.овог члана остварују и интерно 
расељена лица са боравиштем на  територији града 
Крушевца које мора бити пријављено најмање 12 
(дванаест) месеци пре рођења детета. 

 
Члан 11. 

 
Лице из претходног члана приликом уписа 

новорођеног детета у матичну књигу рођених добија 
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поклон честитку, у којој је назначена вредност, начин 
и место преузимања новчаних средстава. 

  
Члан 12.  

 
Комисија предлаже износ поклон честитке за 

новорођенчад начелнику Градске управе града Крушевца 
рођену на територији града Крушевца. 

Начелник Градске управе града Крушевца на 
основу предлога Комисије доноси одлуку о износу 
поклон честитке за новорођенчад. 

Матична служба Градске управе града Крушевца 
месечно сачињава спискове родитеља новорођене 
деце. Одељење за друштвене делатности обрађује 
спискове и доставља их Одељењу за финансије са 
одлуком начелника Градске управе града Крушевца о 
исплати износа поклон честитке. 

Исплата поклон честитке за новорођенчад врши 
се на наменски текући рачун код Поштанске 
штедионице. 

 
4. Новчана помоћ породици за треће, четврто и 

пето дете по рођењу   
 

Члан 13. 
 

Новчана помоћ породици за треће, четврто и пето 
дете по рођењу додељује се породици у оквиру акције 
"Треће дете" која се организује два пута годишње 
крајем месеца јуна у оквиру „Видовданских 
свечаности“ и крајем месеца децембра у оквиру 
"Новогодишњих свечаности". 

Право на новчану помоћ имају родитељи који 
имају пребивалиште, односно  интерно расељена лица 
са боравиштем на територији града Крушевца, које 
мора бити пријављено  најмање 12 (дванаест) месеци 
пре рођења детета. 

 
Члан 14. 

 
Право на новчану помоћ породици у оквиру 

"Видовданских свечаности" припада породици која 
добије треће, четврто или пето дете у периоду од  
15.12 – 15.06. Право на новчану помоћ породици у 
оквиру "Новогодишњих свечаности" припада породи-
ци која добије треће, четврто или пето дете у периоду 
од 15.06 – 15.12. 

Породиља која роди двоје или више деце у једном 
порођају, оствариће право на новчану помоћ за свако 
рођено дете. 

 
Члан 15. 

 
Комисија предлаже износ новчане помоћи за 

треће, четврто и пето дете из члана 13. и 14. овог 
Правилника у складу са расположивим средствима у 
буџету града, и доставља начелнику Градске управе 
града Крушевца ради доношења одлуке. 

Матична служба Градске управе града Крушевца 
сачињава спискове трећег, четвртог и петог детета по 
рођењу и њихових родитеља. Одељење за друштвене 
делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу 
за финансије са одлуком начелника Градске управе 

града Крушевца о исплати износа поклон честитке 
породици. 

Исплата поклон честитке за треће, четврто или 
пето дете врши се на наменски текући рачун код 
Поштанске штедионице. 

 
5. Поклон за ђаке прваке  
 

Члан 16. 
 

За све ђаке прваке на територији града Крушевца 
обезбеђује се новчана поклон честитка и Прванка. 

Поступак јавне набавке Прванке спроводи 
Градска управа града Крушевца, Одељење надлежно 
за спровођење поступка јавне набавке. 

Комисија предлаже износ поклон честитке за ђаке 
прваке у складу са расположивим средствима у буџету 
града, и доставља начелнику Градске управе града 
Крушевца ради доношења одлуке. 

 
Члан 17. 

 
Основне школе пред почетак школске године 

сачињавају списак родитеља ђака првака. Одељење за 
друштвене делатности обрађује спискове и доставља 
их Одељењу за финансије са одлуком начелника 
Градске управе града Крушевца о исплати поклон 
честитке за ђаке прваке. 

Исплата поклон честитке за ђаке прваке врши се 
на наменски текући рачун код Поштанске 
штедионице. 

 
6. Новчана помоћ незапосленим породиљама 
 

Члан 18. 
 

Незапослена породиља, у смислу овог 
Правилника, је породиља која није у радном односу 
код послодавца, није власник радње или предузећа, 
нити је пензионер. 

Незапосленост се утврђује на дан рођења детета. 
 

Члан 19. 
 

Незапослена породиља мора имати пријављено 
пребивалиште, односно боравиште на територији 
града Крушевца најмање дванаест месеци пре рођења 
детета. 

 
Члан 20. 

 
Право на новчану помоћ не може да оствари 

незапослена породиља чије је дете дато на усвајање, у 
установу социјалне заштите, хранитељску породицу, 
као и породиља која је лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења, као ни 
усвојитељ или хранитељ детета. 

 
Члан 21. 

 
Уколико незапослена породиља, има jeдно, двоје 

или троје деце, па у следећем порођају роди двоје или 
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више деце, оствариће право на новчану помоћ за свако 
рођено дете.  

 
Члан 22. 

 
Редослед рођења утврђује се према броју 

живорођене деце незапослене породиље у моменту 
подношења захтева за остваривање права на новчану 
помоћ. 

 
Члан 23. 

 
Право на новчану помоћ остварује отац детета 

уколико мајка детета није жива, ако су испуњени 
услови предвиђени у члановима 3, 18, 19. и 20. 
Правилника. 

 
Члан 24. 

 
Право на новчану помоћ незапослена породиља 

остварује на основу поднетог захтева, и следећих 
доказа: 

- уверења о држављанству незапослене породиље; 
- личне карте незапослене породиље; 
- извода из матичне књиге рођених за сву децу; 
- пријаве пребивалишта, на адресу мајке, за дете 

за које је поднет захтев; 
- уверење надлежног органа старатељства да мајка 

непосредно брине о детету за које је поднела захтев, 
да њена деца претходног реда рођења нису смештена у 
установу социјалне заштите, хранитељску породицу 
или дата на усвојење, и да није лишена родитељског 
права; 

- других доказа по оцени органа који води 
поступак. 

 
Члан 25. 

 
Статус незапослене породиље доказује се изводом 

из матичне евиденције Републичког Фонда пензијског 
и инвалидског осигурања. 

Статус незапослене породиље може се утврдити 
на основу других доказа по оцени органа управе који 
води поступак. 

 
Члан 26. 

 
Незапосленој породиљи припада новчана помоћ у 

износу који важи на дан рођења детета. 
 

Члан 27. 
 

Кад отац детета, у складу са овим Правилником, 
остварује право на новчану накнаду, поред доказа за 
мајку детета, за њега се прибављају сви потребни  
докази као и за мајку детета, осим доказа о 
незапослености. 

Поред доказа из претходног става, отац детета 
прилаже и доказ о смрти мајке. 

 
 
 
 

Члан 28. 
 

Комисија предлаже износ новчане накнаде по 
незапосленој породиљи у складу са расположивим 
средствима у буџету града, и доставља начелнику 
Градске управе града Крушевца ради доношења 
одлуке. 

Новчана помоћ из става 1. овог члана се исплаћује 
у две једнаке рате. 

Прва рата се исплаћује у року од месец дана од 
дана доношења решења, а друга рата у року од 6 
месеци од дана исплате прве рате. 

Кад за то постоје оправдани разлози, висина и 
начин исплате (једнократно или на рате) новчане 
накнаде, током године може се мењати, на основу акта 
у смислу става 1. овог члана. 

 
Члан 29. 

 
Надлежна служба Одељења за друштвене 

делатности утврђује списак незапослених породиља 
које остварују право на новчану помоћ и доставља 
Одељењу за финансије са одлуком начелника Градске 
управе града Крушевца о износу новчане накнаде за 
незапослене породиље, до десетог у месецу. 

Исплата новчане помоћи незапосленим 
породиљама врши се на наменски текући рачун 
корисника код Поштанске штедионице. 

 
Члан 30. 

 
Права на новчану помоћ незапослене породиље 

остварују се у складу са Законом о општем управном 
поступку. 

 
Члан 31. 

 
Захтев за остваривање права на новчану помоћ 

подноси се најкасније до навршених годину дана 
живота детета, надлежној служби за послове дечије 
заштите  Одељења за друштвене делатности. 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ не 
може се поднети за дете које није живо у моменту 
подношења захтева. 

О праву из става 1. овог члана одлучује Одељење 
за друштвене делатности. 

По жалби на решење о остваривању овог права 
решава Градско веће града Крушевца. 

 
7. Подршка породици за 3. и 4. ђака 
 

Члан 32. 
 

Право на поклон честитку има трећи и четврти 
ђак у породици – ученик основне или средње школе 
под условом да се остала (старија) деца у породици 
налазе на школовању у образовно–васпитним 
установама. 

Средства намењена за остваривање овог права 
користе се за новчану поклон честитку за 3. и 4. ђака у 
породици, о чему предлог даје Комисија, у складу са 
расположивим средствима, и доставља начелнику 
Градске управе ради доношења одлуке.  
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Члан 33. 
 

Школа сачињава спискове ученика и родитеља, 
врши проверу школских потврда, и доставља оверене 
спискове са школским потврдама Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Крушевца 
ради провере. 

Одељење за друштвене делатности обрађује 
спискове и доставља их Одељењу за финансије са 
одлуком начелника Градске управе града Крушевца о 
исплати поклон честитке за трећег и четвртог ђака. 

Исплата поклон честитке за трећег и четвртог 
ђака врши се на наменски текући рачун код 
Поштанске штедионице. 

 
8. Превоз материјално угрожених ученика  
    2, 3. и 4. разреда средње школе 
 

Члан 34. 
 

Као додатни облик помоћи материјално 
угроженим породицама на територији града 
Крушевца, утврђује се право на бесплатан превоз за 
ученике 2. 3. и 4. разреда средње школе. 

 
Члан 35. 

 
Право на бесплатан превоз остварује редован 

ученик 2. 3. и 4. разреда средње школе, који испуњава 
следеће услове: 

- да је материјално угрожен; 
- да има пребивалиште на територији града 

Крушевца; 
- да похађа школу на територији града 

Крушевца; 
- да удаљеност од куће до школе износи 2 и 

више километара; 
- да ово право није остварено по другом основу. 
 

Члан 36. 
 

Школе достављају предлог са образложењем 
Одељењу за друштвене делатности најкасније до краја 
школске године,  за наредну школску годину. 

Предлог садржи следеће податке: 
 
- име и презиме ученика, 
- разред и одељење, 
- адресу становања, 
- број телефона, 
- релацију путовања, 
- образложење, као и две фотографије ученика. 
 
Предлог мора  бити потписан од стране разредног 

старешине и директора школе и оверен печатом 
школе. 

На основу предлога средњих школа на територији 
града Крушевца Комисија утврђује списак ученика 
који остварују право на бесплатан превоз, и доставља 
Одељењу за друштвене делатности ради израде 
спецификације за покретање поступка јавне набавке. 

  
Члан 37. 

 
Поступак јавне набавке за превоз материјално 

угрожених ученика 2. 3. и 4. разреда средње школе 

спроводи Одељење за јавне набавке Градске управе 
града Крушевца, а по достављању спецификације. 

 
Члан 38. 

 
По окончању поступка јавне набавке, Градска 

управа града Крушевца и изабрани превозник 
закључују Уговор о превозу материјално угрожених 
ученика 2. 3. и 4. разреда средње школе. 

Уговор се закључује на одређено време, до краја 
школске године. 

 
Члан 39. 

 
Одељење за друштвене делатности преузима 

карте за превоз од изабраног превозника и доставља 
ученицима по утврђеном списку. 

 
Члан 40. 

 
Даном доношења овог Правилника престаје да 

важи Правилник о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског фонда за популациону политику  
("Службени лист града Крушевца", бр. 11/13, 4/14, 
7/14, 4/15 и 6/16). 

 
Члан 41. 

 
Овај Правилник се објављује у "Службеном листу 

града Крушевца" а ступа на снагу даном доношења од 
стране Градског већа града Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  022-17/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
23 
На основу члана 44. Закона о социјалној заштити 

(,,Сл. гласник РС“, број 24/11), члана 2. Правилника о 
ближим условима и стандардима за пружање услуга 
социјалне заштите (,,Сл. гласник РС“, број 42/13), 
члана 58.д. Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
број 4/13, 11/13, 1/14, 14/16 и  9/17),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 25.01.2018. године, донело је  

 
П Р А В И Л Н И К   

 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ  

,,ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА“ 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Правилником о пружању услуге “лични пратилац 

детета” прописују се услови, начин и поступак 
остваривања права на услугу ,,лични пратилац детета“, 
контрола трошења средстава, подношење извештаја и 
предлагање мера за унапређење ове услуге, као и 
друга питања која су од интереса корисницима. 
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Члан 2. 
 
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање 

детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке 
ради укључивања у редовно школовање, и активности 
у заједници, ради успостављања што већег нивоа 
самосталности. 

  Услугу ,,лични пратилац детета“ спроводи 
Центар за социјални рад Крушевац (у даљем тексту: 
пружалац услуге). 

 
II - ОПИС УСЛУГЕ 
 

Члан 3. 
 
Лични пратилац доступан је детету са 

инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је 
потребна подршка за задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области кретања, одржавања 
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са 
другима, ради лакшег функционисања и комуникације са 
другима током остваривања васпитно-образовног рада у 
предшколској установи или образовно-васпитног рада у 
школи, током целодневне наставе или продуженог 
боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у 
природи,  излета, екскурзија, одмора и слично, под 
условом да је укључено у васпитно-образовну установу, 
односно школу, до краја редовног школовања, 
укључујући завршетак средње школе.  

 
III  - КОРИСНИЦИ 
 

Члан 4. 
 
Услуге личног пратиоца су намењене: 
- деци са инваливалидитетом која су укључена у 

редован предшколски припремни програм, у редовно 
основно образовање и редовно средње образовање. 

 
Услуга „лични пратилац детета“ остварује се само 

под условом да  деца са инвалидитетом из става 1. 
овог члана, редовно похађају припремни предшколски 
програм и школу и која по мишљењу и оцени 
Интерресорне комисије могу постићи напредак у 
самосталном функционисању, односно да им 
завршетак школовања омогућава даљу активацију у 
животу, напредовање, било кроз даље образовање на 
факултету било кроз радну активацију.    

 
IV - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ-ОСТВАРИВАЊЕ  
       ПРАВА 
 

Члан 5. 
 
Захтев за коришћење услуге „лични пратилац 

детета“ подноси се пружаоцу услуге. 
Захтев могу поднети: родитељ односно законски 

заступник детета, васпитно-образовна установа уз 
сагласност родитеља односно законског заступника и 
пружаоц услуге, по службеној дужности. 

 
Члан 6. 

 
O правима из члана 5. овог Правилника Центар 

решава на основу поднетог захтева. 

Уз захтев се подноси мишљење Интерресорне 
Комисије. 

Права утврђена овим Правилником остварују се 
по прописима о општем управном поступку. 

Подаци који су потребни за решавање захтева 
налазе се у доступним службеним евиденцијама 
државних органа, органа јединице локалне самоуправе 
и ималаца јавних овлашћења, и Центар их прибавља 
по службеној дужности у складу са Законом који 
уређује општи управни поступак. 

 
Члан 7. 

 
Родитељу односно законском заступнику детета  

се, током подношења захтева, дају информације о 
његовим правима и обавезама. На основу непосредног 
разговора, стручни радник обезбеђује преглед 
података који треба да одреди: ставове и очекивања од 
ове услуге, да ли и у којој мери  пружалац услуга може 
да задовољи потребе потенцијалног корисника. 

 
V - ПРОЦЕНА 
 

Члан 8. 
 
Пружалац услуге обавља процену током поступка 

признавања права и периодично током коришћења 
услуге, најмање једном годишње, уз највеће могуће 
учешће корисника, чланова породице или старатеља.  

Процена подразумева: детаљну процену  способности, 
социјалних и здравствених потреба корисника, као и 
социјалних ризика, утврђивање приоритетних потреба 
које треба задовољити, према потреби и процену 
укључивањa стручњака различитих специјалности.   
Процена се врши на основу налаза и мишљења 
Интерресорне Комисије града Крушевца.  

Центар за социјални рад Крушевац на основу: 
- поднетог захтева, 
- налаза и мишљења Интерресорне Kомисије, 
- процене пружаоца услуге, 
 

доноси решење о праву на услугу „личног пратиоца 
детета“.   

 
VI - СТЕПЕН ПОДРШКЕ 
 

Члан 9. 
 
Реализацијом активности услуге обезбеђује се 

одговарајућа подршка детету која, у складу са 
проценом, може обухватати:  

1. помоћ код куће у облачењу, одржавању личне 
хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при 
храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, 
храњење или помоћ у коришћењу прибора и 
сл.),припрему књига и опреме за вртић односно школу; 

2. Помоћ у заједници,што укључује: 
2. 1. подршку у одласку до учиониоце у школи и 

повратак кући, 
2.2. помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује 

по потреби: набавку ужине или оброка за дете, као и 
помоћ при храњењу; 

2.3. помоћ у одржавању личне хигијене 
укључујући по потреби: помоћ при облачењу и 
свлачењу на часовима физичког васпитања, при 
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обављању физиолошких потреба, као и при умивању и 
прању руку; 

2.4. подршку при одласку детета на ваннаставне 
активности у складу са индивидуланим планом; 

2.5. помоћ ради лакшег функционисања и 
комуникације са другима током остваривања 
васпитно-образовног рада у предшколској установи 
или образовно-васпитног рада у школи, током 
целодневне наставе или продуженог боравка, 
ваннаставних активности, извођења наставе у 
природи,  излета, екскурзија, одмора и слично, 

2.6. помоћ у задовољавању социјалних, културно-
забавних, и других потреба, укључујући: помоћ при 
кретању ван куће, набавку новина и књига, иницирање 
социјалних контакта и укључивање корисника у 
пригодне културне активности у јединици локалне 
самоуправе. 

 
Члан 10. 

 
Пружалац услуге је дужан да прибави сагласност 

родитеља, односно законског заступника корисника за 
изабраног личног пратиоца детета, као и сву осталу 
документацију која се односи на регулисање 
међусобног односа са родитељем, односно законским 
заступником.  

Пружалац услуге је дужан да писаним путем 
обавести предшколску установу/школу, да дете 
корисник услуге има личног пратиоца. 

 
VII - РЕДОВНА ПОДРШКА И НАДЗОР 
 

Члан 11. 
 
 Пружалац услуге је обавезан да обезбеди:  
- доступност информација о услузи;  
- стручне сараднике за реализацију услуге и 

координацију рада личних пратилаца; 
- личне пратиоце према прописаним минималним 

стандардима за рад са корисницима и завршену обуку 
по акредитованом програму;  

- сарадњу са другим стручним сарадницима за 
процену и подршку корисницима; 

- индивидуални план заштите и утврђивање 
степена подршке, 

- мониторинг и евалуацију услуге, 
- систематско праћење рада и напредовања;  
- ажурне евиденције о личним пратиоцима,  

корисницима, документацију и др; 
- успостављање транспарентне листе чекања;  
- повремено испитивање задовољства корисника 

услуга. 
 
   Пружалац услуге је дужан да се приликом 

реализације уговорене услуге, придржава одредаба  
Закона о социјалној заштити , Правилника о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите и Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити града Крушевца. 

 
 
 
 

VIII - ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 12. 
 
 Пружалац услуге месечно извештава Градску 

управу града Крушевца о  реализованим активностима 
и утрошку новца, а кроз годишњи извештај о раду и 
извештај о пруженој услузи, напретку и утрошку 
средстава у складу са планом за ту календарску 
годину. 

Пружалац услуге је дужан да омогући Градској 
управи града Крушевца  потпуни увид у начин рада, 
документацију, трошкове и све информације настале у 
пружању услуге или у вези са тим.  

 
IX - ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА      
 

Члан 13. 
 
Ради реализације услуге „лични пратилац детета“ 

пружалац услуге обезбеђује: 
- најмање једног стручног радника  
- потребан број сарадника - личних пратилаца. 
Са сарадницима - личним пратиоцима пружалац 

услуге закључује уговор о делу. 
 

Члан 14. 
 
Услуга „лични пратилац детета“ подразумева 

следеће трошкове: 
- накнаду за рад стручних  радника, 
- накнада за рад сарадника-личних пратилаца, 
- накнада трошкова превоза за сараднике - личне 

пратиоце, који путују на удаљености од места стано-
вања до образовне установе више од два километра, 

- трошкове осигурања личних пратилаца. 
 

Члан 15. 
 
Начелник Градске управе доноси Решење о 

утврђивању цене услуге ,,лични пратилац детета“. 
 

Члан 16. 
 
Стручни радник: 
- Oдговоран је за планирање и реализацију 

активности у складу са овим Правилником, 
- Организује услугу  и обавља надзор над радом 

личних пратилаца; 
- Израђује годишњи план рада за пружање услуге 

и индивидуални план пружања услуге за корисника ; 
- Води, попуњава и чува документацију 

корисника; 
- Врши пријем, процену  и распоређивање 

корисника у складу са правилима; 
- Израђује уговор о коришћењу услуге; 
- Израђује  месечни план рада личних пратилаца; 
- Учествује у утврђивању преосталих способности 

корисника за обављање и извршавање одговарајућих 
школских обавеза и дужности; 

- Израђује план структурисаних активности  детета; 
- Пружа стручне услуге у складу са захтевима 

реализације саме услуге и у складу са  потребама и 
могућностима корисника;   
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- Организује састанке родитеља и личних 
пратилаца;  

- Израђује образац за анкету о истраживању 
задовољства корисника у складу са минималним 
стандардима;  

- Организује истраживање о задовољству корис-
ника услуге и обрађује податке истраживања на 
годишњем нивоу;  

- Успоставља, ажурира и чува документацију о 
корисницима, активностима и трошковима; 

- Сарађује са осталим стручним радницима из 
система социјалне, здравствене заштите и образовне 
делатности; 

- врши мониторинг и евалуацију услуге. 
 

Члан 17. 
 
Сарадник-лични пратилац детета је одговоран за 

дневно пружање услуга корисницима у складу са 
активностима дефинисаним  уговором. 

Лични пратилац је дужан да кориснику пружи 
одговарајућу индивидуалну практичну подршку ради 
укључивања у редовно школовање и активности у 
заједници, ради успостављања што већег нивоа 
самосталности у складу са чл. 9. овог Правилника. 

 
Члан 18. 

 
 Лични пратилац не може бити члан породичног 

домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој 
линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра по 
оцу или мајци корисника. 

Лични пратилац може бити лице које испуњава 
услове за старатеља, по одредбама Породичног закона. 

 
X - ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ  
 

Члан 19. 
 
О пруженој услузи личног пратиоца, пружалац 

услуге је дужан да Градској управи града Крушевца 
достави збирни извештај најкасније до 15-ог у месецу 
за претходни месец.  

Збирни извештај се састоји од појединачних 
извештаја за сваког корисника коме је услуга пружена 
и који обавезно садрже следеће податке: име и 
презиме корисника коме је пружена услуга, име и 
презиме личног пратиоца корисника, број дана 
пружене услуге за одређени месец. 

 
Члан 20. 

 
Појединачни извештај мора да буде потписан од 

стране родитеља  односно законског заступника 
корисника, личног пратиоца и  васпитача/наставника. 

Појединачни извештај садржи три целине. Једну 
од целина  попуњава и потписује родитељ/законски 
заступник, другу васпитач/наставник, а трећу лични 
пратилац. 

Лични пратилац је дужан да попуни појединачни 
извештај о пруженој услузи и достави родитељима и 
васпитно образовној установи ради попуњавања 
одговарајућег дела извештаја и стављања потписа. 

Појединачни извештај, потписан од стране 
овлашћених лица, доставља се Центру за социјални 
рад до 5-ог у месецу за претходни месец. 

 
Члан 21. 

 
Укључивање новог корисника у услугу „лични 

пратилац детета“ ће се извршити на основу решења 
Центра за социјални рад Крушевац и то са листе 
чекања коју је дужан да води, у складу са планираним 
средствима за ове намене у буџету града. 

 
Члан 22. 

 
Пружалац услуге  сваког месеца  Градској управи 

града Крушевца доставља захтев за трансфер, на 
основу броја ангажованих личних пратилаца у 
претходном месецу и трошкова прописаних чланом 
14. овог Правилника. 

У прилогу захтева из претходног става прилаже се 
и збирни извештај, сачињен за период за који се захтев 
доставља. 

Трансфер средстава врши се једном месечно за 
претходни месец, на текући рачун Центра за социјални 
рад Крушевац. 

 
Члан 23. 

 
Пружалац услуге преузима одговорност за 

пружање предметне услуге и дужан је да усвоји акт о 
процени ризика, унесе послове везане за реализацију 
ове услуге и закључи уговор о колективном осигурању 
за личне пратиоце. 

 
XI – ИНФОРМИСАЊЕ 
 

Члан 24. 
 

Обавештавање потенцијалним корисницима о 
коришћењу услуге „лични пратилац детета“ врши се 
објављивањем званичних информација на сајту Центра 
за социјални рад Крушевац, сајту Града Крушевца, 
достављањем информација васпитно-образовним 
установама са територије Града Крушевца, доставља-
њем извештаја о раду, као и путем средстава јавног 
информисања. 

 
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 

примењиваће се од 01.02.2018. године. 
 

Члан 26. 
 
Правилник објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 560-3/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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24 
На основу чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

одржаној дана 25.01.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – Разрешава се Велибор Лазаревић из Крушевца 

дужности члана Комисије за координацију инспекциј-
ског надзора над пословима из изворне надлежности 
града Крушевца. 

 
II – Именује се Горан Јанковић, члан Градског 

већа града Крушевца, за члана Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над пословима  
из изворне надлежности града Крушевца. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

        ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  011-2/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
25 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о 

паркиралиштима ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/2009-пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 3/14) 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 дана 25.01.2018. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПАРКИРАЛИШТА НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА 
НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА  
 

I - У Решењу о одређивању паркиралишта на 
којима се плаћа накнада за паркирање моторних 
возила ("Сл. лист лист града Крушевца" бр. 8/12 -
пречишћен текст и 2/13, 8/13, 3/14, 4/14, 6/14, 1/15, 
6/16 и 5/17) у ставу I после тачке 2. додаје се нова 
тачка 2.1.1. која гласи: 

 
"2.1.1. Ул. Босанска, од Улице Шуматовачке до 

Улице Душанове левом и десном страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару у 
делу где ширина тротоара дозвољава паркирање и 

слободну ширину тротоара од 1,6 метара за кретање 
пешака;"  

 
II - Постављање саобраћајних знакова извршити 

на основу пројеката саобраћајне сигнализације, а 

сходно Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 
 
III - Ово решење ступа на снагу даном доношења.  
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  344-81/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
26 
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, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 25.01.2018. 
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 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
4.500.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 1501 (ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ), програмска активност 0001 
(ПА: Унапређење привредног инвестиционог 
амбијента), после позиције 44, уводи се позиција 44.1 
– Субвенције приватним предузећима, економска 
класификација 454000, на износ од 4.500.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 4.500.000 динара су 
неправилно планиран и евидентиран расход за Бизнис 
инкубатор. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  



16                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 2                                     31.01.2018.  

 

4. Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  401-4/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
27 
На основу члана 61. став 13. 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, 99/2016 и 
113/2017) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевац“ бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), 

Градско веће града Крушевца дана 25.01.2018. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 

I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 
буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2018. годину код корисника: 

 
- ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 1501 

(ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ), 
програмска активност 0001 (ПА: Унапређење 
привредног инвестиционог амбијента), са позиције 44 
– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, конто 451191 – Текуће субвенције 
осталим јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, у износу од 4.500.000 динара.  

   
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву- 
раздео 6 - ГРАДСКА УПРАВА, на позицију 154 - 
Средства резерве, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва).  

 
III - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије.  
 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-5/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
 

 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 

 
28 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по захтеву Јавног предузећа за урбанизам 
и пројектовање Крушевац, на основу чл. 157. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014), 
дана  17.01.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,... ) тако што се 
у члану 18. став 1 мења да гласи:   

"Забрањује се саобраћај теретних возила највеће 
дозвољене масе преко 10t на комплетној територији 
града Крушевца осим у улицама: Источна обилазница, 
Видовданска (од Источне обилазнице до Булевара 
Николе Пашића), Булевар Николе Пашића, Кнеза 
Милоша (од Булевара Николе Пашића до Бруски пут) 
и Бруски пут (од Кнеза Милоша према Брусу) - траса 
државног пута IБ реда бр. 38 и осим у Улици 
Железничкој (са прилазом из Улице Јасички пут) у 
делу од Улице Бивољске до Улице Дринске, као и у 
свим улицама између железничке пруге и трасе 
државног пута IБ реда бр. 23.“ 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

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

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-1240/17 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31.01.2018.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 2                                          17 
 

 

 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
 
 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 

 

 21  Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у граду Крушевцу и Оглас за прикупљање писаних  понуда за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крушевцу ...........................................  1 

 22 Правилник о критеријумима и начину остваривања права из области популационе политике 

  града Крушевца .....................................................................................................................................................  7 

 23 Правилник о  пружању услуге ,,Лични пратилац детета“ .................................................................................  11 

 24 Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за координацију инспекцијског надзора над  

  пословима из изворне надлежности града Крушевца ........................................................................................  15 

25 Решење о допуни Решења о одређивању паркиралишта на којима се плаћа накнада за паркирање  

  моторних возила  ...................................................................................................................................................  15 

26 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................................................  15 

27 Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву  ..............................................................................  16 

 

 

 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

И ДРУГО 

 

 

 28 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 

  (забрана саобраћаја теретних возила највеће дозвољене масе преко 10 t  .......................................................  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 2                                     31.01.2018.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Издавач: Градска управа града Крушевца;  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1;  Телефон:  414-700; 

    Телефакс: 430-332;  Жиро-рачун: 840-18640-80;  Главни и одговорни уредник: Маја Цуцкић, секретар 

    Скупштине града Крушевца;  Штампа:  ГТУПР „Сиграф“ Крушевца, ул. Ћирила и Методија бб. 

СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ  

ГРАДА  

КРУШЕВЦА 


