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Садржај Завршног рачуна 
 

Члан 12. 
 

Завршни рачун града Крушевца за 2013. годину 
садржи: 

 
1. Биланс стања, 
2. Биланс прихода и расхода, 
3. Извештај о издацима за набавку нефинансијске 

имовине и примањима од продаје нефинансијске 
имовине, 

4. Биланс финансирања, 
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да 

приказује разлику између одобрених средстава и 
извршења, 

6. Образложење одступања између одобрених 
средстава и извршења, 

7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу 
на домаћем и страном тржишту новца и капитала и 
извршеним отплатама дугова, 

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и 
сталне буџетске резерве, 

9. Извештај о ревизији годишњег консолидованог 
финансијског извештаја за 2013. годину. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2013. годину саставни је део ове Одлуке.  

 
Члан 14. 

 
Одлуку о Завршном рачуну буџета града Крушевца 

за 2013. годину, са Извештајем о извршењу Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2013. годину доставити 
Министарству финансија Републике Србије - Управи за 
трезор, најкасније до 15. јуна 2014. године. 
 

Члан 15. 
 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града 
Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 417-2/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 46. и члана 102. ст.1 тачка 5 

Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 
36/09, 88/10 и 91/10 - исправка) и члана 12. Правилника 
о садржају и начину вођења регистра заштићених 
природних добара ("Службени гласник РС" бр. 81/10) и 
члан 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), на предлог Завода за 
заштиту природе Србије 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
18.06.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРЕСТАНКУ И БРИСАЊУ ЗАШТИТЕ 

ПРИРОДНОГ СПОМЕНИКА „СТАБЛО ХРАСТА 
ЛУЖЊАКА (Quercus robur)  

У АТАРУ СЕЛА ЛИПОВАЦ КОД КРУШЕВЦА“ 
 

1. ПРЕСТАЈЕ заштита природног споменика 
„Стабло храста лужњака у селу Липовац код 
Крушевца“, као природног добра. 

 
2. Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге 

Решење Секретаријата за управно правне послове 
Скупштине општине Крушевац бр. 11207 од 05. јуна 1969. 
године, о стављању под заштиту државе стабла храста 
лужњака (Quercus robur) у селу Липовац код Крушевца. 

 
3. Ову Одлуку доставити Заводу за заштиту природе 

Србије ради брисања предметног природног добра из 
Централног регистра заштићених природних добара. 

 
4. Ову одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 633-1/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13), члана 11, 36, 
61, 67. и 85. Одлуке о уређењу града („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/12, 10/12) и члана 19 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ 

ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА 

 
Члан 1. 

 
У Плану  размештаја мањих монтажних и других 

покретних објеката и уређаја на јавним површинама 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 4/13, 7/13) мења се 
текст у табели 3.1. КИОСЦИ; ЗОНА 1, 
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Тако што уместо: 
 

К1+К2-21 
Улица 
Миличина 

К1, К2 пет 2293/2 

штампа, 
дуван, 
лутрија, 

прехрамбени 
производи, 
мењачница 

К1-34 

штампа, 
дуван, 
лутрија, 
прехрамбе-
ни 
производи  

К1 једна 1582 

штампа, 
дуван, 
лутрија, 
сувенири 

 
Треба да стоји: 

 

К2-21 
Улица 
Миличина 

К2 једна 2293/2 

штампа, дуван, 
лутрија, 

прехрамбени 
производи 
мењачница 

К1+ 
К2-34 

штампа, 
дуван, 
лутрија, 
прехрам-
бени 
производи  

К1,К2 три 1582 

 
штампа,дуван, 

лутрија, 
прехрамбени 
производи 
мењачница 

 
Члан 2. 

 
У делу 3.1 КИОСЦИ - Акт о урбанистичким 

условима, иза текста: Имајући у виду стање 
конструкције објеката типа-К2, на основу одабраног 
конкурсног решења, могуће је реконструисати исте у 
постојећим габаритима, са циљем добијања новог 
изгледа примереног савременим трендовима, додаје се 
нови став који гласи:  

„На новим локацијама, планираним за овај тип 
киоска, могуће је постављање истих у складу са 
главним пројектом, са извршеном техничком 
контролом, на кога сагласност даје обрађивач Плана.“ 

 
Члан 3. 

 
Мења се графички део плана УРБАНИСТИЧКО 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ - КИОСЦИ ЛИСТ 12 и ЛИСТ 
18, прилозима ЛИСТ 12И и ЛИСТ 18И, који су 
саставни део ових измена и допуна. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у “Службеном листу града  Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-372/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 215. став 4. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА 
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА КОЈИ СЕ МОГУ 
ПРИМЕЊИВАТИ ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о одређивању делова урбанистичких 

планова који се могу примењивати до доношења нових 
урбанистичких планова ("Службени лист општине 
Крушевац" бр. 5/03, 7/03 и "Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 6/10, 5/11, 6/11 и 1/13), члан 3 у 
ставу 1, поглавље "ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ", тачка 38. "Детаљни урбанистички план 
Опште болнице у Крушевцу 10/87" се брише, а остале 
тачке се померају за један редни број. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-369/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 23. и 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13 - одлука УС, 54/13 - решење УС, 98/13 - одлука 
УС), Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената, ("Сл. гласник РС", бр.31/10, 69/10 
и 16/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је 

                   
О Д Л У К У  

 
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА КРУШЕВАЦ 2025. 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Генералног урбанистичког 

плана Крушевац 2025 (у даљем тексту: Генерални 
урбанистички план). 
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Члан 2.    
                

Генерални урбанистички план се доноси као 
стратешки развојни план, са елементима просторног 
развоја 

 
Члан 3. 

  
План обухвата градско насеље Крушевац и 11 

приградских насеља (Бивоље, Бегово Брдо, Дедина, 
Мало Головоде, Mудраковац, Макрешане, Пакашница, 
Паруновац, Капиџија, Лазарицa и Читлук) укупне 
површине 75,4км2 са 81 399 становника. 

У административној организацији, простор Плана 
обухвата 18 месних заједница. 

Граница ГУП-а почиње у северном делу 
комплекса, у смеру казаљке сата, од пресека десне 
обале Западне Мораве (постојеће корито 2013. год.) са 
северном границом к.п.бр. 1454/1 К.О. Макрешане. 

Том границом иде према истоку до пута к.п.бр. 
7175 (државни пут Iб реда бр. 22 - Појате-Краљево), 
који пресеца, пресецајући и к.п.бр. 7140 (државни пут 
Iб реда бр.37 - Појате - Крушевац) и к.п.бр.7129 
(железничка пруга Чачак – Сталаћ) до тромеђе к.п.бр. 
7129; 1598 и 1597, све К.О. Макрешане. 

На том месту граница ГУП-а се ломи према југу, 
источном границом к.п.бр.7129 (железничка пруга 
Чачак – Сталаћ) и источном границом к.п.бр.1588 
(државни пут Iб реда бр.37- Појате -Крушевац) до 
пресека тог пута са потоком Раковцем (к.п.бр.7123/2) 
па према истоку северном границом потока Раковца до 
тромеђе к.п.бр.7123/2 (поток); 1682/4 и 1683/5. Ту сече 
поток Раковац према тромеђи к.п.бр.968; 2054 и 7123/2 
(поток) и наставља према југу источном границом 
следећих к.п.бр.: 2054; 2052/1; 7155 (некатегорисани 
пут); 1721; 1729 и 1732 до некатегорисаног пута 
к.п.бр.7156. Даље се ломи према истоку северном 
границом к.п.бр.7156 (некатегорисани пут) до к.п.бр. 
3222, коју оставља у реону ГУП-а, и даље северном 
границом к.п.бр.7156 (некатегорисани пут) према 
истоку. У истом правцу наставља северном границом 
к.п.бр.3214; 3213 и 3212 до некатегорисаног пута 
к.п.бр.7152, све К.О. Макрешане. 

Граница ГУП-а наставља северозападном 
границом к.п.бр. 7152 (некатегорисани пут) према 
североистоку до тромеђе к.п.бр. 7152 (пут); 3298 и 
3303/3, где пресеца  к.п.бр.7152 (пут) и наставља према 
југоистоку североисточном границом к.п.бр. 3421 до 
пута к.п.бр. 7146, све К.О. Макрешане. 

Наставља северном границом тог пута (к.п.бр. 
7146), према истоку, до раскрснице са некатегорисаним 
путем к.п.бр. 7144, па се ломи према југу, источном 
границом тог пута, до раскрснице тог пута (к.п.бр. 
7144) са некатегорисаним путем к.п.бр. 3523, па даље у 
истом правцу источном границом до раскрснице са 
некатегорисаним путем к.п.бр.3541 и даље до 
раскрснице са некатегорисаним путем к.п.бр.3549,све 
К.О. Макрешане. Од те раскрснице граница ГУП-а 
наставља такође истом источном границом к.п.бр. 7144 
(пут), према југу до раскрснице тог пута са 
некатегорисаним путем к.п.бр. 7157 К.О. Макрешане. 

Граница наставља према југоистоку, северо-
источном границом пута к.п.бр. 7157, до раскрснице са 

некатегорисаним путем к.п.бр. 3812, и даље према југу, 
источном границом пута к.п.бр. 7157 до раскрснице са 
некатегорисаним путем к.п.бр. 4099 тј. до 
некатегорисаног пута к.п.бр. 7162 и даље према југу, 
источном границом к.п.бр. 7162 (пут) до раскрснице са 
некатегорисаним путем к.п.бр. 4573. Од тромеђе к.п.бр. 
4573 (пут); 4574 и 4571 граница ГУП-а наставља према 
југу источном границом следећих к.п.бр.: 4574; 4575; 
4830; 4831; 4847; 4848/1; 4848/2; 4849; 4950; 4951; 
4952; 4965; 4966 и 4970 до некатегорисаног пута к.п.бр. 
4971. Наставља, северном границом тог пута, до 
четворомеђе к.п.бр. 4971 (пут); 4555 (пут); 4559 и 4560, 
па скреће, према југу, границом к.п.бр. 4971 (пут) и 
4555 (пут), и даље према југу, пресецајући к.п.бр. 4554 
и 7172 (поток велики Биљевац) - заједнички за две 
катастрске општине, све К.О. Макрешане. Ту граница 
ГУП-а долази до границе К.О.Макрешане-К.О.Дедина. 

Кроз К.О. Дедина граница ГУП-а скреће према 
западу јужном границом потока Велики Биљевац к.п. 
бр.2845-заједнички за две катастарске општине, и даље 
према западу јужном границом к.п.бр.696 до 
раскрснице некатегорисаних путева к.п.бр. 698 и 2831, 
све К.О. Дедина. 

Наставља према југозападу и југу источном 
границом к.п.бр. 2831 (пут) до тромеђе к.п.бр. 2831 
(пут); 674 и 726. Даље иде такође према југу источном 
границом к.п.бр. 726 до некатегорисаног пута к.п.бр.  
2830/2, који пресеца, према тромеђи к.п.бр. 2830/2  
(пут); 2650 и 2652, све К.О. Дедина. 

Од те тромеђе граница ГУП-а иде према југу 
источним границама следећих к.п.бр.: 2650; 2651; 
2679/1 и 2679/2 К.О. Дедина до границе К.О. Дедина и 
К.О.Текије. 

Граница ГУП-а скреће према југозападу 
поклапајући се са границом К.О. Дедина – К.О. Текија 
до потока Дединца к.п.бр.4212 и даље тим потоком 
(заједнички за две катастарске општине), који је такође 
граница К.О. Дедина – К.О. Текија, према западу, до 
тромеђе к.п.бр. 4212 (поток); 1031/1 и 1028 К.О. Текија. 

На том месту граница ГУП-а скреће према југу у 
К.О. Текије. Наставља источном границом следећих 
к.п.бр.:1028; 1029; 1030; 1019 и 961 до некатегорисаног 
пута к.п.бр. 4201 тј. тромеђе к.п.бр. 4201 (пут); 961 и 
1032/2, који пресеца, до тромеђе к.п.бр. 4201 (пут); 
2222/1 и 2221, све К.О.Текије. Од те тромеђе граница 
ГУП-а наставља према југу источном границом 
следећих к.п.бр.: 2222/1; 2222/3; 2224; 2225; 2226/1; 
2228; 2229/1; 2229/2; 2230/1; 2230/2; 2234/1; 2234/2; 
2249 и 2248/1 до раскрснице са некатегорисаним путем 
к.п.бр.2258,све К.О.Текије. Наставља према југу 
источном границом к.п.бр.2258(пут) до раскрснице са 
некатегорисаним путем к.п.бр.4199, где скреће према 
истоку северном границом тог пута до раскрснице са 
некатегорисаним путем к.п.бр. 3648. Од те раскрснице 
граница ГУП-а иде према југоистоку североисточном 
границом к.п. бр. 3648 (пут) до раскрснице са 
некатегорисаним путем к.п.бр. 3645, и даље у истом 
правцу, североисточном границом тог пута (к.п.бр. 
3645) до раскрснице са некатегорисаним путем 
к.п.бр.4210, све К.О.Текије. 

На том месту граница ГУП-а пресеца тај пут и 
наставља, према југу, источном границом тог пута (к.п. 
бр. 4210) до раскрснице са некатегорисаним путем  к.п. 
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бр.4209, који у истом смеру пресеца, и његовом 
југоисточном границом иде према југозападу до 
тромеђе к.п. бр. 4209 (пут) К.О. Текије и к.п. бр. 440 и 
3539 К.О. Капиџија т.ј. до границе К.О. Текије-К.О. 
Капиџија.  

Том границом катастарских општина (К.О.Текије-
К.О. Капиџија) наставља према југу пресецајући улицу 
Добромирску (пут за Добромир), и даље до потока 
Добромира, који је уједно и граница К.О.Текије-
К.О.Капиџија. Наставља том границом катастарских 
општина (поток Добромир), према југозападу, до 
тромеђе к.п.бр.1515 (некатегорисани пут); 486/2 и 486/1 
К.О. Капиџија т.ј. места где улази у К.О. Капиџија. 

Кроз К.О. Капиџија граница ГУП-а иде према 
југозападу, југоисточном границом к.п.бр. 486/2, и 
даље према југу источном границом к.п.бр. 1496 (поток 
Добромир) до тромеђе к.п.бр. 1496 (поток); 467/2 и 488, 
све К.О. Капиџија. На том месту се ломи према 
југоистоку, североисточном границом к.п.бр. 467/2 и 
466/2 до некатегорисаног пута к.п.бр. 1505 К.О. 
Капиџија. Затим, граница ГУП-а, скреће према 
североистоку, северозападном границом тог пута 
(к.п.бр. 1505), до кривине наспрам тромеђе к.п.бр. 1505 
(пут); 591/2 и 502. На том месту пресеца к.п.бр. 1505 
(пут) управно, до напред наведене тромеђе и од ње 
наставља према истоку северном границом следећих 
к.п.бр. 591/2; 585/1; 585/2; 584; 583; 582; 581/2; 581/1; 
568/1; 567; 566; 561; 551/1 и 560 до некатегорисаног 
пута к.п. бр.1506. У истом правцу наставља јужном 
границом тог пута до кривине наспрам тромеђе к.п. 
бр.1506 (пут); 545/1 и 544. На том месту пресеца 
к.п.бр.1506 (пут), управно до напред наведене тромеђе, 
и даље према истоку северном границом к.п.бр. 545/1 и 
545/2, све К.О. Капиџија, до границе К.О. Капиџија и 
К.О. Гаглово.   

Граница ГУП-а наставља границом К.О.Капиџија - 
К.О. Гаглово према југу, пресецајући државни пут ІІ а 
реда бр.215 – Крушевац-Ђунис, и Гагловску реку. 
Наставља, према југу и југоистоку, границом К.О. 
Капиџија и К.О.Гаглово до тромеђе К.О.Капиџија; К.О. 
Гаглово и К.О. Паруновац. Границом К.О. Паруновац-
К.О.Гаглово иде, према југоистоку, до тромеђе 
К.О.Паруновац; К.О.Гаглово и К.О. Пајсак. Од те 
тромеђе наставља границом К.О. Паруновац-
К.О.Пајсак, према западу, до тромеђе К.О. Паруновац; 
К.О.Пајсак и К.О.Кобиље. Граница ГУП-а наставља 
границом К.О. Паруновац-К.О.Кобиље, према западу, 
до тромеђе К.О. Паруновац; К.О.Кобиље и К.О.Велико 
Головоде. Наставља, према северозападу и западу, 
границом К.О.Паруновац - К.О. Велико Головоде до 
тромеђе К.О. Паруновац; К.О. Велико Головоде и К.О. 
Мало Головоде, и даље, према југозападу, границом 
К.О.Велико Головоде - К.О. Мало Головоде до пресека 
те границе са линијом експропријације за источну 
обилазницу око Крушевца т.ј.четворомеђе к.п.бр.266/2 
и 266/3 К.О. Мало Головоде и 26/1 и 26/2 К.О. Велико 
Головоде, где скреће према југозападу у К.О. Велико 
Головоде. 

Кроз К.О. Велико Головоде, граница ГУП-а иде 
према југозападу, линијом експропријације  за источну 
обилазницу око Крушевца, задржавајући у рејону ГУП-
а парцеле предвиђене за изузимање, и пресецајући 
државни пут ІІ б реда бр.415 – Крушевац-Велики 

Јастребац, до границе К.О.Велико Головоде-
К.О.Мудраковац т.ј. до к.п.бр.571/2 К.О.Мудраковац. 

Граница ГУП-а наставља границом К.О.Велико 
Головоде - К.О.Мудраковац, према југу и југозападу, 
до тромеђе К.О.Велико Головоде; К.О.Мудраковац и 
К.О. Модрица. Од те тромеђе иде даље, према западу, 
границом К.О. Мудраковац - К.О. Модрица, до средине 
старог корита реке Расине и том средином која је 
уједно и граница К.О. Мудраковац - К.О.Модрица, 
наставља према југозападу до тромеђе К.О. 
Мудраковац; К.О. Модрица и К.О. Липовац. У том делу 
пресеца постојеће корито реке Расине (2013.год.). Од те 
тромеђе граница ГУП-а иде према југу, границом К.О. 
Липовац - К.О. Модрица, односно источном границом 
к.п.бр.547 (старо корито реке Расине), до четворомеђе 
к.п.бр.535 (старо корито реке Расине); 547 (старо 
корито реке Расине); 545 (река Бистрица) и 319, све 
К.О. Липовац, где такође пресеца постојеће корито реке 
Расине (2013.год.), и у правцу запада улази у К.О. 
Липовац.  

Кроз К.О. Липовац, граница ГУП-а иде према 
западу јужном границом к.п.бр.547 (старо корито реке 
Расине), источном границом к.п.бр.304; 305/1; 305/2 и 
305/3, па јужном границом к.п.бр.306; 295/4; 294 и 
292/16, све К.О.Липовац, и у том делу опет пресеца 
постојеће корито реке Расине (2013.год.), до тромеђе 
к.п.бр.292/16; 292/17 и 291. Од тог места, граница ГУП-
а, пресеца према северу, к.п.бр.291 и к.п.бр.537 до 
тромеђе к.п.бр.537; 289 и 290, све К.О. Липовац. 
Наставља према западу, јужном границом к.п.бр.289 до 
некатегорисаног пута к.п. бр.541 т.ј. тромеђе к.п.бр. 
289; 290 и 541 (пут), па јужном границом тог пута, 
према западу, до места наспрам тромеђе к.п.бр. 
541(пут); 227 и 228, где га пресеца до те тромеђе. Даље 
иде према северозападу, југозападном границом 
к.п.бр.228, до тромеђе к.п.бр.227; 228 и 229, где се ломи 
према југозападу, југоисточном границом к.п.бр.229 до 
тромеђе к.п.бр.229; 227 и 221/3, па се опет ломи према 
северозападу, југозападном границом к.п.бр.229 и 216/2 
до тромеђе к.п.бр. 216/2; 218/2 и 217/3. Ту се опет ломи 
према југозападу, југоисточном  границом к.п.бр.217/3 
и 204/3, до некатегорисаног пута к.п.бр. 220 т.ј.тромеђе 
к.п.бр.220 (пут); 204/3 и 219/2.Од те тромеђе, граница 
ГУП-а, иде према северозападу, североисточном 
границом пута к.п.бр.220 до тромеђе к.п.бр. 220 (пут); 
205 и 206/3, све К.О. Липовац, и на том месту пресеца 
пут(к.п.бр.220), па његовом јужном границом наставља, 
према западу, до државног пута Іб реда бр.37, 
Крушевац – Брус – к.п.бр.538 К.О.Липовац. 

Граница ГУП-а пресеца државни пут и наставља 
према северозападу, југозападном границом 
некатегорисаног пута к.п.бр.540 до кривине наспрам 
к.п.бр.26/2, где пресеца пут к.п.бр.540 до к.п.бр.26/2 и 
наставља према северу, западном границом следећих 
к.п.бр.: 26/2; 17/2; 17/1; 19/1 и 16/1, све К.О. Липовац, 
до границе К.О Липовац – К.О. Мудраковац. 

Том границом катастарских општина иде према 
северозападу до тромеђе К.О. Липовац; К.О. 
Мудраковац и К.О. Гари. 

Граница ГУП-а наставља, према северу, границом 
К.О. Мудраковац - К.О. Гари, до тромеђе К.О. 
Мудраковац; К.О. Гари и К.О. Пакашница, 
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Наставља, према северозападу, границом К.О. 
Пакашница-К.О.Гари, до тромеђе К.О. Пакашница; 
К.О.Гари и К.О.Лазарица. 

Граница ГУП-а, даље иде према југозападу, 
границом К.О.Гари-К.О.Лазарица, до тромеђе 
К.О.Лазарица; К.О.Гари и К.О.Вучак. 

Од те тромеђе се ломи, према северу, границом 
К.О.Лазарица - К.О.Вучак, т.ј. источном границом 
потока к.п.бр.1415 К.О. Вучак, до места наспрам 
четворомеђе к.п.бр.1415 (поток); 724/2; 720 и 719 К.О. 
Вучак, где пресеца поток (к.п.бр.1415) до те 
четворомеђе, и улази у К.О. Вучак. 

Кроз К.О. Вучак, граница ГУП-а, иде према западу, 
јужном границом к.п.бр. 719, до некатегорисаног пута 
к.п.бр.1423 К.О. Вучак, па скреће према југозападу, 
југоисточном границом к.п.бр.1423 (пут), до места 
наспрам тромеђе к.п.бр.1423 (пут); 697 и 696, где 
пресеца к.п.бр.1423 (пут), до те тромеђе. Даље 
наставља према северозападу, југозападном границом 
к.п.бр.697, до некатегорисаног пута к.п.бр.691, т.ј. 
тромеђе к.п.бр.691 (пут); 697 и 692, све К.О.Вучак. На 
том месту пресеца некатегорисани пут (к.п.бр.691) до 
тромеђе к.п.бр.691 (пут); 681 и 683 (некатегорисани 
пут). Југозападном границом тог некатегорисаног пута 
(к.п.бр.683) наставља према северозападу, до 
некатегорисаног пута к.п.бр. 1419, који у том правцу 
пресеца, па, његовом западном границом, иде према 
северу до тромеђе к.п.бр.1419 (пут); 657/4 и 341/4, све 
К.О.Вучак.Од те тромеђе граница скреће према западу, 
јужном границом следећих к.п.бр.:341/4; 341/2 и 342, 
до јаруге-потока к.п.бр.646, па се ломи према северу, 
источном границом истог, до четворомеђе 
к.п.бр.646(поток); 346/2; 335 и 334, и даље у истом 
правцу, према северу, западном границом следећих 
к.п.бр.:335; 310/1; 310/2; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 242; 
238; 234/3 и 232/1, до тромеђе к.п.бр.232/1; 233 и 239/1, 
све К.О.Вучак. На том месту, граница ГУП-а, скреће 
према западу, јужном границом к.п.бр.233, пресецајући 
у том правцу некатегорисани пут к.п.бр.1418 и 
настављајући, такође према западу, јужном границом 
к.п.бр.223/2, до некатегорисаног пута к.п.бр.1417, који 
пресеца до тромеђе к.п.бр. 1417 (пут); 215/2 и 217/2, све 
К.О.Вучак. Од те тромеђе, граница ГУП-а, наставља 
према западу, јужном границом следећих к.п.бр.:215/2; 
208/1; 208/2; 207/1; 207/2; 206; 200/2; 200/1 и 199, до 
Гарског потока-к.п.бр.1416, који пресеца и наставља, 
такође према западу, јужном границом следећих 
к.п.бр.:409; 413/2; 413/1; 414 и 415, до некатегорисаног 
пута к.п.бр. 1421, који пресеца, и даље према западу, 
јужном границом к.п.бр.167/1, до некатегорисаног пута 
к.п.бр.424 т.ј.тромеђе к.п.бр.424 (пут);167/1 и 167/2, све 
К.О.Вучак. Граница ГУП-а наставља према западу, 
северном границом к.п.бр.424 (пут) К.О.Вучак, до 
потока Грабака-к.п.бр.1432 К.О.Вучак (који је 
заједнички за К.О.Вучак и К.О. Пепељевац), т.ј. до 
границе катастарских општина К.О.Вучак – К.О. 
Пепељевац. 

На том месту, граница ГУП-а, пресеца заједнички 
поток к.п.бр.4074 К.О.Пепељевац, и иде границом К.О. 
Вучак–К.О.Пепељевац, према југозападу, северо-
западном границом к.п.бр. 4074 (поток), до тромеђе к.п. 
бр.4074 (поток); 2660/1 и 472, све К.О.Пепељевац, где 
скреће у К.О. Пепељевац. 

Кроз К.О. Пепељевац, од те тромеђе, граница ГУП-
а, иде према западу, јужном границом следећих к.п.бр.: 
472; 473/2 и 473/1, па пресеца некатегорисани пут к.п. 
бр.2657, и скреће према северу, његовом западном 
границом, до тромеђе к.п.бр. 2657 (пут); 2649/1 и 2649, 
све К.О. Пепељевац. Од те тромеђе, граница ГУП-а, 
скреће према западу, јужном границом к.п.бр. 2649/1 и 
2647/1, до некатегорисаног пута к.п.бр.4064, који 
пресеца, и наставља према северозападу, његовом 
југозападном страном, до државног пута ІІ а реда 
бр.207, Крушевац – Александровац, к.п. бр.4050, све 
К.О. Пепељевац. 

Пресеца тај државни пут до тромеђе к.п.бр. 4050 
(државни пут ІІ а реда бр. 207, Крушевац – 
Александровац); 2642/1 и 1189 К.О. Пепељевац, и северо-
западном  границом тог пута иде, према североистоку, до 
некатегорисаног пута к.п.бр. 4053 К.О. Пепељевац. 

Наставља према северу, западном границом 
к.п.бр.4053 (пут), до тромеђе к.п.бр.4053 (пут); 1183/2 и 
1182/1 К.О. Пепељевац, где скреће према западу, 
јужном границом следећих к.п.бр.: 1182/1; 1181 и 
1180/5, па опет скреће према северу, западном 
границом слдећих к.п.бр.: 1180/5; 1180/4; 1180/3; 
1180/4; 1180/5; 1179/1; 1179/3; 1179/2; 1178/2; 1178/1; 
1163; 1162; 1161; 1160/2; 1160/1; 1157/2 и 1157/4, до 
некатегорисаног пута к.п.бр.1156,све К.О.Пепељевац. 
Граница ГУП-а наставља такође према северу, 
западном границом следећих к.п.бр.1156(пут); 1121/2; 
1121/1; 1129/1; 1129/4; 1129/2; 1129/3; 1130/2; 1130/1; 
1130/3 и 1134/2, до некатегорисаног пута к.п.бр. 4051, 
све К.О. Пепељевац. Од тог пута скреће према западу, 
јужном границом следећих к.п.бр.:4051 (пут); 753/3; 
753/2; 753/1 и 751, па скреће према северу, западном 
границом следећих к.п.бр.: 751; 750/2; 750/1 и 747, све 
К.О. Пепељевац. Поново скреће према западу, јужном 
границом к.п.бр. 475/2; 744/2 и 778, па према југу, 
источном границом к.п.бр. 756 и 777, па према западу, 
јужном границом к.п.бр. 777, па према југозападу, 
југоисточном границом к.п.бр. 781/1 и према 
северозападу, југозападном границом к.п.бр. 781/1, 
781/2 и 782/2, све К.О. Пепељевац. Граница ГУП-а 
наставља према западу, јужном границом к.п.бр. 782/2 
и 797 (некатегорисани пут), па према северу, западном 
границом следећих к.п.бр.: 797 (пут) и 799, па јужном 
страном некатегорисаног пута к.п.бр. 4054, до места 
наспрам тромеђе к.п.бр.4054 (пут); 814/3 и 816, где 
пресеца пут (к.п.бр.4054) до те тромеђе, и од ње иде 
према северозападу, југозападном границом следећих 
к.п.бр. 814/3; 814/4 и 814/5, до старог корита реке 
Пепељуше (к.п.бр.4038), све К.О. Пепељевац. 

Граница ГУП-а даље пресеца старо корито реке 
Пепељуше (к.п.бр.4038), и наставља, такође, према 
северозападу, југозападном границом  к.п.бр. 819/4, па 
скреће према североистоку, северозападном границом 
следећих к.п.бр.: 819/4; 819/3; 819/2; 819/1; 820/2; 820/2; 
821 и 4044 (стара пруга), пресецајући у том делу стару 
железничку пругу Чачак – Сталаћ (к.п. бр. 4044). 
Наставља према северу, западном границом к.п.бр. 
822/1; 822/3 и 822/4, пресецајући у том делу нову 
железничку пругу Чачак – Сталаћ, а затим и државни 
пут ІІ б реда бр.22, Крушевац – Краљево (к.п.бр. 4048), 
и даље према истоку, северном границом к.п.бр. 228; 
227; 4048 (државни пут) и 226, све К.О. Пепељевац, до 
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границе К.О. Пепељевац – К.О. Читлук, према северу, 
западном границом заједничког некатегорисаног пута 
к.п. бр. 2055 К.О. Читлук, до тромеђе К.О. Пепељевац; 
К.О. Читлук и К.О. Кукљин. 

Од те тромеђе, граница ГУП-а иде према 
североистоку и северу, границом К.О. Читлук – К.О. 
Кукљин, т.ј. северозападном и западном границом 
заједничког старог корита реке Пепељуше, до ушћа 
реке Пепељуше у реку Западну Мораву, т.ј. њене десне 
обале. На том месту улази у К.О. Кукљин. 

Кроз К.О. Кукљин, граница ГУП-а иде, према 
североистоку, десном обалом реке Западне Мораве 
(постојећи ток 2013.год.), од ушћа реке Пепељуше, 
пресецајући следеће к.п.бр.: 6930/3; 6929/2; 6927/3; 
6926/1; 6925/1; 6924/3; 6924/2; 6924/1; 6921; 6920; 
6901/3; 6901/2; 6900; 6898; 6897; 9316/278; 9316/335; 
9316/334; 9316/276; 6428; 6427/1; 6426/2; 6425; 6419; 
6418; 6413; 6412/2; 6409/2; 6408/2; 6405; 6403; 6404; 
6393/1; 6394; 6395; 6396;  6391/3 и 9357/1, све К.О. 
Кукљин, до границе К.О. Кукљин – К.О. Читлук. 

Граница ГУП-а наставља према североистоку, 
десном обалом реке Западне Мораве (постојећи ток 
2013.год.), т.ј.границом К.О.Кукљин – К.О.Читлук и 
К.О.Кукљин – К.О.Јасика, пресецајући к.п.бр.2061/1 
К.О.Читлук (заједничко старо корито реке Западне 
Мораве за две катастарске општине), и улазећи у 
К.О.Јасика код к.п.бр.3263/1 (старо корито реке 
Западне Мораве) К.О.Јасика. 

Кроз К.О. Јасика, граница ГУП-а, наставља према 
североистоку, десном обалом реке Западне Мораве 
(постојећи ток 2013.год.), пресецајући к.п. бр.3263/1; 
3231 и 3262/1 К.О.Јасика (све старо корито реке 
Западне Мораве), до границе К.О. Јасика–К.О. 
Лазарица, и улази у К.О.Лазарица. 

Кроз К.О.Лазарица, граница ГУП-а, наставља према 
североистоку, десном обалом реке Западне Мораве 
(постојећи ток 2013.год.), пресецајући к.п. бр. 2103/1 К.О. 
Лазарица (старо корито реке Западне Мораве) и државни 
пут ІІ а реда бр.183, Крушевац – Крагујевац (к.п. бр. 
2076/2 К.О. Лазарица). Наставља даље према 
североистоку, пресецајући к.п.бр.2103/1 К.О. Лазарица 
(старо корито реке Западне Мораве), до некатегорисаног 
пута к.п.бр. 2080/2, који пресеца као и следеће к.п.бр.: 
245; 244; 243; 242; 241; 240; 239; 235; 234; 232; 230; 229; 
226; 224; 223; 218; 219; 211; 206; 198; 197/2; 197/3; 196; 
194/1; 193; 189; 187; 186; 2081/1 (некатегорисани пут); 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 63/1; 64; 65; 81/2; 2080/4 
(некатегорисани пут); и 2104/1(старо корито реке Западне 
Мораве), све К.О. Лазарица, до границе К.О. Лазарица – 
К.О. Гавез, т.ј. места где улази у К.О. Гавез. 

Кроз К.О. Гавез, граница ГУП-а наставља према 
истоку, десном обалом реке Западне Мораве (постојећи 
ток 2013.год.), пресецајући к.п.бр.582 К.О.Гавез (старо 
корито реке Западне Мораве), до границе К.О.Гавез – 
К.О.Лазарица. 

Поново пресеца К.О.Лазарица и то к.п. бр. 2106 К.О. 
Лазарица (старо корито реке Западне Мораве), до границе 
К.О. Лазарица – К.О. Бивоље, т.ј. места где  улази у 
К.О.Бивоље. Кроз К.О. Бивоље, граница ГУП-а наставља 
према истоку, десном обалом реке Западне Мораве 
(постојећи ток 2013. год.), пресецајући следеће к.п. бр.: 
3418/125 (старо корито реке Западне Мораве); 2; 1; 41; 42; 
43; 44; 45/2; 47; 48; 51/1; 52; 53/2; 55; 54; 137; 145/3; 138/1; 

139; 142/3; 141/1; 140; 3412/2 (некатегорисани пут); 134; 
130/5; 131/3; 130/4; 129/1; 128/1; 127/1; 126/1; 125/1; 124; 
121/2; 116/1; 115/1; 114/3; 113/3; 106; 101; 98/2; 180/1; 
96/2; 94/3; 93; 92; 80; 3418/318; 3418/29 и 3418/28, све К.О. 
Бивоље, до границе К.О. Бивоље – К.О. Шанац, т.ј. места 
где улази у К.О. Шанац. 

Кроз К.О. Шанац, граница ГУП-а наставља према 
истоку, десном обалом реке Западне Мораве (постојећи 
ток 2013.год.), пресецајући следеће к.п.бр.: 4808/113; 
4808/115; 4808/116; 3884; 3885; 3886; 3887/1; 3888; 
3889; 3890; 3894; 3896; 3897; 3900; 3901; 3902; 4335/1; 
4334/1; 4333/1; 4332; 4328/1; 4326/1; 4309; 4297; 4285; 
4284; 4283; 4282; 4278; 4279; 4276; 4275; 4783/1; 
4783/60; 4783/59; 4783/56; 4783/55; 4783/52; 4783/51; 
4453; 4783/39; 4430/1; 4431; 4432; 4783/23 и 4807/86 
(старо корито реке Западне Мораве), све К.О. Шанац, 
до границе К.О. Шанац  – К.О. Бивоље, т.ј. места где 
поново улази у К.О. Бивоље. 

Кроз К.О. Бивоље, граница ГУП-а наставља према 
североистоку, десном обалом реке Западне Мораве 
(постојећи ток 2013.год.), пресецајући следеће к.п.бр.: 
3419/72 (старо корито реке Западне Мораве); 3410/6 
(некатегорисани пут) и 590, све К.О.Бивоље, до ушћа 
реке Расине (регулисано корито) у реку Западну 
Мораву, чијом десном обалом пресеца постојећи ток 
реке Расине. Наставља према североистоку, 
пресецајући следеће к.п.бр.: 589; 587; 586; 588 и 3419/1 
(старо корито реке Западне Мораве), све К.О. Бивоље, 
до границе К.О. Бивоље – К.О. Шанац, где поново 
улази у К.О. Шанац. 

Кроз К.О. Шанац, граница ГУП-а наставља према 
североистоку, десном обалом реке Западне Мораве 
(постојећи ток 2013.год.), пресецајући следеће к.п.бр.: 
4782 (старо корито реке Западне Мораве); 4700; 4701; 
4702; 4711; поново 4782 (старо корито реке Западне 
Мораве) и 4806/180 (старо корито реке Западне 
Мораве) све К.О. Шанац, до границе К.О. Шанац – К.О. 
Макрешане, т.ј. места где улази у К.О. Макрешане. 

Кроз К.О. Макрешане, граница ГУП-а наставља 
према североистоку, десном обалом реке Западне 
Мораве (постојећи ток 2013. год.), пресецајући следеће 
к.п.бр.: 7168/1 (старо корито реке Западне Мораве); 
2142/2; 2141/2; 2140/2; 2133/1; 2131; 2132; 2128/2; 2127; 
2126; 2125/1; 2124/1; 2123/1; 1548; 1546; 1544; 1543; 
1540; 1539; 1536/2; 1536/3; 7123/1 (поток Раковац); 
1510/2; 1510/1; 1496; 1495; 1494; 1493; 1492; 1491; 
1490; 1467/3; 1462/1; 1462/2; 1462/3; 1462/4 и 1454/1, 
све К.О. Макрешане, до пресека десне обале реке 
Западне Мораве (постојећи ток 2013. год.) са северном 
границом к.п.бр. 1454/1 К.О.Макрешане, т.ј. места 
одакле је и почела. 

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

Подручје Плана обухвата укупну површину од 
7.537ха.  

Члан 4. 
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Генерални план се ради као стратешки развојни, са 

општим елементима просторног развоја и садржи 
нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског 
подручја, 

2) генерална урбанистичка решења са наменама 
површина које су претежно планиране у грађевинском 
подручју,  

3) генералне правце и коридоре за саобраћајну, 
енергетску, водоприведну, комуналну и другу 
инфраструктуру, 

4) поделу на целине за даљу планску разраду 
плановима генералне регулације за цело  грађевинско 
подручје 

5) друге елементе који су значајни за даљу 
планску разраду урбанистичког плана. 
 

Обавезна садржина Генералног урбанистичког 
планa детаљније је регулисана  члановима 19-22. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената, ("Сл. гласник РС", бр. 31/2010, 
69/2010 и 16/2011). 

 
Члан 5. 

 
Израда Генералног урбанистичког плана Крушевац 

2025 ће бити завршена у року од 120 дана од дана 
добијања свих потребних услова и података од органа, 
организација и јавних предузећа, који су овлашћени да 
утврђују услове за заштиту и уређење постора. 

 
Члан 6. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Генералног урбанистичког 
плана Крушевац 2025 обезбеђују се у Буџету града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Обавезна је израда Стратешке процене утицаја на 

животну средину у складу са чл. 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
бр. 135/04, 88/10)  

 
Члан 8. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Генералног 
урбанистичког плана Крушевац 2025 на јавни увид у 
трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном и 
локалном листу. 

Излагање нацрта Генералног урбанистичког плана 
на јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

Члан 10. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о усклађивању Генералног плана  
Крушевца  2021, објављена у „Службеном листу града 
Крушевца“  бр.12/09. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-371/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС и 50/13 - одлука УС), члана 29. и 38. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената, ("Сл. гласник РС", бр. 31/10, 69/10 
и 16/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

„ЛАЗАРЕВ ГРАД“ У КРУШЕВЦУ 
- ИЗМЕНА  БЛОКА „А“    

 
Члан 1. 

 
Приступа се измени дела Плана детаљне 

регулације „Лазарев град“ у Крушевцу - ИЗМЕНА  
БЛОКА  А (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2.   

                
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
 
- Неопходност планирања нове приступне 

саобраћајнице до парцела корисника који тренутно 
имају приступ на саобраћајницу или другу јавну 
површину из Археолошког парка;  

- Планирање објеката који унапређују основни  
карактер ове целине-пословање, занатство, услуге и 
делатности из области туризма и културе у зони 
Миличине улице; 

- Дефинисаност трајне регулације саобраћајнице 
као површине јавне намене као и подела планског 
подручја на површине јавне намене и намене намењене 
за остале намене; 

- Планирање  потребне комуналне инфраструктуре  
у  границама планског подручја; 

- Одређивање правила уређења и грађења у 
границама планског подручја. 

Члан 3. 
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Измена  Плана  детаљне регулације ради се за 
простор дела блока „А“. 

Планско подручје  ограничено је са севера делом 
Улице Цара Лазара, са истока Улицом  Миличином,са 
јужне стране делом Улице Трга Стубалских јунака и са 
запада делом Улице Страхињићеве 

Описана граница планског подручја је дата као 
прелиминарна.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 4,0 хектара. 

 
Члан 4. 

  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне; 
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;  

4. нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план); 

5. попис парцела и опис лоакције за јавне 
површине,садржаје и објекте; 

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

7. мере заштите  културно историјских споменика 
и заштићених природних добара; 

8. локације за које се ради урбанистички пројекат 
или расписује конкурс; 

9. правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама; 

10. друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 

 
Члан 5. 

 
Израда измене Плана детаљне регулације „Лазарев 

град“ у Крушевцу - ИЗМЕНА БЛОКА „А“ биће 
завршена у року од 90 дана од дана добијања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 6. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач град Крушевац,а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду измене Плана детаљне 
регулације „Лазарев град“ у Крушевцу - ИЗМЕНА 
БЛОКА  „А“, обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
Члан 8. 

 

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
детаљне регулације на јавни увид у трајању од 30 дана 
од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

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

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-342/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
158 
На основу чл. 27, 35 и чл. 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 
50/13 - одлука УС), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
докумената, ("Сл. гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉА „ПАЊЕВАЦ“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

насеља „Пањевац“ у Крушевцу (у даљем тексту: План 
детаљне регулације). 

 
Члан 2.      

             
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- Дефинисање и разградња планских решења из 

стратешких планских докумената, Стратегије за 
унапређење положаја Рома града Крушевца и Локалног 
акционог плана за становање. 

- Дефинисање  правила уређења, правила изградње 
и посебне услове и инструменте за решавање 
конфликата у простору, легализације неформалних 
насеља или процене адекватности ромских насеља и 
примена адекватног модела становања у циљу  
унапређења услова  живота у ромским насељима. 

- Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 



285                                     ЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  3                                   19.06.2014. 
 

 

- одлука УС и 50/13-одлука УС), као и стварање услова 
за уређење и изградњу површина јавне намене, 
слободних  и зелених површина и одређивања услова за 
изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

  
План  детаљне регулације чини постојећа улица 

Звечанска,западна граница формирана је обухватајући 
крајње парцеле к.п.бр. 1038/37, 1038/30, 1038/31, 
1038/32, 1038/24, 1038/51, 1038/57, 1047/5, 2109/1, 
1047/5, 1047/12, 147/8 и 1051/1 све КО Лазарица, 
северна граница обухвата крајње парцеле к.п.бр. 
1051/2, 1052/2, 1262/4, 1262/3, део 1272/6 и 1271 све КО 
Лазарица и источна граница иде левом обалом Гарског 
потока све до укрштаја са улицом Звечанском. 

Описана граница  планског подручја је дата као 
прелиминарна.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 17 хектара. 

 
Члан 4. 

  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне; 
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;  

4. нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план); 

5. попис парцела и опис лоакције за јавне 
површине,садржаје и објекте; 

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

7. локације за које се ради урбанистички пројекат 
или расписује конкурс; 

8. правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама; 

9. друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 

 
Члан 5. 

 
Израда Плана детаљне регулације насеља 

„Пањевац“ биће завршена у року од 90 дана од дана 
добијања свих потребних услова и сагласности од 
надлежних органа, установа и јавних предузећа која су 
овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту, 
уређење простора и изградњу објеката у фази израде 
планског документа. 

 
Члан 6. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
насеља „Пањевац“ обезбеђују се у Буџету града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

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

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-343/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
 

159 
На основу члана 18.  Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС" број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 10.  
Одлуке о оснивању Установе за физичку културу 
"Спортски центар" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" број 1/09 – Пречишћен текст  и 6/10) , члана 
19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

 „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ДРАГАН ЛАЗИЋ, професор 

физичке културе из Крушевца, за директора Установе 
за физичку културу „Спортски центар“   Крушевац. 

 
II -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-220/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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160 
На основу члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана чл. 9. 
Одлуке о оснивању Установе "Центар за особе са 
инвалидитетом" ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/10 и 
2/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
„ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 

КРУШЕВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ СЛАЂАНА ПЕТРОВИЋ, 
професор разредне наставе из Крушевца,  дужности 
директора Установе "Центар за особе са 
инвалидитетом" Крушевац. 

  
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-221/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
161 
На основу члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана чл. 9. 
Одлуке о оснивању Установе "Центар за особе са 
инвалидитетом" ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/10 и 
2/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  18.06.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

„ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 
КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ НЕВЕНА ЛАЗАРЕВИЋ, професор 

разредне наставе из Крушевца, за вршиоца дужности 
директора Установе "Центар за особе са инвалидитетом" 
Крушевац. 

  
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-217/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

 

162 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама (,,Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 41. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09), члана 4. Одлуке о оснивању Крушевачког 
позоришта у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ 
број 1/09 – Пречишћен текст  и 6/10), члана 19. став 1. 
тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА КРУШЕВАЧКОГ 

ПОЗОРИШТА КРУШЕВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ ДАНИЈЕЛА РАДОВИЋ,  
дужности члана Управног одбора Крушевачког 
позоришта у Крушевцу, представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ МАРИЈА АГАТОНОВИЋ, 

апсолвент Правног факултета из Мудраковца, 
представник локалне самоуправе, за члана Управног  
одбора Крушевачког позоришта у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-216/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

 
163 
На основу члана 54. Закона о основама система 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
18.06.2014. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ 

ОДБОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школских одбора 

основних школа на територији града  Крушевца и то: 
 
1. ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Ивана Шљивић, професор разредне наставе, 

представник локалне самоуправе, 
2. Јелена Чукарић, дипл. психолог, уредник Радио 

Крушевца, представник локалне самоуправе,  
3. Дејан Средојевић, дипл. инг. саобраћаја, 

представник локалне самоуправе. 
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4. Александар Марић, професор, представник 
Савета родитеља, 

5. Борјан Чугаљ, радник ПУ Крушевац, 
представник Савета родитеља, 

6. Милан Миливојевић, музичар, представник 
Савета родитеља, 

7. Радомир Ловић, наставник техничког 
образовања, представник Наставничког већа, 

8. Марина Илић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

9. Драгана Милојевић, професор разредне 
наставе, представник Наставничког већа. 

 
 
2. ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“  
      КРУШЕВАЦ 
 
1. Мирослав Марковић, привредни предузетник, 

представник локалне самоуправе, 
2. Дејан Лазаревић, васпитач, представник 

локалне самоуправе, 
3. Саша Митић, возач теретног камиона, 

представник локалне самоуправе, 
4. Влада Антић, приватни предузетник, 

представник Савета родитеља, 
5. Драганa Димитријевић, дипл.технолог, 

представник Савета родитеља, 
6. Владан Симић, приватни предузетник, 

представник Савета родитеља, 
7. Јелена  Милојевић, професор математике, 

представник Наставничког већа, 
8. Маја Лазаревић, професор географије, 

представник Наставничког већа, 
9. Александар Голубовић, професор математике, 

представник Наставничког већа. 
 
 
3. ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ 
      КРУШЕВАЦ 
 
1. Радмила Бајић, виша медицинска сестра, 

представник локалне самоуправе, 
2. Живота Миладиновић, професор математике, 

представник локалне самоуправе, 
3. Јелена Трнавац, професор, представник локалне 

самоуправе, 
4. Мирољуб Петровић, дипломирани правник, 

представник Савета родитеља, 
5. Далибор Трифуновић, инжењер заштите на раду, 

представник Савета родитеља, 
6. Александра Мијајловић, професор за спорт и 

физичко васпитање, представник Савета родитеља, 
7. Гордана Радисављевић, професор физичког 

васпитања, представник Наставничког већа, 
8. Милица Пантић, професор италијанског језика, 

представник Наставничког већа, 
9. Наташа Обрадовић, професор географије, 

представник Наставничког већа. 
 
 
 

4. ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 
    КРУШЕВАЦ 
 
1. Милета Манојловић, професор политичких 

наука, социологије и филозофије, представник локалне 
самоуправе, 

2. Слађана Костић, правник, представник локалне 
самоуправе, 

3. Марко Томић, економски техничар, 
представник локалне самоуправе, 

4. Саша Милосављевић, дипл. машински 
инжењер, представник Савета родитеља, 

5. Срђан Максимовић, хемијски техничар, 
представник Савета родитеља, 

6.  Љубиша Спасов, машински техничар, 
представник Савета родитеља, 

7. Добривоје Марјановић, професор техничког и 
информатичког образовања, представник Наставничког 
већа, 

8. Љиљана Стојановић, професор српског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа, 

9. Срђан Бојић, професор енглеског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа. 

 
 
5. ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ  
 
1. Драгољуб Станковић, електротехничар из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
2. Љубодраг Вуковић, дипл.правник из Крушевца, 

представник локалне самоуправе, 
3. Слађана Чабрић, дипл. педагог из Крушевца, 

представник локалне самоуправе, 
4. Дејан Митровић, референт, представник Савета 

родитеља, 
5. Бранислав Михајловић, дипломирани правник, 

представник Савета родитеља, 
6. Оливера Марковић, дипл.електроинжењер, 

представник Савета родитеља, 
7. Стеван Крупниковић, професор математике, 

представник Наставничког већа, 
8. Бојан Варинац, професор физике, представник 

Наставничког већа, 
9. Сузана Ристић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа. 
 
 

6. ОШ ,,ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Саша Милосављевић, професор разредне 

наставе из Крушевца, представник локалне самоуправе, 
2. Споменка Обрадовић, дипл. економиста из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
3. Весна Тасић, дипл. биолог из Крушевца, 

представник локалне самоуправе, 
4. Слађана Савић, мастер инжењер, представник 

Савета родитеља, 
5. Дејан Аздејковић, дипл.инжењер пољопривреде, 

представник Савета родитеља, 
6. Милан Марковић, оператер нумеричких 

машина, представник Савета родитеља, 
7. Светлана Рудић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
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8. Бошко Вранеш, професор физичког васпитања, 
представник Наставничког већа, 

9. Снежана Миловановић, професор разредне 
наставе, представник Наставничког већа. 

 
 
7.  ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 
     КРУШЕВАЦ 
 
1. Јована Јовановић, професор српског језика и 

књижевности, представник локалне самоуправе, 
2. Бојан Сремчевић, новинар из Крушевца, 

представник локалне самоуправе, 
3. Ружица Трифуновић, професор разредне 

наставе, представник локалне самоуправе, 
4. Саша Момировић, дипл.инж.машинства, 

представник Савета родитеља, 
5. Љубиша Стајковић, електротехничар, 

представник Савета родитеља, 
6. Ненад Јовановић, свештеник,  представник 

Савета родитеља, 
7. Милош Миловановић, наставник техничког 

образовања, представник Наставничког већа, 
8. Снежана Исајловић, наставник разредне 

наставе, представник Наставничког већа, 
9. Бобан Весић, наставник физичког васпитања, 

представник Наставничког већа. 
 
 
8.  ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“ ВЕЛИКИ КУПЦИ 
 
1. Небојша Вељић, економски техничар из 

Великих Купаца, представник локалне самоуправе, 
2. Драган Лазић, професор физичког васпитања 

из Крушевца, представник локалне самоуправе, 
3. Слађана Петровић, професор разредне 

наставе, представник локалне самоуправе, 
4. Слободан Милојевић из Себечевца, 

представник Савета родитеља, 
5. Снежана Петровић из Штитара, представник 

Савета родитеља, 
6. Марина Миладиновић из Мајдева, 

представник Савета родитеља, 
7. Радe Арсић, наставник разредне наставе, 

представник Наставничког већа 
8. Јасмина Радовановић, професор разредне 

наставе, представник Наставничког већа, 
9. Валентина Лазић, педагог школе, представник 

Наставничког већа. 
 
 
9. ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ ГОРЊИ СТЕПОШ 
 
1. Ивана Лазић, виша пословна школа, 

представник локалне самоуправе, 
2. Душан Радомировић, приватни предузетник, 

представник локалне самоуправе, 
3. Предраг Миленковић, професор спорта и 

физичког васпитања, представник локалне самоуправе. 
4. Маријана Радомировић, ветеринарски техничар 

из Јабланице, представник Савета родитеља, 
5. Весна Антић, медицински техничар из 

Витановца, представник Савета родитеља, 

6. Милорад Лучић, средња војна школа из Горњег 
Степоша, представник Савета родитеља, 

7. Ивана Башић, професор техничког образовања, 
представник Наставничког већа, 

8. Љиљана Ивљанин, професор енглеског језика, 
представник Наставничког већа, 

9. Анита Перић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
 
10. ОШ „ЖАБАРЕ“ ЖАБАРЕ 
 
1. Будимир Симић, дипл.правник из Крушевца,  

представник локалне самоуправе, 
2. Јован Весић, машински инжењер из 

Пепељевца, представник локалне самоуправе, 
3. Миљко Младеновић, пензионер из Дољана,  

представник локалне самоуправе, 
4. Далибор Пантић, произвођач прехрамбених 

производа из Пепељевца, представник Савета 
родитеља, 

5. Данијел Врањанац, ветеринарски техничар из 
Пепељевца, представник Савета родитеља, 

6. Срећко Рогавац, пекар из Мрмоша,  
представник Савета родитеља, 

7. Ћирић Јасмина, дипл.психолог представник 
Наставничког већа, 

8. Александар Грујић, професор музичке 
културе,представник  Наставничког већа, 

9. Сузана Илић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
 
11. ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ ЈАСИКА 
 
1. Игор Бркић, електротехничар енергетике,  

представник локалне самоуправе, 
2. Миладин Симић, угоститељ, представник 

локалне самоуправе, 
3. Славољуб Урошевић,  угоститељ, представник 

локалне самоуправе, 
4. Мирољуб Стојковић, пољопривредни техничар 

из Беле Воде,  представник Савета родитеља, 
5. Ивана Милошевић, дипл.правник из Шанца,  

представник Савета родитеља, 
6. Ана Рашић, трговац из Велике Крушевице, 

представник Савета родитеља, 
7. Далибор Теокаревић, професор математике,  

представник Наставничког већа, 
8. Иван Пелаић, професор физичког васпитања,  

представник Наставничког већа,  
9. Слађана Сретеновић, професор српског језика,  

представник Наставничког већа. 
 
 
12. ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“ 
      ПАРУНОВАЦ 
 
1. мр Радиша Крстић, дипл.економиста из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
2. Манојло Стефановић, професор физике у 

пензији из Крушевца, представник локалне самоуправе, 
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3. Алекса Стевановић Лека, пензионер из 
Паруновца, представник локалне самоуправе, 

4. Андријана Јовановић, дипл.економиста из 
Паруновца, представник Савета родитеља, 

5. Стојан  Јовановић, хемијски техничар из 
Паруновца, представник Савета родитеља, 

6. Горан Рајић, хемијски техничар из Паруновца, 
представник Савета родитеља, 

7. Светлана Грандов, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

8. Дејан Миловановић, професор музичке 
културе, представник Наставничког већа, 

9. Братислав Момчиловић, професор техничког и 
информатичког образовања, представник Наставничког 
већа. 

 
 
13. ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 
      КОРЧАГИН“ ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ 
 
1. Животије Богдановић, предузетник из Великог 

Шиљеговца, представник локалне самоуправе, 
2. Душан Милосављевић,пензионер из Сушице, 

представник локалне самоуправе, 
3. Драгиша Аксентијевић, пензионер из Каоника, 

представник локалне самоуправе, 
4. Викторија Поповић, трговац  из Зебице, , 

представник Савета родитеља, 
5. Душица Дуброја, домаћица из Рибара, 

представник Савета родитеља, 
6. Душица Динић, хемијски техничар из Каоника, 

представник Савета родитеља, 
7. Ружица Павловић, наставник српског језика и 

књижевности, представник Наставничког већа, 
8. Бојан Панић, мастер историчар, представник 

Наставничког већа, 
9. Србољуб Стевановић, професор разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
 
14. ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“ ДВОРАНЕ 
 
1. Далибор Ђурђевић, музичар из Здравиња, 

представник локалне самоуправе, 
2.  Верољуб Савић, пољопривредник из Пољака, 

представник локалне самоуправе, 
3. Драган Стојадиновић, трговац из Дворана, 

представник локалне самоуправе, 
4. Сања Михајловић из Дворана, представник 

Савета родитеља, 
5. Наташа Здравковић из Пољака, представник 

Савета родитеља, 
6. Оливера Милетић из Здравиња, представник 

Савета родитеља, 
7. Милисав Милићевић, професор хемије, 

представник Наставничког већа, 
8. Иван Ђукић, професор музичке културе, 

представник Наставничког већа, 
9. Ивана Благојевић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа. 
 
 
 

15. ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“ КОЊУХ 
 
1. Драгиша Чолић, пољопривредник из Коњуха, 

представник локалне самоуправе, 
2. Влада Вулић, службеник из Коњуха, 

представник локалне смоуправе, 
3. Милорад Пантић, пољопривредник из 

Лазаревца,  представник локалне самоуправе, 
4. Ивица Миленковић, пољопривредник, 

представник Савета родитеља, 
5. Виолета Филиповић, економски техничар,  

представник Савета родитеља, 
6.  Петар Вукојевић, дипл.агроном,  представник 

Савета родитеља, 
7. Александар Јовановић, наставник информа-

тике,  представник Наставничког већа, 
8. Бранислава Тодоровић, наставник српског 

језика,  представник Наставничког већа, 
9. Слађана Јовановић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа. 
 
 

16. ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ ПАДЕЖ 
 
1. Момчило Илић, пољопривредник из Крвавице, 

представник локалне самоуправе, 
2. Тихи Стојановић, пољопривредник из Падежа, 

представник локалне самоуправе,  
3. Горан Васић, пољопривредник из Падежа,  

представник локалне самоуправе, 
4. Маја Пенев Нешић, прехрамбени техничар,  

представник Савета родитеља, 
5. Славко Милошевић, пољопривредник из 

Глобара, представник Савета родитеља, 
6. Маја Видојевић, гинеколошко акушерска 

сестра из Крвавице, представник Савета родитеља, 
7. Ана Јовановић, професор српског језика, 

представник Наставничког већа, 
8. Слађана Денић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
9. Мариника Станојевић, наставник енглеског 

језика, представник Наставничког већа. 
 
 
17. ОШ „СВЕТИ САВА“ ЧИТЛУК 
 
1. Драгиша Ракић, дипл. економиста, представник 

локалне самоуправе, 
2. Топлица Ристић, машински техничар, 

представник локалне самоуправе, 
3. Ивана Милојевић, дипл. економиста 

представник локалне самоуправе, 
4. Дејан Ракић, дипл.инж.пољопривреде, приватни 

предузетник из Читлука, представник Савета родитеља, 
5. Иван Милојевић, трговац, представник Савета 

родитеља, 
6. Љубиша Аврамовић, економиста, приватни 

предузетник,  представник Савета родитеља, 
7. Сања Јовановић, педагог, представник 

Наставничког већа, 
8. Душанка Николић, наставник разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
9. Душан Лукић, наставник математике, 

представник Наставничког већа. 
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18. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
     ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“ 
 
1. Бранислава Степановић, пензионер из 

Крушевца,  представник локалне самоуправе,  
2.    Момчило Накић, професор разредне наставе 

из Крушевца,  представник локалне самоуправе, 
3.    Ивана Аксентијевић, службеница из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
4. Виолета Гајић, управни техничар, представник 

Савета родитеља, 
5. Бети  Арсић, медицинска сестра, представник 

Савета родитеља,  
6. Малиша Минић, пољопривредник, представник 

Савета родитеља, 
7. Лидија Младеновска, наставник разредне 

наставе,   представник Наставничког већа, 
8.  Иван Вукоичић, наставник основа технике 

рада са праксом, представник Наставничког већа, 
9. Весна Павловић, дипломирани дефектолог 

логопед,  представник Наставничког већа. 
          
19. МУЗИЧКА ШКОЛА ,,СТЕВАН ХРИСТИЋ“ 
      КРУШЕВАЦ 
  
1. Слободан Савић, економиста из Крушевца, 

представник локалне самоуправе, 
2. Емил Ђорђевић, инж.хемијске технологије из 

Крушевца,  представник локалне самоуправе, 
3. Надежда Васић, наставник разредне наставе из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
4. Саша Ратковић, електротехничар, представник 

Савета родитеља, 
5. Драгомир Тодосијевић, дипл. географ, пред-

ставник Савета родитеља, 
6. Катарина Митровић, васпитач, представник 

Савета родитеља, 
7. Павле Панин, дипломирани музичар, 

представник Наставничког већа, 
8. Бобан Николић, дипломирани музичар, 

представник Наставничког већа, 
9. Срђан Топаловић, дипломирани музичар, 

представник Наставничког већа. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школских одбора 

средњих  школа на територији града  Крушевца и то: 
 
1. ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ 
 
1. Јасмина Миленковић, дипл. правник, 

представник локалне самоуправе, 
2. Радоје Лукић, дипл. инж. машинства, 

представник локалне самоуправе, 
3. Зоран Лазаревић, матурант гимназије,  

представник локалне самоуправе, 
4. Милан Милосављевић, маш.инжењер, 

представник Савета родитеља, 
5. Драгић Илић, свештеник, православна Епархија 

крушевачка, представник Савета родитеља, 
6. др Миодраг Миљковић, лекар, Општа болница 

Крушевац, представник Савета родитеља, 
7. Гордана Чеврљаковић, професор биологије, 

представник Наставничког већа, 

8. Александар Костадинов, проф.информатике и 
рачунарства, представник Наставничког већа, 

9. Горан Стојановић, проф. информатике и 
рачунарства, представник Наставничког већа. 

 
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
 
1. mr ph Јован Обрадовић, дипл. фармацеут из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
2. Иван Смиљковић, дипл. економиста из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
3. Пеко Радовић, професор у пензији из 

Крушевца,  представник локалне самоуправе, 
4. Љиљана Пантелић, новинар, представник 

Савета родитеља, 
5. Весна Ракић, професор разредне наставе,  

представник Савета родитеља, 
6. Микица Јеремић, приватни предузетник,  

представник Савета родитеља, 
7. Сања Стојановић Ђорђевић, професор, 

представник Наставничког већа, 
8.  Драгана Зарић, професор, представник 

Наставничког већа, 
9. Биљана Солеша, професор, представник 

Наставничког већа. 
 
3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

 
1. Соња Дутина, професор, представник локалне 

самоуправе, 
2. Драган Ивановић,  дипл. инг. саобраћаја,  

представник локалне самоуправе, 
3. Синиша Недић, професор математике, пред-

ставник локалне самоуправе, 
4. Мирослав Вучковић, правник, представник 

Савета родитеља, 
5. Дејан Милетић, лабораторијски техничар за 

физику, представник Савета родитеља, 
6. Стевица Абаџија, дипломирани правник, пред-

ставник Савета родитеља, 
7.  Катарина Антић, професор хемије, представник 

Наставничког већа, 
8. Славица Симић Лукић, професор економске 

групе предмета, представник Наставничког већа, 
9.  Јасмина Црноглавац, професор економске групе 

предмета, представник Наставничког већа. 
 
4. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА  
    ШКОЛА 
 
1. Јасмина Николић, хемијско-технолошки техничар 

из Макрешана,  представник локалне самоуправе, 
2.  Јелена Марјановић, дипл.музички педагог из 

Малог Головода, представник локалне самоуправе, 
3. Александра Анђелковић, дипл.инж.менаџмента 

из Крушевца,   представник локалне самоуправе, 
4.  Данијела Марковић, из Малог Головода, 

представник Савета родитеља, 
5.  Саша Станић, из Мудраковца, представник 

Савета родитеља, 
6. Снежана Милутиновић из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
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7.  Ленка Петровић, професор математике, 
представник Наставничког већа, 

8. Милан Вучићевић, дипл.маш.инжењер,   
представник Наставничког већа, 

9. Данијела Микулић,  професор физичке културе,  
представник Наставничког већа. 

 
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
 
1. мр Срђан Скоруп, професор, представник 

локалне самоуправе, 
2. Јасмина Тодоровић, тех. друмског саобраћаја, 

представник локалне самоуправе,  
3. Ана Стефановић, дипл. правник, професор, 

представник локалне самоуправе, 
4.  Горан Миљковић, менаџер из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
5.  Марија Милићевић, фризерка из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
6.  Ивана Савковић, професор информатике и 

технике из Крушевца, представник Савета родитеља, 
7. Дејан Дубовац, професор хемије, представник 

Наставничког већа, 
8. Љиљана Милетић Степанић професор 

прехрамбене технологије, представник Наставничког 
већа, 

9. Александра Трајковић, професор прехрамбене 
технологије, представник Наставничког већа. 

 
6. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
 
1. Велибор Јовановић, дипл. економиста,  

представник локалне самоуправе, 
2.  Тијана Стефановић, дипл. економиста,  

представник локалне самоуправе, 
3.  Мирослав Петровић, тапетар, представник 

локалне самоуправе, 
4. Дејан Радисављевић, инспектор у ПУ 

Крушевац, представник Савета родитеља, 
5. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац, представник Савета родитеља, 
6.  Јелена Анђелковић, приватни предузетник,   

представник Савета родитеља, 
7. Иван Ђорђевић, наставник практичне наставе,   

представник Наставничког већа, 
8.   Бобан Панић, професор физичког васпитања,  

представник Наставничког већа, 
9.  Славица Вукајловић, професор грађевинске 

групе предмета, представник Наставничког већа. 
 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 
IV – Ово Решење примењиваће се почев од 

28.08.2014. године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-213/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

164 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. 

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

Скупштина града Крушевца, на седници од 
18.06.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

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

Р. 
бр.

Назив 
формацијског 

места 

Професионално 
радно место Име и презиме

 

1 2 3 4
1. Командант  Градоначелник Драги 

Несторовић 
2. Заменик 

команданта 
Заменик 
Градоначелника 

Јасмина 
Палуровић 

3. Начелник Начелник Одељења 
за ВС ПУ Крушевац 

Александар 
Лазаревић 

4. Заменик 
начелника 

Начелник Одељења 
за општу управу и 
заједничке послове 

Душан 
Тодоровић 

5. Члан Начелник Градске 
управе 

Бојан 
Бјелановић 

6. Члан Члан Градског већа  Ненад Андрић 
7. Члан Помоћник 

Градоначелника за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

Марко 
Милојевић 

8. Члан Директор ЈКП 
"Водовод" 
Крушевац 

Милутин 
Тасић 

9. Члан Директор ЕД 
Крушевац 

Небојша 
Ђашић 
 

10. Члан Начелник ПУ 
Крушевац 

Миљан 
Петровић 

11. Члан Референт за ЦВС у 
Команди гарнизона 
Крушевац 

мајор 
Бранислав 
Митић 

12. Члан Шеф Службе месних 
заједница 

Иван Анђелић

13. Члан Директора ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу" Крушевац

Радмило 
Николић 

14. Члан Радник ЈП 
"Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу" Крушевац

Здравко 
Јовановић 

15. Члан Начелник Одељења Снежана 



  292                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  3                                  19.06.2014. 

 

1 2 3 4
за инспекцијске 
послове Градске 
управе града 
Крушевца 

Радуловић
 

16. Члан Начелник 
Комуналне полиције 

Јовица Весић

17. Члан Директор Завода за 
јавно здравље

 

18. Члан Ветеринарски 
инспектор у 
Расинском управном 
округу 

Мерима 
Драшковић 

19. Члан Директор Дома 
здравља 

Др Весна 
Стевић-Гајић 

20. Члан Секретар Црвеног 
крста 

Миломир 
Петронијевић 

21. Члан  Директор ЈКП 
"Крушевац" 
Крушевац 

Бобан Костић

22. Члан Надзорни орган  ЈП 
"Путеви Србије" 

Дејан Весић

 
II – Градски штаб за ванредне ситуације обавља 

следеће послове:  
- предлаже доношење одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације; 
- руководи и координира рад субјеката система 

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

- руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите; 

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

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

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

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

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

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

- процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације; 

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

локалне самоуправе; 
- именује менаџера заштите и заменика менаџера 

у насељеним местима; 
- разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на територији града 
као локалне самоуправе; 

- ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за потребе града; 

- обавља и друге послове у складу са законом. 

III – Послови из става II овог решења финансирају 
се из буџетских средстава у складу са законом. 

 
IV – Стручне и административне послове за 

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

 
V -  Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење Градског штаба за ванредне ситуације 
Скупштине града Крушевца I број: 325-13/2012 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/12). 

 
VI – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-93/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

 
      

165 
На основу члана 19. Статута града Крушевц („Сл. 

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

дана 18.09.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 
I - Усваја се  Посебан  уговор о инвестицијама за 

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних 
вода у општинама средње величине у Србији III. 

 
II - Овлашћују  се градоначелник града Крушевца  

Братислав Гашић  и директор ЈКП “Водовод“ Крушевац  
Милутин Тасић да  потпишу Посебан  уговор о 
инвестицијама за Програм водоснабдевања и 
пречишћавања отпадних вода у општинама средње 
величине у Србији III на енглеском језику. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

Образложење  
 
Програм водоснабдевања и пречишћавања 

отпадних вода у општинама средње величине у Србији 
III –Отпадне воде започет је септембра 2010 године. 

Да би град Крушевац испунио услове предвиђене 
Програмом у децембру 2010. год. потписан је 
финансијски Уговор између града Крушевца и KfW 
банке о финансирању израде Студије изводљивости за 
прикупљање и пречишћавање отпадних вода у 
Крушевцу, у износу од 474.900,00 €, који је одобрила и 
финансирала  KfW банка. 

Студија изводљивости је завршена априла 2012. 
год. Из наведене Студије изводљивости проистекла су 
три документа  која су усвојена на Градском већу 
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4.9.2012 године: План приоритетних инвестиција, План 
прилагођавања тарифа и текст Уговора о обављању 
комуналне делатности. 

Циљ пројекта је рехабилитација и проширење 
канализационог система отпадних вода за Град 
Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља најближих 
граду као и изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода са подручја обухваћеног пројектом.  

Главни ефекти овог Пројекта су: смањење ризика 
по здравље становништва и заштита подземних и 
површинских вода од загађења. 

Пројектом је предвиђена изградња 17 km Главних 
водова и колектора и 23 km каналске мреже.  

Предвиђена је изградња постројења за 
пречишћавање за 120 000 ЕС (еквивалентних 
становника) у првој фази (2030. год.) и 160 000 ЕС у 
другој фази (2040. год.). Овде су обухваћене отпадне 
воде становништва и индустрије са подручја 
обухваћеног Пројектом (после обављених  предтрет-
мана на сопственим постројењима). Технолошки 
процес постројења је биолошко пречишћавање са 
активним муљем, биолошко уклањање азота и фосфора 
и анаеробна дигестија муља.  

У међувремену су Граду достављена два потписана 
Уговора и то: Уговор о зајму од 18.децембра 2012.год. 
између KfW банке и Републике Србије на износ од 
46.000.000€ који се односи на сва три града, и 
Финансијски споразум од 20. децембра 2012.год. на 
износ од 14.818.000€ који се односи на Град Крушевац. 

Наведени Уговори су били претходница 
потписивања овог Посебног уговора о инвестицијама, 
чији је нацрт одобрен од стране Владе закључком 05  
број: 48-8990/2012 од 13.12.2012. 

Укупна вредност инвестиције је 23.846.000 еура, 
Република Србија ће 95 % од износа зајма, проследити 
општини и ЈКП-у као донацију, преосталих 5% 
(1.192.300 евра)  као зајам  узима Јавно комунално 
предузеће „Водовод Крушевац“ под условима истим 
онима из Уговора о зајму од 18. децембра 2012. год. 
између KfW банке и Републике Србије. 

За укупно извршење Пројекта предвиђено је 39 
месеци, почев од 8.7.2013. с тим што фаза пројектовања 
и спровођења тендера за избор извођача траје 15 
месеци, а фаза изградње 24 месеци. 

 
Са изнетог, донета је  Одлука као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-52/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 17. 
Правилника о критеријумима за финансирање програма 
и пројеката за реализацију Локалног плана акције за 
децу града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
2/12)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 14.05.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији и утрошку 

средстава за пројекат Локалног плана акције за децу за 
град Крушевац за 2013. годину. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-134/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 17. Правилника о критеријумима 

за финансирање програма и пројеката за реализацију 
ЛПА за децу за град Крушевца број 022-292/II („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 2/12) од 27.11.2011. године. 

Тим за имплементацију Локалног плана акције за 
децу за град Крушевац, дана 28.03.2014. године 
сачинио је 

 
И З В Е Ш Т А Ј  

 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ЗА ГРАД 
КРУШЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Скупштина града Крушевца је на седници од 

30.09.2011. године, донела Решење о усвајању ЛПА за 
децу града Крушевца за период  2011-2015. године. 
Новим стратешким документом, поред активности које 
су биле планиране у претходном, као приоритетне 
издвојене су следеће:  

- смањење сиромаштва код деце  
- квалитетно образовање за сву децу 
- боље здравље за сву децу 
- унапређење положаја и права деце ометене у 

развоју 
- заштита права деце без родитељског старања  
- заштита деце од злостављања, занемаривања и 

насиља. 
Тим за имплементацију ЛПА за децу је у 2013. 

години донео је План реализације и имплементације 
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Локалног плана акције за децу  у граду Крушевцу за 
2013. годину, у складу са чланом 13. Правилника о 
критеријумима за финансирање програма и пројеката за 
реализацију ЛПА за децу за град Крушевац, о 
финансирању дела програма - пројекта без распи-
сивања конкуса који је усвојило Градско веће града 
Крушевца (Решење Градског већа III број 022-332/13 од  
24.07.2013. године). 

Тим за имплементацију ЛПА за децу је Планом 
реализације и имплементације Локалног плана акције 
за децу  у граду Крушевцу за 2013. годину, предложио 
реализацију следећих области, и то:       

I – Област боље здравље за сву децу - Критеријум 
и параметар за финансирање реализације и 
имплементације ЛПА за децу је такође процена 
учитеља, односно разредног старешине о материјално 
најугроженијим ученицима. Да би се повећала 
безбедност деце у саобраћају у близини установа за 
колективни боравак – школа (уз строго поштовање 
законских прописа), планирана су средства у износу од 
700.000,00 динара, и то за: 

 Куповину  флуоресцентних прслука за ученике 
од првог до четвртог разреда основних школа са 
територије града Крушевца – 400.000,00 динара. 

 Штампу флуоресцентних прслука са предње 
стране (лице), симбол среће „смаили„ са натписом 
''Крушевац по мери деце – Локални план акције'' и грб 
града Крушевца - 300.000,00 динара. 

 
На основу спроведеног поступка јавне набавке 

мале вредности донета је Одлука о избору 
најповољнијег понуђача (број 543 од 05.08.2013. 
године) за израду флуо прслука. Најповољнији понуђач 
је  СКТР   „Александар“ из Александровца -  Мрмош, 
са понуђеном ценом од 66,50 динара (без ПДВ-а) 
односно 79,80 динара (са ПДВ-ом), по комаду. За 
количину од 5000 комада издвојена су средства у 
укупном износу од  332.500,00 динара (без ПДВ-а), 
односно 399.000,00 динара (са ПДВ-ом). Одбијене су 
следеће понуде: 

- Понуда понуђача СТЕД ПРИ ПКР 
Александровац, са понуђеном ценом од  80.00 динара 
(без ПДВ-а) односно 96,00 динара (са ПДВ-ом), по 
комаду, што за количину од 5000 комада износи 
400.000,00 динара (без ПДВ-а) односно 480.000,00 
динара (са ПДВ-ом), и 

- Понуда понуђача ДП Конфекција „Звезда“ у 
реструктуирању Крушевац, са понуђеном ценом од 
212,00 динара (без ПДВ-а) по комаду, што за количину 
од 5000 комада износи 1.060.000,00 динара (без ПДВ-а) 
односно 1.272.000,00динара (са ПДВ-ом).  

 
На основу спроведеног поступка јавне набавке 

мале вредности донета је Одлука о избору 
најповољнијег понуђача за израду сито штампе на флуо 
прслуцима (бр. 544 од 05.08.2013. године).  
Најповољнији понуђач је СКТР  ''Александар'' из 
Александровца - Мрмош, са понуђеном ценом  сито 
штампе од 50,00 динара (без ПДВ-а), односно 60,00 
динара (са ПДВ-ом), по комаду, што за количину од 
5000 комада износи укупно 250.000,00 динара (без 
ПДВ-а) односно 300.000,00 динара (са ПДВ-ом). 
Одбијена је следећа понуда: 

- Понуда понуђача СТЕД ПРИ ПКР из 
Александровца, са понуђеном ценом штампе од 70.00 
динара (без ПДВ-а) односно 84,00 динара (са ПДВ-ом), 
по комаду, што за количину од 5000 комада укупно 
износи 350.000,00 динара (без ПДВ-а) односно 
420.000,00 динара (са ПДВ-ом). 

 
Градско веће града Крушевца је на седници од 

07.08.2013. год. дало сагласност Закључком бр.022-
369/13. на Одлуке Тима за имплементацију (Одлука бр. 
543 и Одлука бр. 544 од 5.08.2013. године). Град 
Крушевац је закључио два Уговора са СКТР 
''Александар'' из Александровца – Мрмош: Уговор за 
набавку добара 5000 комада дечијих флуо прслука бр. 
404-483/II од 7.08.2013.године и Уговор за израду сито 
штампе за 5000 комада дечијих флуо прслука бр.               
404-484/II од 07.08.2013. године. 

 
II - Област смањење сиромаштва – Критеријум и 

параметар за финансирање реализације и 
имплементације ЛПА за децу је процена учитеља, 
односно разредног старешине о материјално 
најугроженијим ученицима. За побољшање услова 
живота деце из сиромашних породица на територији 
Града Крушевца планирана су средства у износу од  
3.300.000,00 динара, и то за: 

 Бесплатан превоз за ученике првих разреда 
средњих школа са територије Града Крушевца. 

 Бесплатна ужина за ученике основних школа са 
територије Града Крушевца. 

 
Тим за имплементацију ЛПА за децу је тражио од 

школа достављање спискова ученика који у складу са 
горе наведеним критеријумом испуњавају услове за 
бесплатан превоз и ужину. На основу достављених 
података школа, Тим за имплементацију је донео 
Одлуку о опредељеним средствима за бесплатне ужине 
за 555 ученика основних школа и бесплатан превоз за 
47 ученика првог разреда средњих школа са територије 
града Крушевца, који ће се реализовати до краја 
школске 2013/2014. године (бр. 637/13 од 30.09.2013 
године). Градско веће града Крушевца је дало 
Закључком сагласност на ову Одлуку (Закључак бр. 
022-446/13 од 3.10.2013. године).   

Градско веће града Крушевца Закључком (број  
404-715/13 од 08.11.2013. године) налаже Служби 
јавних набавки Градске управе града Крушевца да 
покрене поступак  јавне набавке мале вредности за 
избор најповољнијег понуђача за превоз материјално 
најугроженијих ученика првих разреда средњих школа  
и за избор најповољнијег понуђача за набавку ужина за 
материјално најугроженије ученике основних школа, и 
наводи да ће се средства за ове јавне набавке 
обезбедити Одлуком о буџету града Крушевца за 2014. 
годину. 

Дана 11.12.2013. године начелник Градске управе 
доноси Решење о формирању Комисије за јавну 
набавку добара број 39/IV/2013 – ужина за ученике 
основних школа (област смањење сиромаштва) и 
Решење о образовању Комисије за јавну набавку услуга 
број 40/IV/2013 - услуга превоз ученика првог разреда 
средњих школа (област смањење сиромаштва). Истог 
дана доносе се: Одлука о покретању поступка јавне 
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набавке за јавну набавку добара – ужина за ученике 
основних школа (област смањење сиромаштва) – број 
404-753/IV/2013 и Одлука о покретању поступка јавне 
набавке - услуга превоз ученика првог разреда средњих 
школа (област смањење сиромаштва) – број 404-
755/IV/2013. 

Процењена вредност јавне набавке добара – ужине 
за ученике основних школа је 1.917.000,00 динара (без 
ПДВ-а). 

Процењена вредност јавне набавке услуга – превоз 
ученика првог разреда средњих школа је 833.000,00 
(без ПДВ-а). 

* За јавну набавку мале вредности за набавку 
добара – ужина за ученике основних школа (област 
смањење сиромаштва) благовремене понуде стигле су 
од: 

 
1. А.Д. „Бранко Перишић“ - у реструктуирању – 

исказана цена добара без ПДВ-а износи 1.810.450,50 – 
процењене вредности јавне набавке добара која износи 
1.917.000,00 динара без ПДВ-а.  

2. ПУ „Ната Вељковић“ - исказана цена добара 
без ПДВ-а износи 2.224.464,93 – цена прелази износ 
процењене вредности јавне набавке добара која износи 
1.917.000,00 динара без ПДВ-а. 

Неблаговремених понуда није било. 
Комисија je прихватила понуду А.Д. “Бранко 

Перишић“ - у реструктуирању, док је  понуда  понуђача 
ПУ „Ната Вељковић“ неприхватљива због погрешно 
обрачунате стопе ПДВ-а. 

Градска управа града Крушевца, коју заступа 
начелник Градске управе закључио је Уговор са А.Д.       
„Бранко Перишић“ - у реструктуирању за набавку 
добара – ужина за ученике основних школа (област 
смањење сиромаштва) бр. 404-5/IV од 08.01.2014. 
године 

 
* За јавну набавку мале вредности на набавку 

услуга – превоз ученика првог разреда средњих школа 
(област смањење сиромаштва) благовремена понуда 
стигла је  од:  

- „Југопревоза Крушевац“ АД. Крушевац – иска-
зана цена услуга износи 817.680,00 (без ПДВ-а) 
Процењене вредности јавне набавке добара која износи 
833.000,00 динара (без ПДВ-а). 

Неблаговремених понуда није било. 
Комисија је прихватила понуду „Југопревоз  

Крушевац“ А.Д. Крушевац. 
Градска управа града Крушевца, коју заступа 

начелник Градске управе, закључила је Уговор са 
„Југопревозом  Крушевац“ АД. Крушевац за набавку 
услуга – превоз ученика првог разреда средњих школа 
(област смањење сиромаштва) бр. 404-6/IV од 
08.01.2014. године. 

 
Број: 112/14                                Председник Тима 
                                            Александар Божидаревић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 14.05.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:  
 
1. БРАТИСЛАВ ГАШИЋ, дужности председника 

Привредног савета;  
2. СИНИША МАКСИМОВИЋ, дужности заменика 

председника Привредног савета;  
3. СНЕЖАНА СТОЈКОВИЋ, дужности члана 

Привредног савета; 
4. ДРАГИ НЕСТОРОВИЋ, дужности члана 

Привредног савета; 
5. ДРАГИША РАНКОВИЋ, дужности члана 

Привредног савета.  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ:  
 
1. ДРАГИ НЕСТОРОВИЋ, Градоначелник града 

Крушевца, за председника Привредног савета;    
2. ЈАСМИНА ПАЛУРОВИЋ, заменик Градона-

челника града Крушевца, за заменика председника 
Привредног савета;   

3. БОЈАН ЦВЕТКОВИЋ, генерални директор ХИ 
„Жупа“ у реструктурирању а.д. за члана Привредног 
савета;   

4. МИЛОШ ИСАИЛОВИЋ, в.д. генералног 
директора ИМК „14.Октобар“ за члана Привредног 
савета;   

5. ПРЕДРАГ ВУКИЋЕВИЋ, председник Регио-
налне привредне коморе, за члана Привредног савета.  

 
III - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику, заменику председника и 
члановима Привредног савета.  

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-13/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу става 1. Одлуке о образовању 
Локалног савета за запошљавање („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 2/04, 5/04, 1/05, 5/05, 6/05, 2/06 и 4/07 
и „Сл. лист града Крушевца“ бр. 14/08 и 1/09) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 14.05.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ  
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:  
 
1. БРАТИСЛАВ ГАШИЋ, дужности председника  

Локалног савета за запошљавање;   
2. СИНИША МАКСИМОВИЋ, дужности 

заменика председника Локалног савета за 
запошљавање;   

3. ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ, дужности члана 
Локалног савета за запошљавање.  

 
II  - ИМЕНУЈУ СЕ:  
 
1. ДРАГИ НЕСТОРОВИЋ, Градоначелник града 

Крушевца, за председника Локалног савета за 
запошљавање;   

2. ЈАСМИНА ПАЛУРОВИЋ, заменик Градо-
начелника града Крушевца, за заменика председника 
Локалног савета за запошљавање;   

3. НЕБОЈША ПАУНОВИЋ, члан Градског већа 
града Крушевца, за члана Локалног савета за 
запошљавање.  

 
III -  Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику, заменику председника и 
члану Локалног  савета за запошљавање.  

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-14/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
170____________ 
На основу чл. 48. тач. 16. Статута града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и тачкe  12. 
Упутства о јединственој методологији за процену 
штете од елементарних непогода („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 27/87)          

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 14.05.2014. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И 

ДРУГИХ НЕПОГОДА 
 

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ се Градска Комисија за процену 
штете од елементарних и других непогода, у следећем 
саставу: 

 
За председника:  
ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. грађевине, 

запослен у ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
Крушевац. 

 
За чланове:  
1. Мирослав Милосављевић, дипл. инж. 

пољопривреде, запослен у ЈКП „Водовод“ Крушевац;  
2. Зоран Опачић, дипл.инж. саобраћаја, запослен 

у Градској управи града Крушевца;  
3. Драгољуб Недељковић, дипл. економиста, 

запослен у  Управи за трезор;  
4. Драган Гуњак, дипл. инж. пољопривреде, 

запослен у Пољопривредној станици Крушевац  
5. Љубомир Бановић, дипл. инж. грађевине, 

запослен у ЈКП „Водовод“ Крушевац;   
6. Немања Пешић, дипл. инж., запослен у АД 

„Крушевацпут“;   
7. мр Синиша Јовановић, дипл. инж. машинства, 

запослен у АД „Дунав осигурање“;   
8. Југослав Петровић,  дипл. инж. електротехнике, 

запослен у ЕПС ЕД, Крушевац; 
 
II - Градска комисија за процену штете од 

елементарних непогода образује потребан број 
стручних комисија за процену штета, одређује рок за 
завршетак процена и стара се о примењивању 
Јединствене методологије за процену штета од 
елементарних непогода. 

Градска Комисија за процену штета обједињује рад 
свих стручних комисија за процену штета на 
територији града и пружа потребну помоћ. 

Градска Комисија израђује збирни извештај о 
процени штета на територији града и доставља га 
Градоначелнику и Републичкој комисији за 
елементарне непогоде. 

 
III - Мандат Градске комисије је четири године. 
 
IV - Накнада председнику и члановима ове и 

стручних комисија за процену штета из тачке II овог 
решења које буду образоване, исплатиће се у складу са 
чл. 7. Одлуке  о накнадама одборника и чланова радних 
тела Скупштине града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/09). 

 
V - Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о образовању градске Комисије за 
процену штете од елементарних непогода („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 3/2010). 
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VI – Решење објавити у  "Службеном  листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 325-60/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
171 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

14.05.2014. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Координа-

ционог тима за израду Локалног програма заштите 
животне средине града Крушевца: 

 
- Татјана Симовић, директор Завода за јавно 

здравље Крушевац 
 
2. ИМЕНУЈУ СЕ 
 
1. mr ph Јован Обрадовић, директор Завода за јавно 

здравље Крушевац 
 
2. Драгана Ивановић, самостални стручни сарадник 

у Групи за заштиту животне средине. 
 
3. Решење доставити лицима из става 1. овог 

решења. 
 
4. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-12/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
172 
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Службе 

месних заједница („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 – 
пречишћен текст) и члана 48. Статута града  Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 14.05.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Момир Вишњић из 

Крушевца, дужности шефа Службе месних заједница. 

II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 020-15/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
 
173   
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Службе 

месних заједница („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 – 
Пречишћен текст) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Кршевца“ бр. 7/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 14.05.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ПОСТАВЉА СЕ Иван Анђелић, дипл. правник 

из Здравиња, за шефа Службе месних заједница. 
 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-16/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 

174 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о 

паркиралиштима ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 - 
пречишћен текст и 12/09) и чл. 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 14.05.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПАРКИРАЛИШТА НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА 
НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА  
 

I - МЕЊА СЕ Решење о одређивању паркиралишта 
на којима се плаћа накнада за паркирање моторних 
возила ("Сл. лист лист града Крушевца" бр. 8/12 - 
Пречишћен текст, 2/13 и 8/13) у ставу I тако да се тачка 
31. мења и гласи: 

 
„31. Трг костурница (Трг расинских партизана), од 

Ул. Ћирила и Методија (Луке Ивановића) до Ул. 
Косанчићеве десном страном подужно паркирање на 
коловозу; од Ул. Доситејеве до Ул. Косанчићеве десном 
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страном управно паркирање на тротоару; у делу где је на 
Тргу одређен једносмеран саобраћај од Ул. Ћирила и 
Методија (Луке Ивановића), поред „Института за крмно 
биље“, левом страном косо паркирање на коловозу; на 
правцу Ул. Доситејева - Ул. Хајдук Вељкова, преко пута 
аутобуског стајалишта, тј. у делу где ширина тротоара 
дозвољава паркирање и слободну ширину тротоара од 1,6 
метара за кретање пешака, подужно паркирање на тротоару 
и испред вишепородичног пословно-стамбеног објекта 
"Техноградња"  за подужно паркирање на тротоару;" 

  
II - Постављање саобраћајних знакова извршити на 

основу пројеката саобраћајне сигнализације, а сходно 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 
III - Ово решење ступа на снагу даном доношења 

на Градском већу. 
 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-414/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
175 
На основу члана 6. и 48. Статута града Крушевца 

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

одржаној дана 02.06.2014. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  
САВЕТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДОВДАНА    

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је: 
   
- БРАТИСЛАВУ ГАШИЋУ, престала дужност 

председника Савета за обележавање 28. јуна - Видовдана, 
празника града Крушевца у 2014. години и дужност 
председника Техничког савета за обележавање 
Видовдана, због одласка на другу функцију. 

 
- СИНИШИ МАКСИМОВИЋУ, престала дужност 

члана Савета за обележавање 28. јуна - Видовдана, 
празника града Крушевца у 2014. години и дужност 
члана Техничког савета за обележавање Видовдана, 
због одласка на другу функцију. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ и то: 
 
- ДРАГИ НЕСТОРОВИЋ, Градоначелник града 

Крушевца, за председника Савета  за обележавање 28. 
јуна - Видовдана, празника града Крушевца у 
2014.години и за председника Техничког савета за 
обележавање Видовдана. 

 

- ЈАСМИНА ПАЛУРОВИЋ, заменик Градоначел-
ника града Крушевца, за члана Савета  за обележавање 
28. јуна - Видовдана, празника града Крушевца у 
2014.години и за члана Техничког савета за 
обележавање Видовдана. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-17/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
176 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  и 
члана 4. став 3 Одлуке о оснивању Службе месних 
заједница града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст), 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
02.06.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
измени Правилника о систематизацији радних места 
Службе месних заједница града Крушевца, број 
169/2014 од 22.05.2014. године, који је донео шеф 
Службе месних заједница. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-192/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
177 
На основу члана 48. став 1. тачка 13. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и 
на основу чл. 15. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за 
подстицање развоја младих талената града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.06.2014. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
    
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правила Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, коју је донео 
Управни одбор Фонда за подстицање развоја младих 
талената, број 76 од 26.05.2014. године. 

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-185/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
178 
На основу чл. 15. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/11) и чл. 15. Правила 
Фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца („Сл. лист града  Крушевца“ бр. 1/12 и 6/13), 
Управни одбор Фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца, на седници одржаној дана 
26.05.2014. године, донео је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ФОНДА 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ 
ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
Испред члана 18. Правила Фонда за подстицање 

развоја младих талената града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/12 и 6/13) додати поднаслов који 
гласи: „Стипендирање“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 18. став 2. брисати тачку: „а) Ако их 

предложи образовна установа у којој су стекли или 
стичу степен образовања.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 19. а после речи „квизови“ додати речи 

„купови, лиге“. 
 

Члан 4. 
 
Члан 20. мења се и гласи: „Предметни наставници 

ученика који су на републичким, међународним 
такмичењима и олимпијадама знања (прописаних 
Календарима такмичења ученика основних и средњих 
школа Министарства просвете Републике Србије), 
освојили једно од прва три места (награде), могу бити 
награђени новчаном наградом. 

Одлуку о награђивању наставника доноси Управни 
одбор Фонда у складу са расположивим средствима“. 

 
Члан 5. 

 
У члану 23. брисати тачку „а) Ако их предложи 

образовна установа у којој су стекли или стичу степен 
образовања.“ 

 
Члан 6. 

 
У чл. 28. речи „на Видовдан, 28. јуна“, замењују се 

речима „у оквиру Видовданских свечаности.“ 
 

Члан 7. 
 
Члан 31. мења се и гласи: „Висину награде за 

предметне наставнике ученика који су освојили једно 
од прва три места (награде), на републичким и 
међународним такмичењима и олимпијадама знања, 
утврђује Управни одбор Фонда приликом доношења 
одлуке о награђивању.“ 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се 

даном добијања сагласности Градског већа. 
 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

Члан 9. 
 
Налаже се надлежној служби да уради пречишћен 

текст Правила Фонда који ће се објавити у „Службеном 
листу града Крушевца“. 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Број: 76/14 ПРЕДСЕДНИК УО ФОНДА
Раде Петковић, с.р. 

 
 

 
 
179   
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), члана 40. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2014. годину („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 11/13), члана 13. и 14. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса („Сл. лист града Крушевца“, бр. 7/10 и 
1/2013), Одлуке Комисије о избору пројеката од јавног 
интереса у области друштвене бриге о деци и 
друштвене бриге о младима који ће се финансирати 
средствима буџета града Крушевца у 2014. години, број 
196 од 26.05.2014. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 02.06.2014. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ  

БРИГЕ О ДЕЦИ  И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О 
МЛАДИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА  

У 2014. ГОДИНИ 
 

I  - Бирају се пројекти у области друштвене бриге о 
деци и друштвене бриге о младима, који ће се 
финансирати из буџета Града Крушевца у 2014. години, 
у укупном износу од 260.684,00 динара, и то за област 
друштвене бриге о деци - у укупном износу од 
40.684,00 а за област друштвене бриге о младима - у 
укупном износу од 220.000,00 динара.  

 
За област друштвене бриге о деци : 
 
Пројекат „Знањем кроз свет таме“ подносиоца – 

Међуопштинска ораганизација слепих из Крушевца – у 
износу од 40.684,00 динара (за све трошкове 
предвиђене пројектом).  

 
За област друштвене бриге о младима: 
       
Пројекат „Слатка школа живота“ подносиоца 

Друштва за борбу против шећерне болести Крушевац, у 
износу од 220.000,00 динара (за све трошкове 
предвиђене пројектом). 

 
II - Градоначелник града Крушевца закључиће 

Уговоре о финансирању пројеката од јавног интереса у 
2014. години са подносиоцима из тачке I овог Решења. 
Уговорима се уређују права и обавезе уговорених 
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 
за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, 
начин решавања спорова, као и друга права и обавезе. 

 
III - Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2014. годину, позицијама 
544 (друштвена брига о деци) – опредељена средства у 
износу од 100.000,00 динара и 545 (друштвена брига о 
младима)- опредељена средства у износу од 250.000,00 
динара. Економска класификација конта је 481900 - 
дотације осталим удружењима грађана, у укупном 
износу од 350.000,00 динара. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-186/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), члана 40. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2014. годину („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 11/13), члана 13. и 14. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса („Сл. лист града Крушевца“, бр. 7/10 и 1/13), 
Одлуке Комисије о избору пројеката од јавног интереса 
у области образовања, стручног усавршавања, науке, 
информисања и развоја међународне сарадње који ће се 
финансирати средствима буџета града Крушевца у 
2014. години, број 197 од 29.05.2014. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 02.06.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА, НАУКЕ, ИНФОРМИСАЊА И 
РАЗВОЈА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА У 2014. ГОДИНИ 
 

I - Бирају се програми и пројекти од јавног 
интереса у области А) образовања, стручног 
усавршавања, науке, информисања и Б) развоја 
међународне сарадње који ће се финансирати из буџета 
града Крушевца у 2014. години у укупном износу од 
484.500,00 динара, и то за област образовања, стручног 
усавршавања, науке, информисања - у укупном износу 
од 390.500,00 динара, а за област развоја међународне 
сарадње - у укупном износу од  94.000,00 динара.  

 
За област образовања, стручног усавршавања, 

науке, информисања: 
 
1. Пројекат „Интелектуална својина – 

привредни развој Србије“, подносиоца Савеза за 
интелектуалну својину Расинског округа у износу од 
100.000,00 динара (потрошни материјал, штампање 
материјала и набавку Пупинових награда за награђене) 

 
2. Пројекат „Пут младих до успеха 

(образовање, стручно усавршавање, наука и 
информисање)“ подносиоца Асоцијације за квалитет и 
стандардизацију Србије у износу од 50.000,00 дин. 
(трошкови штампе материјала за предавање у износу од 
15.000,00 дин., трошкови обезбеђења простора у износу 
од 15.000,00 дин., обезбеђење блокова и оловака у 
износу од 15.000,00 дин. и израда сертификата у износу 
од 5.000,00 дин. 

 
3. Пројекат ,,Припрема, организација и 

реализа-ција међународног такмичења из 
информатике и рачунарске писмености „Дабар“ за 
школску 2014/15. год. подносиоца Информационе 
технологије – Удружења професора Србије у износу од  
75.500,00 дин. (захвалнице 20.000,00 дин., хостинг и 
домен за израду бољег ВЕБ сајта такмичара 7.000,00 
дин.,награде за најуспешније ученике на државном 
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нивоу 10.000,00 дин., оловке 8.000,00 дин., привесци 
6.000,00 дин. тонер за ласерски штампач 2.000,00 дин., 
поштарина 8.000,00дин., коверте 4.000,00 дин.  храна и 
освежење 10.500,00 дин.). 

 
4. Пројекат „Фер игра, спортска игра, област 

информисања и образовања“ подносиоца Удружења 
грађана „Ластавица“ у износу од 80.000,00 дин. 
(трошкови пројекта 70.000,00 дин. и публикација и 
монтажа промотивних дискова 10.000,00 дин.). 

 
5. Пројекат ,,Пронађи истраживача у себи - 

Михајло Пупин као инспирација младима“ 
подносиоца  Друштва математичара Србије – подружница 
Крушевац, у износу од 85.000,00 дин. (изложба Михајло 
Идворски Пупин – стваралачка координација у 
Крушевцу, Народни музеј у износу од 40.000,00 дин., 
трошкови освежења 8.000,00 динара, трошкови 
материјала за експериманталну радионицу, сендвиче и 
освежење за ученике – реализаторе радионице 20.000,00 
дин., штампани материјал за промоцију пројекта 3.000,00 
дин., канцеларијски материјал 3.000,00 дин., трошкови 
материјала за предавања у ЦЗУ и јавни приказ пројекта 
11.000,00 дин.). 

 
За област развоја међународне сарадње: 
 
1. Пројекат „Чарапански сувенири за Европу“ 

подносиоца Удружења грађана Етно Расина у износу од 
74.000,00 дин. (смештај гостију из Словеније  
40.000,00дин., материјал за две радионице 
15.000,00дин., материјал за радионице на којима ће се 
израдити панои посвећени обележавању светског дана 
здраве хране 4.000,00 дин., куповина намирница за 
активности обележавања светског дана здраве хране 
10.000,00 дин., и израда флајера на тему „Како се 
хранити здраво“ 5.000,00 дин.). 

 
2. Пројекат „Наставак активности  на пројекту 

сарадње града Крушевца, града Битоља и града 
Добоја на пољу очувања историје и културног 
наслеђа двају народа“, подносиоца УСМП „Шар 
планина“ - Крушевац у износу од 20.000,00 динара (за 
организацију културне манифестације 20.000,00 дин.). 

 
II - Градоначелник града Крушевца закључиће 

Уговоре о суфинансирању и финансирању пројеката од 
јавног интереса у 2014. години са подносиоцима из 
тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорених страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 

 
III - Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2014.годину, на позицијама 
546 (образовање, стручно усавршавање, наука, 
информисање) – у износу од 500.000,00 динара и 551 
(развој међународне сарадње), - у износу од 450.000,00 
динара, конто 481900 - дотације осталим удружењима 
грађана. Укупан износ средстава је 950.000,00 динара. 

 

IV  - Решење објавити у ,,Службеном листу  града 
Крушевца“ и на сајту града Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-187/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
181 
На основу члана 48. став 1. тачка 7. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и 
чл. 37. Одлуке о организацији Градске управе града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 11/13- 
Пречишћен текст),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.06.2014. године, донело је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ БРАНКО ДИМИТРИЈЕВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца дужности заменика 
начелника Градске управе града Крушевца. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-19/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
182 
На основу члана 54. и 56. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС"  бр.129/07) и  чл. 48. став 
1. тачка 7. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и чл. 36. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр.  11/13 – Пречишћен текст),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.06.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ    

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ  ДРАГИЦА  БОЈКОВИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за вршиоца дужности заменика 
начелника Градске управе града Крушевца.  
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II  -  Решење објавити у  "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 020-18/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
183 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 02.06.2014. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – У циљу подизања ефикасности рада система 

одбране од града као и ради превентивне заштите 
пољопривредних култура и обрадивих пољопривредних 
површина на подручју града Крушевца, извршити 
набавку противградних ракета (ПП-8, ПП-6, Д-6Б, Д-8 
или друге одговарајуће ознаке и произвођача) по 
спецификацији Министарства унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације, у износу од 2.760.000,00 
динара. 

 
II – По спроведеном поступку јавних набавки, 

противградне ракете из става I донирати Министарству 
унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, 
ради заштите подручја града Крушевца од елементарне 
непогоде – града.  

 
III – Средства за ову намену одобриће се из средстава 

утврђених Одлуком о буџету града Крушевца за 2014. 
годину, у оквиру раздела 3 – Средства резерви, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499110, позиција 101 – Стална резерва у 
укупном износу од 2.700.000,00 динара и распоређено на 
кориснике у разделу 3, глава 9 – Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 120 
– Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава за 2.700.000,00 динара, о 
чему ће Градско веће града Крушевца по набавци 
противградних ракета донети посебно решење о употреби 
средстава сталне буџетске резерве. 

 
IV – За реализацију овог закључка задужени су 

Одељење за финансије и Одељење за општу управу и 
заједничке послове – Служба за ванредне ситуације. 

 
V – Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-85/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 

184 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", број 8/08 и 5/11), 
члана 40., став 1., тачка 1. Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2014. годину ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 11/13), члана 13. и 14. Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава града 
Крушевца за суфинансирање и финансирање програма 
и пројеката од јавног интереса ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 7/10 и 1/13) и Одлуке Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима, бр.209/2014 од 11.06.2014. године, који се 
финансирају из буџета града Крушевца, 

Градско веће града Крушевца, дана 17.06.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
КРУШЕВАЦ У ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНИХ 

ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ 
 

 I - У 2014. години, са позиције 543, економска 
класификација конта 481900 - дотације осталим непро-
фитним институцијама, средства за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса на 
основу спроведеног јавног конкурса - за финансирање 
хуманитарних програма и других програма у којим 
удружење и непосредно следи јавне потребе, у укупном 
износу од 140.000 динара, у складу са Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2014. годину ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 11/13) финансираће се: 

Назив водеће организације која подноси пројекат: 
Црвени крст Крушевац 

Назив пројекта: "За лакши корак" 
Трајање програма: 01.06-30.06.2014. године 
Тражена средства за која се конкурише: 140.000 

динара 
Одобрена средства: 140.000 динара 

 
       II - Градоначелник града Крушевца, са напред 
наведеним Удружењем, закључује Уговор о 
суфинансирању и финанирању пројеката од јавног 
интереса, којим се уређују права и обавезе уговорних 
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 
за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, 
начин решавања спорова, као и друга права и обавезе 
уговорних страна.  

 
III   - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-206/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 



303                                     ЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  3                                   19.06.2014. 
 

 

185 
На основу члана 13. Правилника о врстама, начину 

остваривања и финансирања посебних, специјали-
зованих програма и других облика рада и услуга које 
остварује предшколска установа („Сл. гласник РС“, 
број 26/13) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 17.06.2014. године донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УВОЂЕЊЕ  

ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ  
ПРОГРАМА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ 

„НАТА ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
I-  Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац  
број 43/14 од 13.06.2014. године о: 

 
1. Увођењу бесплатних посебних и специјализо-

ваних програма у оквиру радног времена Установе, за 
школску 2014/15 годину и то: 

-Клуб малих еколога 
-Весело поподне 
-Читаоница-причаоница 
-ликовна радионица 
-саветовалиште за родитеље-старатеље 
-мешовити хор „Звончић“ 
-драмске активности 
 
2.  Увођењу посебних,  специјализованих програма 

–специјализованих курсева ван радног времена, које ће 
плаћати родитељи, за школску 2014/15 годину и то: 

- „Енглески језик“ 
-  Школа плеса 
 
3. Увођењу  других и повремених програма  који ће 

финансирати родитељи односно старатељи деце за 
школску 2014/15 годину и то: 

- весели вртић родитељи плаћају боравак деце на 
сат, 

- целодневни излет деце у вртићу „Јеленко“ у 
Рибарској Бањи - одвија се у току и ван радног времена 
Установе, уз ослабађање плаћања вртића за тај дан. 

  
II -   Остваривање посебних, специјализованих и 

других повремених  програма из тачке 1, 2 и 3. унети у 
Годишњи план рада за радну 2014/15 годину и 
Предшколски програм дечјег вртића за радну 2014/15 
годину.  

 
III-   Закључак  објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-208/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 

186 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 14.05.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 101 - Стална резерва, одобрава се укупно 
53.000 динара, извора финансирања 01, распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 

последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
120 - Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 53.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 53.000 динара, служиће 
за санацију канала за одвод атмосферске воде у 
насељеном месту Велика Крушевица по рачуну бр. 
8002/2014 од 12.03.2014. године, за извршен машински 
ископ земље багером око Фудбалског клуба у Великој 
Крушевици издатог од ROVO COOP d.o.o. Глобаре 
Падеж. 

Градски штаб за елементарне непогоде је одржао 
седницу стручно оперативног тима за заштиту од 
поплава од 26.02.2014. године и донео план за санацију 
канала за одвод атмосферске воде у насељеном месту 
Велика Крушевица. 

Радови су изведени по уговору бр. 404-791/II од 
13.11.2012. године закљученим са ROVO COOP d.o.o. 
Глобаре Падеж о превентивном деловању пре 
наступања елементарних непогода и санацију штета уз 
надзор овлашћеног лица. 

 
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: 400-142/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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187 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 14.05.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 101 - Стална резерва, одобрава се укупно 
844.200 динара, извора финансирања 07, распоређено 
на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
120 - Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода, увећава се за 844.200 
динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 844.200 динара, 
служиће за исплату рачуна отпремнице број 07-04/2014 
од 29.04.2014. године, издатог од СЗР Алекс-градња 
Крушевац за рад скипа, камиона марке ФАП-16-20 и 
компресора на отклањању последица од елементарних 
непогода у насељеним местима Наупаре, Велика 
Ломница, Читлук, Трмчаре, Петина на рашчишћавању 
канала, речних корита и санацији локалних путева по 
грађевинском дневнику извођача радова. 

Градски штаб за елементарне непогоде је одржао 
седницу стручно оперативног тима за заштиту од 
поплава од 19.04.2014. године и донео закључак бр. 
579/2014-06 од 19.04.2014. године за рашчишћавање 
канала, речних корита и санацију локалних путева. 

Радови су изведени по уговору бр. 404-732 од 
25.09.2012. године закљученим са СЗР Алекс-градња 
Крушевац о превентивном деловању пре наступања 
елементарних непогода и санацију штета уз надзор 
овлашћеног лица. 

 
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: 401-143/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 

188 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца"  бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 10.06.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 101 - Стална резерва, одобрава се укупно 
754.055 динара, извора финансирања 07, распоређено 
на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 120 
- Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 754.055 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 754.055 динара, 
служиће за превентивно деловање и санацију штете 
услед поплава на локалним путевима у следећим 
месним заједницама: „Мешево“, „Жабаре“, „Горњи 
Степош“, „Кобиље“, „Модрица“, „Дедина“, „Трмчаре“, 
„Кукљин“, „Ђунис“, „Каоник“ и „Рибаре““ на основу 
прве привремене ситуације бр. 050-6/27 од 30.04.2014. 
године издате од „Крушевац пут“ А.Д. Крушевац. 
Изведени радови су: утовар и превоз отпадног 
материјала, рад ровокопача, рад багера, камиона и 
полутеретног возила, набавка, утовар и превоз шљунка, 
машински ископ земље, полагање армирано-бетонских 
цеви и др.  

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве седнице бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. године 
разматрао је ситуацију изазвану великом количином 
падавина и донео закључке о деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова закљученог 
са „Крушевац пут“ А.Д. Крушевац за случај 
елементарних непогода и анексу бр. 1 Уговора 
изведени су радови у напред наведеним месним 
заједницама и испостављена прва привремена 
ситуација.   

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: 400-169/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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189 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 14.05.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 85.600 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 18 – Културни центар, 

економска класификација 423400, позиција 250 – 
Услуге информисања, повећава се за 4.000 динара и 

 
- у разделу 3, глава 18 – Културни центар, 

економска класификација 424200, позиција 253 – 
Услуге образовања, културе и спорта, повећава се за 
81.600 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. и 3. овог решења у  укупном износу од 85.600 
динара су потребна средства за исплату рачуна који се 
односи на мултимедијални пројекат „Један град, једно 
време, једна жена“, аутора Горана Арсића - професора 
у музичкој школи, чији је покровитељ град 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: 401-144/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 

190 
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 и 63/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 14.05.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 414300, позиција 36 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.000 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти мајке Јовице Весића, запосленог 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: 400-6/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
191 
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 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 14.05.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 101.340 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 61 – ЈП „Дирекција за урбанизам 
и изградњу“, економска класификација 425200, 
позиција 513 – Текуће поправке и одржавање опреме, 
повећава се за 101.340 динара. 
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у  износу од 101.340 динара су 
недостајућа средства за одржавање ГИС система. 

 
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: 401-136/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
192 
На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана  48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 
и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 02.06.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 102 - 
Средства резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 
60.000 динара распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 21, Установа „Ната Вељковић“, 
позиција 333, економска класификација 423900 – 
Остале опште услуге, конто 423911, повећава се за 
60.000 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
превоза предшколаца за завршну приредбу на 
Слободишту, по предрачуну бр.1402763 од 23.05.2014. 
године, издатог од „Југопревоз Крушевац“ А.Д. 
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: 401-155/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 

193 
На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 
5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 17.06.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерве - текућа резерва, 
одобрава се укупно 49.500 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 51 – Економско-трговинска 

школа, економска класификација 463100 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
конто 423413 – Услуге штампања публикација у износу 
од 49.500 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
отпремнице – рачуна број FK-365 од 23.05.2014. године 
издатог од „Сиграф“ штампарије за извршено 
штампање монографије „75 година Економско-
трговинске школе 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: 401-200/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
194 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 14.05.2014. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.307.876.257 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања за суфинансирање пројекта Тин Фест који 
спроводи Културни центар Крушевац по уговору број 
911-9/14 од 28.03.2014. године и решењу број               
451-04-00422/2014-03 од 01.04.2014. године, на уплатни 
рачун бр. 733144 у износу од 50.000 динара по изводу 
бр. 73 од 17.04.2014. године.  

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.307.876.257 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа 
градова повећавају се за 50.000 динара и сада износе 
4.200.000 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
50.000 динара и сада износе 2.932.200.000 динара. 

Остали извори повећавају се за 0 динара и сада 
износе 375.676.257 динара.  

Средства у износу од 50.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се на Културни центар 
Крушевац, извор финансирања 07 и то: 

- позиција 250, конто 423413 – Услуге штампања 
публикација повећавају се за 4.526 динара и сада 
износе 4.526 динара 

- позиција 251, конто 423599 – Остале стручне 
услуге повећавају се за 20.022 динара и сада износе 
20.022 динара и 

- позиција 263,  конто 472713 – Ученичке награде 
повећавају се за 25.452 динара и сада износе 25.452 
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: 400-8/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

 
195 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 14.05.2014. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
3.750.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.307.826.257 динара, уплатом Министарства финансија 
за санирање штета насталих услед елементарних 
непогода – поплава из априла 2014. године, по изводу 
стања и промена на дан 30.04.2014. године, бр. 80 на 
уплатни рачун 733144 – Текући наменски трансфери у 
ужем смислу од Републике у корист нивоа градова. 

Средства за санацију насталих штета на основу 
извештаја Штаба за елементарне непогоде биће 
расподељена посебним решењем Градског већа. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
3.750.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.307.826.257 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа 
градова повећавају се за 3.750.000 динара и сада износе 
4.150.000 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
3.750.000 динара и сада износе 2.932.150.000 динара. 

Остали извори повећавају се за 0 динара и сада 
износе 375.676.257 динара.  

Средства у износу од 3.750.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се на Средства резерви, 
позиција 101, конто 499110 – Стална резерва и сада 
износе 7.753.850 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: 400-5/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
196 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 02.06.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 304.963 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.308.888.513 динара, уплатом Министарства културе и 
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информисања по уговору и решењу бр. 451-04-
2559/2014-02 од 23.04.2014. године у износу од 117.000 
динара за Пројекат „Библиотека ђацима“ и уговору и 
решењу бр. 451-04-2699/2014-02 од 23.04.2014. године у 
износу од 187.963 динара за Пројекат „Кутак за младе“ и 
изводу стања и промена на дан 07.05.2014. године.  

Уплаћена средства ће користити Народна 
библиотека за реализацију пројеката.  

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 304.963 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.308.888.513 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфер у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова  повећавају се за 304.963 динара и 
сада износе 5.212.256 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
304.963 динара и сада износе 2.933.212.256 динара. 

Други извори повећавају се за 0 динара и сада 
износе 375.676.257 динара.  

Средства у износу од 286.963 динара, извор финан-
сирања 07 разврставају се код Народне библиотеке Кру-
шевац, на позицију 288 – Административна опрема од тога:  

За реализацију Пројекта „Кутак за младе“ износ од 
187.963 динара и то: 

- на конто 512221 – Рачунарска опрема (набавка 3 
рачунара), повећава се за 141.963 динара и сада износи 
230.963 динара, и 

- на конто 512241 – Електронска опрема (за 
набавку пројектора) повећава се за 46.000 динара и сада 
износи 46.000 динара. 

За реализацију Пројекта „Библиотека ђацима“ 
износ од 117.000 динара и то: 

- на конто 512221 – Рачунарска опрема (лап топ) 
повећава се за 50.000 динара и сада износи 280.963 динара,  

- на конто 512241 – Електронска опрема (пројектор) 
повећава се за 49.000 динара и сада износи 95.000 динара. 

Средства у износу од 18.000 динара, разврставају 
се на позицију 288/1 – Опрема за културу, конто 512631 
и сада износе 18.000 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: 400-10/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 02.06.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 707.293 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.308.583.550 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања за пројекте „Нова стална поставка“ и 
„Дигитализацију културног наслеђа Народног музеја“ 
Крушевац по уговору и решењу број 451-04-2373/14-02 
од 21.03.2014. године на уплатни рачун бр. 733144 у 
износу од 707.293 динара по изводу бр. 68 од 10.04.2014. 
и 73 од 17.04.2014. године.  

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 707.293 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.308.583.550 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа 
градова повећавају се за 707.293 динара и сада износе 
4.907.293 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
707.293 динара и сада износе 2.932.907.293 динара. 

Остали извори повећавају се за 0 динара и сада 
износе 375.676.257 динара.  

Средства у износу од 707.293 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Народног музеја 
Крушевац, од тога: 

За суфинансирање пројекта „Нова стална 
поставка“ у износу од 400.000 динара, и то: 

- конто 423599 – Остале стручне услуге повећава 
се за 180.000 динара и сада износи 180.000 динара (а 
служиће за исплату ауторског хонорара и идејно 
решење и дизајн за израду макете), 

- конто 426621 – Материјали за културу повећава 
се за 220.000 динара и сада износи 220.000 динара (а 
служиће за заштитно стакло 40.000 динара, материјал 
за макету 40.000 динара, реплике фигурица 120.000 
динара и посебно осветљење 20.000 динара). 

 
За „Дигитализацију културног наслеђа Народног 

музеја“ Крушевац у износу од 307.293 динара и то: 
- конто 512242 – Фотографска опрема повећава се 

за 307.293 динара и сада износи 307.293 динара (а 
служиће за набавку техничке опреме за дигитализацију 
фото апарат, објектив, флеш метар, картица читач и 
монитор). 

  
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: 400-11/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
198 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС и 50/2013 - одлука УС), 

Градска управа града Крушевца, дана 28.04.2014. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА „ПАЊЕВАЦ“  

У  КРУШЕВЦУ - НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације насеља „Пањевац“ у 
Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације насеља „Пањевац“ у 

Крушевцу, ближе се дефинишу и разрађују планска 
решења из стратешних  планских докумената, као и 
Статегије за унапређење положаја Рома града 
Крушевца и Локалног акционог плана за становање. 

Намена простора  је одређена Генералним планом  
Крушевца 2021. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног  
Планом детаљне регулације износи око 17 хектара са 
наменом становање и заштитно зеленило. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу правила уређења и правила 

грађења,чиме се  успоставља оквир за реализацију 
конкретних садржаја. 

Детаљном анализом прописаних критеријума, 
оцењено је да не постоји могућност утицаја на животну 
средину и друге релевантне податке, односно да план 
не утиче негативно на квалитет коришћења околног  
простора, тако да се може рећи да су просторни аспекти 
утицаја занемарљиви. 

Обзиром на површину, обухват плана и претежну 
намену,са основним циљем  уређивања  и опремања 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских 
односа,оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, односно просторни аспекти 
утицаја на животну средину су занемарљиви, те да се 
стратешка процена и извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације на животну средину 
не израђује. 

  
Члан 4. 

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

ове одлуке, Критеријума за одређивање могућих 

карактеристика значајнијих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за План детаљне регулације насеља „Пањевац“, 
обрађивача ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
Крушевац бр. I-1450 од 02.04.2014. године, као и на 
основу Мишљења Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Служба за заштиту животне 
средине бр. 501-122/2014-09 од 22.04.2014. године,  
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације стамбеног-насеља „Пањевац“ на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник Р.С.", бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације насеља „Пањевац“ и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број:  350-219/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), у вези члана 46. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
54/2013 - решење УС и 98/2013 - одлука УС),  

Градскa управа града Крушевца, дана 05.06.2014. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА КРУШЕВАЦ 2025.  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025. (у 
даљем тексту: ГУП) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Стратешка процена ГУП–а се ради истовремено са 

израдом ГУП–а ради обезбеђивања заштите животне 
средине и одрживог развоја a у поступку припреме и 
доношења ГУП – а.         

Генерални урбанистички план се ради као 
стратешки развојни документ, са општим елементима 
просторног развоја.  
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План обухвата градско насеље Крушевац и 11 
приградских насеља (Бивоље, Бегово Брдо, Дедина, 
Мало Головоде, Mудраковац, Макрешане, Пакашница, 
Паруновац, Капиџија, Лазарица и Читлук) укупне 
површине 75,4км2 са 81 399 становника. 

У администартивној организацији, простор Плана 
обухвата 18 месних заједница. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Генералним урбанистичким планом износи око               
7.537 ха.  

 
Члан 3. 

 
Разлог за израду Стратешке процене утицаја на 

животну средину садржан је у одредбама Закона о 
Стратешкој процени утицаја на заштиту животне 
средине, којом је утврђена обавеза израде стратешке 
процене на планове из области просторног планирања и 
потреби да се обезбеди одрживост ГУП–а, кроз 
поступак утврђивања планских решења на животну 
средину и дефинисањем услова за заштиту животне 
средине  и одрживи развој планског подручја као у 
мишљењу Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине - Службе за заштиту животне средине 
бр. 501-130/14-09  од  23.05.2014. године. 

 
Члан 4. 

 
Стратешка процена ће се посебно бавити следећим 

питањима животне средине и одрживог развоја: 
обезбеђењем одрживог развоја планског подручја 
интегрисањем заштите животне средине у поступку 
израде ГУП –а; санација и рекултивација деградираних, 
заштита и унапређење природних вредности планског 
подручја и управљање отпадом. 

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

 
Члан 5. 

 
Извештај о статешкој процени утицаја ГУП-а на 

животну средину ће приказати поступак процењивања 
значајних стратешких утицаја ГУП–а на животну 
средину и обезбеђења заштите животне средине и 
одрживог развоја, садржи: 

1. полазне основе стратешке процене; 
2. опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора; 
3. процену могућих утицаја са описом мера предви-

ђених за смањење негативних утицаја на животну средину; 
4. смернице за израду стратешких процена на 

нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 
пројеката на животну средину; 

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

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

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

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

9. друге податке од значаја за стратешку процену. 
 

Члан 6. 
 
Израда статешке процене биће заснована на 

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

 
Члан 7. 

 
Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и 

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

 
Члан 8. 

 
За носиоца израде стратешке процене, одредиће се 

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

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

 
Члан 9. 

 
Извештај о стратешкој процени утицаја ГУП-а на 

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

 
Члан 10. 

 
Ова одука је саставни део Одлуке  о изради ГУП-а 

Крушевац 2025 и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
IV Број:  350-331/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/04 и 88/10), члана 46 став 2. Закона 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС), 

Градска управа града Крушевца, дана 05.06.2014. 
године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА „ЛАЗАРЕВ ГРАД“  

У КРУШЕВЦУ- ИЗМЕНА БЛОКА „А“ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације насеља „Лазарев град“ у 
Крушевцу - измена блока А на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације насеља „Лазарев град “ 

у Крушевцу-измена блока „А“, предвиђа се измена и 
промена дела блока „А“ у делу саобраћајнице и 
евентуалне намене као и усклађивање правила уређења 
и изградње са просторним садржајима.  

Намена простора  је одређена Генералним планом  
Крушевца 2021. и ближе одређена Планом детаљне 
регулације.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног  
Планом детаљне регулације износи око  4,0  хектара са 
наменом становање и Археолошког парка. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу правила уређења и правила 

грађења, чиме се  успоставља оквир за реализацију 
конкретних садржаја. 

Детаљном анализом прописаних критеријума, 
оцењено је да не постоји могућност утицаја  на 
животну средину и друге релевантне податке, односно 
да план не утиче негативно на квалитет коришћења 
околног  простора, тако да се може рећи да су 
просторни аспекти утицаја занемарљиви. 

Обзиром на површину, обухват плана и претежну 
намену, са основним циљем  уређивања  и опремања 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских 
односа, оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, односно просторни аспекти 
утицаја на животну средину су занемарљиви, те да се 
стратешка процена и извештај о статешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације на животну средину 
не израђује. 

  
Члан 4. 

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

ове Одлуке, Критеријума за одређивање могућих 
карактеристика значајнијих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за План детаљне регулације насеља „Лазарев 
град“ у Крушевцу - измена блока А, обрађивача Ј.П. 
Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац бр.              
I-1918 од 28.04.2014. године, као и на основу 
Мишљења Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Служба за заштиту животне 
средине бр. 501-140/2014-09 од 22.05.2014. године,  
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 

на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације стамбеног насеља „Лазарев град“ у 
Крушевцу-измена блока А на животну средину, а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације насеља „Лазарев град“ у Крушевцу 
– измена блока А и објављује се у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
IV Број:  350-330/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
 
201 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) 
донела је дана 22.05.2014. године 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 1/2014) тако да: 

 
- у члану 25. став 5. који гласи: 
 
"Ограничава се брзина кретања возила на 40 km/h у 

Улици Косовској од Улице Ћирила и Методија до 
Улице Николе Тесле." се брише. 

 
II - Постављање саобраћајне сигнализације вршити 

према Саобраћајном пројекту за постављање 
саобраћајне сигнализације и опреме у зони СОШ 
"Веселин Николић" у делу Улице Косовске у Крушевцу 
бр. 2167 од 13.05.2014. године израђен од стране 
Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац.  

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-443/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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202 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011) донела је дана 13.06.2014. године 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 
2/2014) тако да се: 

- у чл. 5. ставу 1. тачка 51. допуњује да гласи: 
„51. Улица краља Александра Ујединитеља, испред 

раскрснице са Улицом Бруски пут, иза колског прилаза 
објекту „Рода“, иза раскрснице са Улицом Слатинском 
(стари назив Шесте српске бригаде) и иза саобраћајног 
прикључка који води ка подстаници ЈКП Градска 
топлана;“ 

- у чл. 5 ставу 1. тачка 108. допуњује да гласи: 
„108. Улица Шумадијска, испред раскрснице са 

Улицом Видовданском, испред раскрснице са Улицом 
Светог Саве и испред раскрснице са Улицом 
Балканском;“ 

- у чл. 13 ставу 1. тачка 54. мења да гласи: 
„54. Улица Таковска, левом страном од Улице 

Видовданске до Улице Душанове;“  
 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

изградњу ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1 диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради даље процедуре. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-532/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 

 
203 
На основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о 

оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/14) и чл. 45. Пословника Скупштине 
града ("Службени  лист града Крушевца" бр. 1/13- 
Пречишћен текст и 10/13) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, 
на седници одржаној дана 16.06.2014. године, утврдила 
је Пречишћен текст Одлуке о оснивању Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца. 

 Пречишћен текст Одлуке о оснивању Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца обухвата Одлуку о оснивању Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца објављену у "Службеном листу града 
Крушевца" бр. 12/09, као и  измене  и допуне Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца објављене у 
"Службеном листу града Крушевца"  бр. 2/10, 4/13 - 
исправка текста Одлуке у 11/13  и 1/14. 

Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 
листу града Крушевца".  

 
I број: 016-2/14

 
ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

- Пречишћен текст - 
 

Члан 1.  
Ради стварања услова за подстицање развоја 

пољопривреде  на територији града Крушевца  оснива 
се Буџетски Фонд за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, на неодређено време. 

 
Члан 2.  

Буџетски фонд за подстицање развоја  
пољопривреде (у даљем тексту: Фонд) је евиденциони 
рачун у оквиру главне књиге трезора, у оквиру раздела 
"Градска  управа".  

 
Члан 3.  

За пренос средстава Фонда користи се рачун 
извршења буџета и печат Градоначелника. 

 
Члан 4.  

Фондом руководи Градоначелник и одговоран је за 
законито и наменско трошење средстава.  

 
Члан 5.  

Потребна финансијска средства за рад Фонда 
обезбеђују се из:  

1. Текућих прихода буџета града Крушевца; 
2. Осталих приходa у корист нивоа града (прилога,  

донација, поклона и помоћи) - на  уплатни рачун         
840-745141843-30 са позивом на број  97 39 052; 

3. Приходa Министарства пољопривреде на 
уплатни рачун 840-733142843-39 са позивом на број    
97 39 052.   

4. других средстава у складу са Законом.  
 

Члан 6. 
 

Средства Фонда користе се за подстицање развоја 
пољопривредне производње на територији града Крушевца. 
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Члан 7. 
 

Средства Фонда користе се на основу утврђеног 
годишњег Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца који доноси Градско веће уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.  

 
Члан 8. 

 
Образује се Комисија за подстицање развоја 

пољопривреде. 
Председника и чланове Комисије именује Градско 

веће. О броју чланова Комисије  одлучује Градско веће 
приликом именовања. 

Мандат Комисије  траје четири године. 
Комисију чине стручна  лица из области 

пољопривреде  и пољопривредни произвођачи.  
Градско веће може разрешити председникa и 

чланове Комисије због неактивности и пре истека 
периода на који су именовани. 

 
Члан 9. 

 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде:  
1. Доноси Пословник о раду;  
2. Сачињава Програм мера подршке за 

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

3. Доноси Критеријуме за избор корисника 
средстава Фонда;  

4. Доноси предлог Одлуке о издвајању средстава 
за мере подршке;  

5. Врши одабир корисника средстава по 
расписаном конкурсу за расподелу средстава на основу 
критеријума;  

6. Разматра предлоге и предлаже Градоначелнику 
доношење Одлуке о преношењу новчаних средстава;  

7. Доставља Градоначелнику извештај о утрошку 
средстава.  

 
Члан 10. 

 
Сагласност на Критеријуме за доделу и одлуке о 

издвајању средстава за мере подршке средстава даје 
Градско веће.  

 
Члан 11. 

 
Градоначелник доноси Одлуку о расписивању 

Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде и Одлуке о осталим захтевима за пренос 
новчаних средстава. 

 
Члан 12. 

 
Извештај о спровођењу мера пољопривредне 

политике  и политике руралног развоја подноси се 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину. 

 
Члан 13. 

 
Стручне, финансијске и административне послове 

за потребе Фонда врши Градска управа града 
Крушевца, Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине и Одељење за финансије.   
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