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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 11. 

 

Члан 24. Одлуке о буџету мења се и гласи: 

 

„Члан 24. 

 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и расходима буџета, одлучује надлежни орган локалне власти, односно Скупштина града у 

складу са одредбама чланова 33. и 35. Закона о јавном дугу и са одредбама чланова 23. и 32. Закона о локалној 
самоуправи.“ 

 

Члан 12. 

 

Члан 31. Одлуке о буџету мења се и гласи: 

 

„Члан 31. 

 
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2016. 

године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 

апропријација овом Одлуком. 
Пренета средства из 2016. године са рачуна извршења буџета у износу од  432.218.831 динар трошиће се 

у 2017. години преко следећих корисника: 
 

Р. 

бр. 
Корисник Програм 

Програ- 

мска 

активност/

Пројекат 

Назив Програмске 

активности/Пројекта 

Пози- 

ција 
Конто Назив Износ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

 

Градска 

управа 

1102 ПА 0001 
Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
34 425100 

Текуће попра-вке 

и одржа-вање 

зграда и објеката 

1.232.957 

1501 ПА 0001 Унапређење привредног 

инвестиционог амбијента 
42 541100 Земљиште 25.000.000 

0101 ПА 0001 Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

(ревитализација 

некатегорисаних путева) 

43 425100 

Текуће поправке 

и одржавање 

зграда и објеката 

6.381.680 

 

0701 

 

ПА 0001 

 

Управљање саобраћајем 

46 511200 
Изградња згра-да 

и објеката 
118.915.061 

47 511300 

Капитално 

одржавање зграда 

и објеката 

112.376.627 

48 511400 
Пројектно 

планирање 
18.041.153 

П 0004 

Изградња приступне 

саобраћајнице у оквиру 

комплекса ДИП „Савремени 

Дом“ 

65 511200 
Изградња згра-да 

и објеката 
7.039.084 

66 511400 
Пројектно 

планирање 
281.564 

67 541100 Земљиште 1.502.663 

П 0005 

Изградња дела инфрастуктуре у 

насељу „Расдник 1“, блок Д2 – 

Јакшино игралиште 

68 511200 
Изградња зграда 

и објеката 
2.160.971 

69 511400 
Пројектно 

планирање 
6.129 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П 0007 Изградња Аеродрома Росуље 

71 511200 
Изградња зграда 

и објеката 
99.832.864 

72 511400 
Пројектно 

планирање 
1.986.686 

 П 0017 
Пројекат радова на 

реконструкцији пропуста преко 

Станачког потока на путу за 

гробље у селу Станци код 

Крушевца 

72.1 511200 
Изградња зграда 

и објеката 
2.752.577   

 

 
72.2 465100 

Остале текуће 

дотације и 

трансфери 

719 

2002 ПА 0001 
Функционисање  
ОШ „Брана Павловић“  

75 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

400.000 

 

Функционисање  
ОШ „Бранко Радичевић“  

77 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

900.000 

Функционисање 
 ОШ „В.С. Корчагин“  

81 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

1.440.000 

Функционисање 

 ОШ „В.С. Јан“  
83 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

600.000 

Функционисање  

ОШ „Вук Караџић“  
85 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

500.000 

Функционисање  
ОШ „Доситеј Обрадовић“  

87 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

250.000 

Функционисање  
ОШ „Драгомир Марковић“ 

89 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

1.880.000 

Функционисање 
 ОШ „Станислав Бинички“ 

91 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

700.000 

Функционисање  
ОШ „Ј. Ј. Змај“  

93 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

1.240.000 

Функционисање  
ОШ „Јован Поповић“ 

95 463200 

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 

1.020.000 

Функционисање ОШ „Кнез 

Лазар“ 
97 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

250.000 

Функционисање ОШ „Нада 

Поповић“ 
99 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

500.000 

Функционисање ОШ „Деспот 

Стефан“ 
101 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

 

2.800.000 
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Функционисање ОШ „Свети 

Сава“ 
103 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

600.000 

Функционисање ОШ „Жабаре“ 107 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

940.000 

Функционисање основне 

музичке школе „Стеван 

Христић“ 

114 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

1.000.000 

2003 

Функционисање Гимназије 116 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

1.400.000 

Функционисање Економско-

трговинске школе 
118 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

800.000 

Функционисање Прве техничке 

школе „Крушевац“ 
120 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

800.000 

Функционисање Медицинске 

школе 
122 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

320.000 

Функционисање Политехничке 

школе „Милутин Миланковић“ 
124 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

800.000 

Функционисање Хемијско-

технолошке школе 
126 463200 

Капитални 

трансфери 

осталим нивоима 

власти 

800.000 

0901 ПА 0006 Подршка деци и  породицама са 

децом 133 465100 

Остале текуће 

дотације и 

трансфери 

173.570 

133 465100 

Остале текуће 

дотације и 

трансфери 

34.522 

135 472900 
Остале накнаде 

из буџета 
5.950.478 

1801 ПА 0001 
Функционисање примарне 

здравствене заштите 
138.1 464200 

Капиталне 

дотације 

организацијама за 

1.800.000 
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обавезно 

социјално 

осигурање 

1201 ПА 0002 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
145 424200 

Услуге 

образовања, 

културе и спорта 100.000 

1301 П 

0010/401-

01-64 

Теретана на отвореном 

Крушевац 

164 423400 
Услуге 

информисања 
123.690 

165 423500 Стручне услуге 40.000 

166 423700 Репрезентација 4.431 

167 426100 
Административн

и материјал 
8.150 

168 426900 
Матријали за 

посебне намене 
42.000 

168.1 465100 

Остале текуће 

дотације и 

трансфери 

13.084 

169 512600 

Опрема за 

образовање, 

науку, културу и 

спорт 

1.022.400 

0602 ПА 0001 

Функционисање Градске управе 

209 511300 

Капитално 

одржавање зграда 

и објеката 

2.712.374 

210 511400 
Пројектно 

планирање 
224.130 

  
216 515100 

Нематеријална 

имовина 
745.267 

3. Народна 

библи-

отека 

1201 П 0015 Адаптација и опремање 

простора на 3. спрату Дома 

синдиката 
409 511300 

Капитално 

одржавање зграда 

и објеката 

300.000 

4. Установа 

за физичку 

културу 

„Спортски 

центар“ 

1301 ПА 0003 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 
444 512600 

Опрема за 

образовање, 

науку, културу и 

спорт 

470.000 

5. ПУ „Ната 

Вељковић“ 

2001 ПА 0001 Функционисање ПУ „Ната 

Вељковић“ 475 511300 

Капитално 

одржавање зграда 

и објеката 

804.000 

476 511400 
Пројектно 

планирање 
200.000 

У к у п н о: 432.218.831 

 
Члан 13. 

 

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

финансија. 
 

Члан 14. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 400-26/2017                                       ПРЕДСЕДНИК  

                Јасмина Палуровић, с.р. 
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328 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИСТОК 4“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана генералне регулације 
„ИСТОК 4“ у Крушевцу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

                  
Обухват Плана генералне регулације почиње у 

северном делу од пресека државног пута 1.Б.реда бр. 38 
(ул.Савска) и граница КО Дедина и КО Макрешане, иде 
према истоку границом КО Макрешане и КО Дедина до 
пресека исте са границом ГУП-а, па том границом 
према југу до границе КО Дедина и КО Текије, 
наставља према југозападу границом ГУП-а тј. 
границом катастарских општина и наставља границом 
катастарских општина према западу до пресека са 
границом грађевинског подручја. Наставља границом 
грађевинског подручја према југу до тромеђе 
к.п.4154,4155 и 4151/2 КО Текије и КО Дедина па 
скреће према западу јужним границама к.п.4151/2, 
4151/3 ,4151/5 до границе КО Текије и КО Дедина тј. 
Раскрснице ул. Сибињанин Јанка  и ул. Саве Мркаља. 
Наставља према југоистоку ул. Сибињанин Јанка до 
тромеђе к.п. 4226, 4190/1 и 4187 КО Текијe, скреће 
према западу до индустријског колосека тј. тромеђе КО 
Бивоље, КО Дедина и КО Паруновац, одакле наставља 
према северу индустријским колосеком пресецајући ул. 
Растка Петровића до ул. Михајла Пупинa, па даље 
према западу до раскрснице ул. Михајла Пупина и ул. 
Савске (државни пут 1.Б.реда бр. 38). Наставља према 
северу пресецајући поток Дединац све до границе КО 
Дедина и КО Макрешане тј. oдакле је и почела. План 
обухвата површину  око 408 ha. 

Планом су обухваћене парцеле  у оквиру КО 
Дедина и КО Текије. 

 Граница планског подручја, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта Плана.          

 
 
 
 

Члан 3. 
 

Генералним урбанистичким планом Крушевца 
2025, као подручје за израду плана опредељен је део 
просторне рубне зоне „Исток“ који чине урбанистичка 
целина 8.2. и енклаве 8.В. 

План обухвата приградско насеље Дедину, источно 
од државног пута IБ реда БР. 38, који чини 
северозападну границу плана. Са јужне и југозападне 
стране, планско подручје тангира привредне 
комплексе:  „Хенкел“ Србија доо Београд и „Савремени 
дом“ ад. 

Инфраструктурну окосницу планског подручја 
чине:државни пут IБ реда бр.38, два општинска пута и 
саобраћајница секундарног ранга којима је насеље 
повезано са општинским центром, сеоским насељем 
Текије и државним путем  IIБ реда бр.215. 

Претежна намена простора је становање са 
пратећим садржајима.Остали део планског подручја 
чини највећим делом пољопривредно земљиште и 
мањим делом шумско земљиште у основној намени.           

Подлоге за израду плана су: дигитални катастарски 
план и орто-фото снимци достављени од стране РГЗ-а, 
као и  катастарско-топографски планови  оверени од 
стране лиценциране геодетске организације за зоне 
директне примене плана. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су:  
 рационализовање коришћења земљишта , 
 стварање предуслова за опремање комуналном 

инфраструктуром, 
 контролисана флексибилност у одређивању 

намене простора,локација и објекта, 
 дефинисање смерница за ефикасније привођење 

намени, 
 дефинисање мера којима се утицај штетних 

дејстава на животну средину своди на прописане 
вредности, 

 повећање енергетске ефикасности објеката.      
 

Члан 5. 
 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење формираног градског ткива, као и 
за изградњу нових простора. 

Очекивани резултат је повећање комфора стано-
вања и квалитета живљења уопште. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева. 
Претежна намена простора је становање ниских 

густина (породично и периурбано становање). Као 
допунске намене предвиђене су комерцијалне и 
привредне делатности а као пратеће намене: спортско 
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рекреативни садржаји, зеленило, објекти јавних 
функција (школа , верски објекат) и гробље. 

Развој становања се планира кроз унапређење 
постојећег грађевинског фонда, повећање површина за 
заједничко коришћење и зеленило, као и кроз наставак 
праксе омогућавања услужних и других компатибил-
них делатности унутар објеката и блокова. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана генералне регулације је 180 

дана од достављања извештаја о обављеном раном 
јавном увиду и прибављања свих услова и података од 
стране органа , организација и јавних предузећа, који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката. 

 
Члан 8. 

 

Средства за израду измене  Плана генералне 

регулације, обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а 

носилац израде је надлежни орган Градске управе града 

Крушевца, Oдељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана генералне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за 

урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана, 

са  израдом катастарско-топограског плана за зоне 

директне примене плана, износе 5.040.000,00 дин. (без 

ПДВ-а), на основу ценовника Јавног предузећа за 

урбанизам и пројектовање Крушевац. 
   

Члан 9. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 

извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

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

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

IБрој: 350-778/2017         ПРЕДСЕДНИК               

            Јасмина Палуровић с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја Плана генералне регулације  

“Исток 4” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



28.11.2017.                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 9                                  
 

 

207 

329 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ (у делу к.п. бр. 2476/1, 
2477/1,2473/31,2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац) 

 
Члан 1.  

Приступа се изради измене Плана генералне 
регулације „Центар“ у Крушевцу у делу к.п. бр. 2476/1, 
2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац (у 
даљем тексту: План). 

 
Члан 2.                   

Измена  Плана се ради за простор чија  граница 
обухвата креће са северозапада улицом Мајке Југовића, 
наставља северном и западном границом к.п..бр. 
2476/1, западном и северозападном границом к.п.бр. 
2473/31, наставља североисточном и северо-западном 
границом к.п.бр. 2479/1 до улице Мајке Југовића. План 
обухвата површину  око 0,75 ha. 

План обухвата делове КО Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта Плана.          

 
Члан 3. 

 
Генералним урбанистичким планом Крушевца 

2025, подручје плана је у обухвату стамбено мешовите 
зоне, која се формирала непосредно уз централну 
градску зону. Планиране претежне намене у овој зони 
су различити типови породичног и вишепородичног 
становања и комерцијалне делатности, јавне функције, 
комуналне делатности, градски парк. 

Подлоге за израду плана је катастарско – топограф-
ски план оверен од стране лиценциране геодетске 
организације. 

 
Члан 4.  

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
простора су:  

 рационализовање коришћења земљишта и 
комуналне инфраструктуре, 

 повећање квалитета становања и осталих 
намена у обухвату плана, 

 повећање енергетске ефикасности објеката и 
заштита простора.       
 

Члан 5.  
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за 

изградњу на планском подручју у складу са 
постављеним принципима. 

Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште. 

 
Члан 6.  

Концептуални оквир произилази из планског 
основа, постављених принципа и циљева а подразумева 
планирање вишепородичног становања. 

Развој подручја усмерен је на уређење простора 
који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 

Развој становања се планира кроз повећање комфора 
увећањем површине стамбеног простора по становнику и 
одрживо повећање густине становања увођењем више-
породичних стамбених структура, повећање површина за 
заједничко коришћење и зеленило. 

        
Члан 7.  

Рок за израду плана је 6 месеци од доношења 
Одлуке за израду Плана. 

         
Члан 8.  

Средства за израду измене Плана генералне 
регулације, обезбеђују подносиоци иницијативе за 
измену плана. 

 Процењена финансијска средства за 
израду плана, износе 1.500.000,00 дин. (без ПДВ-а), на 
основу ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9.  

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

Излагање Нацрта измене Плана генералне 
регулације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10.  

Зa потребe израдe измене Планa нe приступa сe 
изради стратешкe проценe утицајa планираних наменa 
нa животну средину. 

 
Члан 11.  

Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 
облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику.   

 
Члан 12.  

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број:350-778/2017    ПРЕДСЕДНИК 

   Јасмина Палуровић, с.р.  
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја Плана генералне регулације “Центар”  

(у делу к.п. бр. 2476/1, 2477/1,2473/31,2479/1 и 2479/2 све Ко Крушевац) 
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На основу чл. 7. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09 и 4/13), чл. 
19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, бр. 401-00-588/2017 од 27.11.2017. год., 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године,  донела је 

 
П Р О Г Р А М   

 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ  
 

Буџетски фонд за заштиту животне средине 
града Крушевца основан је на основу чл. 100. Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 
135/2004, 36/2009, 72/2009,  43/2011 и 14/2016), чл. 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и чл. 64. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 
103/15), на седници Скупштине града Крушевца дана 
20.11.2009. год. Оснивањем Фонда постиже се 
обезбеђивање финансијских средстава неопходних за 
заштиту и унапређење животне средине пре свега на 
локалном нивоу.  

Основни циљеви Фонда су финансирање припреме 
спровођења и развоја програма, пројеката и др. 
активности у области очувања, одрживог коришћења, 
заштите и унапређења животне средине, као и у 
области енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије. 

Финансијска средства за рад Фонда обезбеђују се 
из: 

1. осталих прихода буџета Града Крушевца за 
текућу годину, 

2. дела наменских средстава од накнаде за 
загађивање животне средине које загађивач плаћа, у 
складу са чл. 85. Закона о заштити животне средине, 

3. средстава остварених од накнаде, у складу са 
чл. 87. Закона о заштити животне средине, 

4. прилога, донација, поклона и помоћи, 
5. других средстава у складу са Законом. 
 
Средства Фонда користе се наменски, за 

финансирање акционих планова у складу са 
Националним програмом, односно за финансирање 
програма и планова аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе из чл.68. овог Закона.  

 
Фонд за заштиту животне средине, у 2018. год., 

располаже финансијским средствима у висини од 
18.000.000 динара. Програмом коришћења средстава 
Фонда за 2018. год. планиране су следеће активности: 

 

 

 

Извор 

 

Ред. 

бр. 
Конто Назив конта 01 

1. 423419 

 

"Промоција заштите животне средине" подразумева 

штампање брошура, лифлета, плаката, новина и осталог 

пропагандног материјала у циљу обележавања важних 

еколошких датума и реализације пројеката из области 

унапређења и заштите животне средине  

 

450.000 

2. 424911 
Остале специјализоване услуге  

(претплата на Еко лист за школе) 
50.000 

3. 424511 
Услуге одржавања природних површина 

(заштита природних добара) 
200.000 

4. 424611 

 

Услуге очувања животне средине 

(запрашивање комараца и крпеља) 

 

Сузбијање развијања ларви комараца и уништавање 

одраслих једники, као и уништавање крпеља 

(чишћење река и водотокова II категорије) 

 

1.500.000 

 

 

 

3.900.000 
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5. 511323 

 Пројекат из области енергетске ефикасности  у 

објектима од јавног интереса: 

 

- "Унапређење енергетске ефикасности зграде 

Вишенаменског јавног објекта у насељеном месту 

Трмчаре - град Крушевац (ОШ "Драгомир Марковић"- 

подручно одељење Трмчаре, ПУ "Ната Вељковић"- 

Трмчаре и МЗ "Трмчаре") и конверзија грејања са 

чврстог горива на гас.   

1.600.000 

6. 463111 

Пројекат из области заштите животне средине са циљем 

еколошког образовања деце школског и предшколског 

узраста а у складу са Локалним програмом заштите 

животне средине 2015-2024. 

800.000 

7. 451231 

Пројекат унапређења заштите животне средине на 

територији града Крушевца у складу са Локалним 

програмом заштите животне средине 2015-2024. 

 

 

5.000.000 

8. 424331 

Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 

(Завод за  заштиту јавног здравља) 

- 

- испитивање степена загађености површинских 

вода(100.000), 

- испитивање степена загађености главних водотокова и 

њихових притока ( 900.000), 

-испитивање квалитета воде акумулације Ћелије 

(1.000.000), 

-анализа ваздуха (1.200.000), 

-испитивање буке (400.000), 

-испитивање алергогеног полена у ваздуху (200.000), 

-испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида 

и тешких метала (400.000), 

-остало- анализе по налогу инспекције у случајевима 

када је непознат загађивач (300.000) 

4.500.000 

  

УКУПНО: 18.000.000 

 

                                                                                                                                                           

  Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца." 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 501-232/2017           ПРЕДСЕДНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др 

закон) , члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за 

утврђивање назива, улица и тргова на подручју града 

Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/09 - Пречишћен 

текст и 3/17), и члана 7. Статута града Крушевца (''Сл. лист 

града Крушевца'' бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.11.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 

КРУШЕВЦА  
 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ називи нових улица на 
подручју Генералног плана Крушевца и то: 

 
1.1. Назив Горана Милошевића (Читлук) даје се 

улици која се пружа од пута за касарну Равњак, 

према југу, према Улици Чика Боре Михајловића, 
паралелно са Улицом краља Владислава. 

 
1.2. Назив Крфска даје се  улици која се пружа од 

Улице Бруски пут према истоку до Улице Аеродром-
ске (у наставку је Улице краља Александра 
Ујединитеља) к.п. бр. 2635/18 КО Крушевац  

 
 2. Саставни део овог Решења чинe скицe за 

наведене улице.  
 
 3. Задужује се  Одељење  за стамбено комуналне и 

имовинско правне послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира списак и скицу улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца.  

 
 4.  Ово Решење објавити у ''Службеном листу 

града Крушевца''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 015-13/2017    ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
    

 
 

 

 

 
 

 

1.1. Скица Улице Горана Милошевића (Читлук) 
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1.2. Скица Ул. Крфска 
 
 
 
 

 

 

332 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/2013 – пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Програма 

пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2017. годину коју 
је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" Крушевац 
Одлуком број 3082 дана 05.10.2017. године и то:  

1. Измене организационе структуре – шеме у 
складу са Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова ЈКП "Крушевац" Крушевац 
коју је донео Директор овог предузећа под бројем 
3081/1 од 05.10.2017. године. 

2. Повећава се вредност услуге „Изношење смећа“ 
за 6.250.000,00 динара због повећања цена услуга почев 
од јула 2017. године, (по Решењу Градског већа бр. 17-
7/17) тако да сада износи 132.250.000,00. 

3. Повећава се вредност услуге „Јавно зеленило“ за 
8.180.000,00 динара, због потребе повећаног обима 
услуга на реконструкцији Пионирског парка, тако да 
сада ова позиција износи 65.880.000,00 динара. 

4. Уводи се ставка бр. 14. Приходи од продаје 
јавног и декоративног осветљења у износу од 
15.000.000,00 динара, за део прихода који не иде кроз 
ситуацију, већ се фактурише Градској управи као 
трговачка роба, по склопљеном уговору.  

5. За ту вредност 15.000.000,00 динара смањује се 
позиција „Јавно и декоративно осветљење“. 
Истовремено се ова позиција повећава за 1.670.000,00 
динара због поменуте реконструкције Пионирског 
парка, тако да ова позиција сада износи 19.170.000,00 
динара.  

6. Укупни приходи се повећавају за 16.100.000,00 
динара и сада износе 410.600.000,00 динара.  

7. Повећава се „Набавна вредност продате робе“ за 
15.000.000,00 динара, па сада износи 29.000.000,00 
динара, а смањује се за исти износ „Матерјал за јавно и 
декоративно осветлење“ због промене третмана ове 
позиције, јер није више материјал него трговачка роба.  

8. Повећава се вредност позиције „Утрошени 
материјал“ за 8.180.000,00 динара због потребе набавке 
материјала за извођење радова на реконструкцији 
Пионирског парка, па сада износи 23.280.000,00 
динара.  

9. Повећава се вредност позиције „Отпремнине, 
солидарна помоћ и јубиларне награде“ за 6.250.000,00 у 
циљу новчане исплате помоћи радницима у висини 
месечне  минималне нето зараде по раднику, па сада 
износи 11.150.000,00 динара. Ова исплата минималне 
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нето зараде по раднику, па сада износи 11.150.000,00 
динара. Ова исплата је у складу са чл. 1 Анекса 
колективног уговора за јавна нпредузећа у комуналној 
делатности на територији РС (Сл. гласник бр. 36/17 од 
13.04.2017. године). 

10. Смањује се вредност позиције „Материјал за 
јавно и декоративно осветљење“ за 15.000.000,00 
динара, јер је за исти износ повећана позиција „Набавна 
вредност продате робе“, због промене третмана ове 
позиције (није више материјал него је трговачка роба). 
Истовремено се повећава вредност „Утрошени 
материјал“ за 1.670.000,00 динара због извођења радова 
на реконструкцији Пионирског парка, па сада износи 
16.100.000,00 динара. 

11. Укупни расходи се повећавају за 16.100.000,00 
динара, па сада износе 410.371.000,00 динара. 

12. Мења се извор финансирања за позицију 
„Приступне саобраћајнице до депоније у Срњу“ 3000 (у 
хиљадама динара), уместо – донације и остали извори – 
финансирање се врши из сопствених средстава. 

 
II - Саставни део Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП“Крушевац“ Крушевац за 2017. год. је 
табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:023-87/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 

 

333 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Градска топлана“ Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/2013 – пречишћен текст, 4/15 и 
9/16) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на изменe и допунe 

Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Крушевац 
за 2017. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈКП 
"Градска топлана" Крушевац Одлуком број 31/1 од 
23.10.2017. године и то:  

- врши се измена и допуна табеле под тачком 5.2. 
„Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2017. 
године“ тако што се:  

- у плану расхода тачка 3. Трошкови горива и 
енергије : трошкови угља са планираних 345.454.738,00 
динара се смањују за 2.839.266,06 динара и сада износе 
342.615.471,94 динара;  

- у плану расхода тачка 4. Трошкови зарада, 
накнада зарада и остали расходи : трошкови зараде 

радника на одређено време са планираних 4.164.000,00 
динара се смањују за 1.735.000,00 динара и сада износе 
2.429.000,00 динара;  

- иза позиције – Стипендија, додаје се нова 
позиција: остала лична примања – солидарна помоћ 
запосленима планиране вредности 4.574.266,06 динара.  

Све остало што је садржано у Програму пословања 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2017. годину 
остаје на снази.  

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-89/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
334 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 29. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2013 – пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

програма пословања ЈП „Пословни центар“ Крушевац 
за 2017. годину, које је донео Надзорни одбор ЈП 
„Пословни центар“ Крушевац Одлуком број 3782 на 
седници одржаној дана 26.10.2017. године, а за потребе 
исплате солидарне помоћи за ублажавање последица 
тешке материјалне ситуације запослених у комуналним 
делатностима. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-90/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
335 
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. 

гласник РС", бр. 15/16) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 

коришћења средстава из буџета града Крушевца за 
2018. годину, који је донео Надзорни одбора ЈКП 
"Водовод Крушевац" Крушевац Одлуком број 25/1 од 
07.11.2017. године.  
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II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-94/2017     ПРЕДСЕДНИК 

   Јасмина Палуровић, с.р.  
 
 
 
336 
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. 

гласник РС", бр. 15/16) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11. 2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 

коришћења субвенција из буџета града Крушевца за 
2018. годину који је донео Надзорни одбора ЈП 
"Аеродром Росуље" Крушевац, Одлуком број 129-1/17 
дана 17.10.2017. године.  

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-93/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
337 
 На основу члана 29. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр.8/08, 5/11 и 8/15) 
и чл. 37. и 39. Пословника Скупштине града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца 1/2013 - пречишћен текст и 
10/2013), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
27.11.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНA  

КОМИСИЈЕ ЗА РАД МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

I – РАЗРЕШАВА СЕ Радован Стевановић,  дужности 
члана Комисије за рад месних заједница.   

 
II – БИРА СЕ Зоран Ракић, одборник Скупштине 

града,  за члана Комисије за рад месних заједница.   
 
III - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-41/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 

338 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), на основу 
члана 200, а у вези са чланом 229. Закона о привредним 
друштвима ("Сл. гласник РС" број. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон и 5/2015), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У   

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ГРАДСКО 
ОСВЕТЉЕЊЕ КРУШЕВАЦ ДОО 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора 

Привредног друштва "Градско осветљење Крушевац" 
д.о.о, Бранислав Карајовић, дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије ратарских производа из 
Крушевца.  

 
II - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III - Обавезује се директор да изврши евиденти-
рање и упис члана у Регистар Агенције за привредне 
регистре Републике Србије. 

 
IV - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-95/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
339 
На основу члана 130. став 3  Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник Републике Србије“  бр. 107/05, 
72/09, ... 93/14,  96/15 и 106/15), чл. 15. и 16. Одлуке 
оснивању  Дома здравља Крушевац  ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 7/13),  чл. 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца, бр. 8/08 и 5/11 и 8/15)  

Скупштина  града Крушевца, на  седници одржаној  
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  

КРУШЕВАЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ др МАРИНА КОСТИЋ, 

специјалиста медицине рада из Крушевца, за  ди-
ректора Дома здравља Крушевац, на период од четири 
године.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-379/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  
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340 
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник Републике Србије" 
бр. 15/16) члана 26. Одлуке организовању Јавног 
комуналног предузећа "Крушевац" Крушевац 
("Службени лист града Крушевца" бр. 5/13- Пречишћен 
текст, 4/15 и 9/16)  и члана 19. став 1. тачка 9. Статута 
града Крушевца  ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 
5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА   

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ"  КРУШЕВАЦ 

  
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да Бобану Костићу, престаје 

мандат директора Јавног комуналног предузећа "Крушевац" 
Крушевац, 01.12.2017. године, због поднете оставке.   

 
II - Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-92/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 

 
341 
На основу члана  52.  а у вези са чланом 25. Закона 

о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/16),  
члана  32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 27. Одлуке  о 
организовању Јавног комуналног предузећа 
“Крушевац“ Крушевац ("Службени лист града Крушев-
ца", бр. 5/13 - Пречишћен текст,  4/15 и 9/16)                    
и члана 19. став 1 тачка 9.  Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ"  

У КРУШЕВЦУ 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ МИРОСЛАВ МИЛОЈКОВИЋ, 
дипломирани грађевински инжењер из Крушевца, за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа "Крушевац" Крушевац, са 2.12.2017. године, 
на период до једне године. 

 
II - Ово Решење објавити у  "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-91/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 

342 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05 и 83/14), 
члана 41. Закона о култури (,,Сл. гласник РС“, број 
72/09 и 13/16), члана 6. Одлуке  о оснивању Културног 
центра у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца бр. 1/09 
- Пречишћен текст, 6/10, 8/15 и  9/16) и члана 19. став 1. 
тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаноj 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Мирољуб Илчић, представник 

локалне самоуправе, дужности члана  Управног одбора 
Културног центра у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ  Павле Панин, професор соло 

певања из Крушевца, за члана Управног одбора 
Културног центра у Крушевцу, представник  локалне 
самоуправе. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-378/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
343 
На основу члана 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17)  и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана  27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора 

Предшкоске установе „Ната Вељковић“ Крушевац и то: 
 
1. Марко Одовић, представник Савета родитеља, 

члан, 
2. Милан Ненадовић, представник Савета 

родитеља, члан. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора 

Предшкоске установе „Ната Вељковић“ Крушевац и то: 
 
1. Миња Мијачић, дипл. економиста, запослена у 

„Princess paulownia“, представник Савета родитеља, 
члан, 
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2. Јована Тодоровић, запослена у Предузећу „Намештај 
Тодоровић“ д.о.о. из Пепељевца, представник Савета 
родитеља, члан, 

  
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-377/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
344 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама 

система образовања  и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 
  
I - РАЗРЕШАВА СЕ Влада Антић, приватни 

предузетник, представник Савета родитеља, дужности 
члана Школског  одбора ОШ "Доситеј  Обрадовић" у 
Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Радојковић, из 

Крушевца,  за члана Школског  одбора ОШ "Доситеј  
Обрадовић" у Крушевцу, као представник Савета родитеља. 

  
 III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-383/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
345 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама 

система образовања  и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17)  и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана  27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Бобан Весић, наставник 

физичког васпитања, представник Наставничког већа, 
дужности члана Школског  одбора Основне школе  
"Бранко Радичевић"  у Крушевцу.  

 

II - ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Костић, наставник 
биологије из Крушевца, за члана Школског одбора 
Основне школе  "Бранко Радичевић" у Крушевцу, као  
представник Наставничког већа. 

  
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-384/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
346 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама 

система образовања  и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" У 

ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Викторија Поповић, 

трговац из Зебице, представник Савета родитеља, 
дужности члана Школског  одбора ОШ "Велизар 
Станковић Корчагин" у Великом Шиљеговцу.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Милосављевић, 

ветеринарски техничар из Мале Реке, за члана 
Школског  одбора ОШ "Велизар Станковић Корчагин" 
у Великом Шиљеговцу, као представник Савета 
родитеља. 

  
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-385/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
 
347 

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС број 

88/17) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 

града Крушевца број. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

27.11.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е   
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
"КНЕЗ ЛАЗАР" У ВЕЛИКИМ КУПЦИМА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Раде Арсић, представник 

запослених, дужности члана Школског одбора ОШ 
"Кнез Лазар " у Великим Купцима. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Петковић, професор српског 

језика и књижевности, представник запослених, за члана 
Школског одбора ОШ "Кнез Лазар" у Великим 
Купцима. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-386/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 

 
348 
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС број 
88/17) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца број. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

"СТЕВАН ХРИСТИЋ" У КРУШЕВЦУ 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 
одбора Музичке школе "Стеван Христић" у Крушевцу: 
 

- Владан Цветковић, представник из реда 
родитеља.  

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Школског одбора Музичке 

школе "Стеван Христић" у Крушевцу: 
 

- Оливера Ђорђевић, техничар за биотехнологију 
из Крушевца, представник из реда родитеља. 

 
III Изборни период новоименованог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 

IV Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-387/2017     ПРЕДСЕДНИК 

   Јасмина Палуровић, с.р.  
 
 
 
 

349 
На основу чл.115, 116 и 117 Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС број 
88/17) и члана 19. Статута града крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОСО "ВЕСЕЛИН 

НИКОЛИЋ" У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Мирољуб Арсић, представник 
родитеља, дужности члана Школског одбора ШОСО 
"Веселин Николић" у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Митић, представник 

родитеља, за члана Школског одбора ШОСО "Веселин 
Николић" у Крушевцу. 

 
III - Изборни период новоименованог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-388/2017     ПРЕДСЕДНИК 

   Јасмина Палуровић, с.р.  
 
 
 
350 
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" број 
88/17) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Гимназије у Крушевцу: 
 

- Милорад Илић, представник Савета родитеља, 

- Милан Милановић, представник Савета родитеља, 

- Драгана Бекчић, професор математике, представник 

локалне самоуправе, 
 

II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Гимназије у Крушевцу: 
 

- Милован Николић, наставник у Политехничкој 
школи, представник Савета родитеља, 

- Тања Ђорђевић, стоматолог, представник Савета 
родитеља, 

- Данијела Илић, дипл. правник, представник 
локалне самоуправе. 
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III - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-380/2017     ПРЕДСЕДНИК 

   Јасмина Палуровић, с.р.  
 
 
 
351 
На основу чл. 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС број 
88/17) и члана 19. Статута града крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Мирослав Вучковић, правник, 
представник Савета родитеља, дужности члана 
Школског одбора Економско–трговинске школе у 
Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Раденковић, дипл. 

економиста из Крушевца, за члана Школског одбора 
Економско–трговинске школе у Крушевцу, као 
представник Савета родитеља. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-389/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
352 
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС број 
88/17) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.11.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ 
 

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

 

- Марија Милићевић, представник Савета 
родитеља, 

- Ивана Савковић, представник Савета родитеља. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Хемијско-технолошке школе у Крушевцу: 
 
- Зоран Милићевић, представник Савета родитеља, 

- Јелица Милетић, представник Савета родитеља. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-390/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  

 
 
 
 
353 
На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - Исправка 108/13, 142/14, 
68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 
83/14) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету града Крушевца за период јануар–септембар 
2017. године. 

 
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-369/2017     ПРЕДСЕДНИК 
   Јасмина Палуровић, с.р.  
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III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 

354 

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

лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 4. 

Правилника о поступку решавања захтева грађана за 

накнаду штете настале услед уједа паса луталица на 

територији града Крушевца („Сл. лист града 

Крушевца“, бр. 7/17),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 

дана  08.09.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању Комисије за решавање захтева 
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса 

луталица на територији града Крушевца 

 

I – Образује се Комисија за решавање захтева 

грађана за накнаду штете настале услед уједа паса 

луталица на територији града Крушевца, у саставу: 

1. ГОРДАНА ТРИФУНОВИЋ, запослена у ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац; 

2. НЕМАЊА ЛАЗАРЕВИЋ, запослен у ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац; 

3. ИГОР ШЉИВИЋ, запослену Градској управи 

града Крушевца; 

4. ДРАГАН ПЕТРОВИЋ, запослен у Градској 

управи града Крушевца; 

5. др ЂОРЂЕ МИЛАДИНОВИЋ, запослен у Дому 

здравља Крушевац. 
 
II – Задатак Комисије је да: 

- разматра поднете захтеве у циљу закључивања 

вансудског поравнања са оштећеним лицима, 

- по разматрању поднетих захтева сачињава 

образложени предлог сваког појединачног захтева који 

испуњава услове за накнаду штете, са висином 

предложене накнаде и исти доставља Градском 

правобранилаштву, ради давања мишљења, 

- по прибављеном мишљењу Градског правобрани-

лаштва Комисија предлог доставља Градском већу ради 

давања сагласности. 
 
III – Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Одељење за стамбено-     
-комуналне и имовинско-правне послове Градске 
управе града Крушевца. 

 
IV – Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа III бр. 020-38/2012 од 24.08.2012. 
године. 

 
V – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број 020-35/17  ЗАМЕНИК 

    ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

    Весна Лазаревић, с.р. 

 

355 

На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 

8/15) и члана 46. Закона о спорту („Службени гласник 

РС“ бр. 10/16), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 21.09.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о  давању сагласности за коришћење имена града 
Крушевца спортске организације „Спорт за све“ 

града Крушевца 
 
I – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се у називу 

спортске организације "Спорт за све" користи назив 
града Крушевца, тако да гласи: 

 
"СПОРТ ЗА СВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА". 
  
II - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-307/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
356 
На основу Одлуке о ребалансу  буџета града 

Крушевца за 2017. годину ('' Сл. лист града Крушевца'' 
бр. 5/17), Решења Градског већа о финансирању 
годишњих програма спортских организација којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца III бр. 022-15/17 од 
02.02.2017.године, Правилника о одобравању средстава 
и финансирања програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији града 
Крушевца (''Сл.лист града Крушевца'' бр.10/12), Aнекса 
2 Уговора о финансирању пројеката и програма од 
јавног интереса у области унапређења и развоја спорта 
у 2017.години II бр. 404-45/2017 од 03.02.2017. год. бр. 
404-706/II 2017 од 02.08.2017.год., 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
21.09.2017. године, донело је 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
о увећању наменских буџетских средстава за 
реализацију годишњих програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца за 2017. годину 
 
I - ОДОБРАВА СЕ УВЕЋАЊЕ наменских 

буџетских средстава Спортском савезу града 
Крушевца,  за реализацију годишњег програма у делу 
спортска опрема и организација спортске мани-
фестације у оквиру Октобарских свечаности у висини 
од 250.000,00 динара. Средства ће се исплатити уз 
септембарски трансфер. 
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II - ОДОБРАВА СЕ УВЕЋАЊЕ  наменских 
буџетских средстава АСК Божиловић рацин тим, за 
реализацију годишњег програма у делу спортска 
опрема у висини од   50.000,00 динара. Средства ће се 
исплатити уз септембарски трансфер. 

 
III - ОДОБРАВА СЕ УВЕЋАЊЕ наменских 

буџетских средстава СД Напредак - ЖФК Напредак,  за 
реализацију годишњег програма у делу спортска 
опрема у висини од   220.000,00 динара. Средства ће се 
исплатити уз септембарски трансфер. 

 
IV - ОДОБРАВА СЕ УВЕЋАЊЕ наменских 

буџетских средстава Фудбалском савезу града 
Крушевца, за реализацију годишњег програма у делу 
спортска опрема у висини од 360.000,00 динара. 
Средства ће се исплатити уз септембарски трансфер. 

 
V - Закључак објавити у Службеном листу града 

Крушевца.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-278/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 
 

357 
На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском 

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

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 21.09.2017. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 I  - У  Закључку Градског већа града Крушевца 

број 022-86/17 од 06.04.2017.године (,,Сл. лист града 
Крушевца“, бр.  5/17) тачка I мења се и гласи  „Даје се 
сагласност Предшколској установи ,,Ната Вељковић“ 
Крушевац, да у школској 2017/18. години може да 
формира васпитне групе са целодневним и полу-
дневним обликом рада са повећањем до 20% већим 
бројем деце од норматива утврђених Законом о 
предшколском васпитању и образовању.“ 

 
II - Закључак  објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-311/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
 

358 
На основу  члна  48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

одржаној дана 09.10.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
САВЕТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 14. ОКТОБРА - 
ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за обележавање 14. октобра 

- Дана ослобођења града Крушевца, у следећем 
саставу:  

 
За председника: 
Драги Несторовић, Градоначелник града Крушевца  
 
За заменика председника: 
Иван Анђелић, начелник Градске управе града 

Крушевца. 
 
За чланове: 
 

1. Јасмина Палуровић, председник Скупштине 

града, 

2. Весна Лазаревић, заменик Градоначелника, 

3. др Јелена Милановић, помоћник Градоначелника 

за друштвене делатности,  

4. Мирољуб Ћосић, помоћник Градоначелника за 

економски развој, инвестиције и финансије, 

5. Предраг Миленковић, помоћник Градоначелника 

за омладину и спорт 

6. Бранислав Недић, директор Крушевачког 

позоришта, 

7. Виолета Капларевић, в.д. директор Културног 

центра Крушевац, 

8. Снежана Ненезић, директор Народне библиотеке, 

9. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац. 
 
II – Задатак Савета је да: 

- донесе Програм обележавања 14. октобра – 

Дана ослобођења града Кршевца, 

- утврди средства потребна за реализовање 

Програма и изворе финансирања, 

- утврди обавезе свих учесника у реализацији 

Програма, 

- координира рад свих учесника у реализацији 

Програма обележавања Дана ослобођења 

града, 

- предузима све организационе и техничке мере 

у реализацији Програма. 
 
III – Стручне и административне послове за Савет 

обављаће Одељење за послове органа Града Градске 
управе града Крушевца.  
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IV – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 011-17/17  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
359 
На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 
члана 15, став 2. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац бр. 
5/2013 – пречишћен текст и 4/15 и 9/16) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, дана 09.10.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Правилника о 

организацији и систематизацији послова ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац у делу Организационе 

структуре и Табеларног приказа Правилника који је 

донео директор под бр. 3081/1 од 06.10.2017. године и 

на који је Надзорни одбор дао сагласност Одлуком бр. 

3081 од 05.10.2017. године. 
 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
III Број 023-84/17  ЗАМЕНИК 

    ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

    Весна Лазаревић, с.р. 

 

 
 
360 
На основу члана  29. Закона о привредним друштвима 

("Сл. гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон и 5/15) 
и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и  8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.10.2017. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
о давању сагласности за коришћење имена града 

Крушевца   
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност да пословно име д.о.о 
"Градско осветљење" може да садржи назив града 
Крушевца, тако да гласи:  

 
"Градско осветљење Крушевац д.о.о." 
 
 
 

2. Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца.“ 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-1535/17  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
361 
На основу члана 13. Правилника о врстама, начину 

остваривања и финансирања посебних, специјализованих 
програма и других облика рада и услуга које остварује 
предшколска установа („Сл. гласник РС“, бр. 26/13), и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 20.10.2017. године, донело је 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
О ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА УВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ И 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА У 
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАТА 

ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 
ГОДИНУ 

 
I – У Закључку о давању сагласности на увођење 

посебних и специјализованих програма у Предшколску 
установу „Ната Вељковић“ Крушевац за школску 
2017/18. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 7/17), у 
тачки I „Увођење бесплатних специјализованих 
програма у оквиру радног времена Установе, за 
школску 2017/18, тачка 1. после алинеје 6, додати две 
нове алинеје које гласе: 

- Играоница „Дођите нам сви“ (посебан програм), 
- Корак по корак у знање о саобраћају (специјали-

зовани програм). 
 
II – Остваривање посебних, специјализованих 

програма из тачке I унети у Годишњи план рада за 
радну 2017/18. годину и Предшколски програм дечјег 
вртића за радну 2017/18. годину. 

 
III – Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-330/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
362 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014) и члана 48. 
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Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.11.2017 године, донело је 

 
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

У 2017. ГОДИНИ 

 
1. МЕЊА СЕ Програм унапређења безбедности 

саобраћаја на територији града Крушевца у 2017. 
години ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/2016, бр. 5/2017 и бр. 7/2017 тако што се: 

 
у делу "III Активности за реализацију 

програма у 2017. години" у оквиру "Активности 
Програма у 2017. години" у поднаслову 1. 
Поправка саобраћајне инфраструктуре мења се 
тачка 1.1 и гласи: 

"1.1 Поправка потапајућих стубића у Улици 
мајке Југовића ........................... 700.000,00 динара," 

   
2. Ову измену Програма објавити у „Службеном 

листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1119/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
363 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и 
Одлуке o усвајању Стратегије развоја социјалне 
политике града Крушевца за период 2015 – 2020. 
године I број 022-338/2015 од 28.12.2015. године (''Сл. 
лист града Крушевца'' број 9/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.11.2017. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I  - ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за социјалну политику града 

Крушевца (у даљем тексту: Савет) у следећем саставу: 
1. Весна Лазаревић, заменик градоначелника, 

председник Савета 
2. Горан Јанковић, члан Градског већа за соци-

јалну заштиту, заменик председника Савета 
3. Јасмина Палуровић, председник Скупштине 
4. Слађана Чабрић, директор Центра за социјални 

рад, 
5. Славица Ђурђевић, директор Геронтолошког 

центра, 
6. Невена Лазаревић, директор Центра за особе са 

инвалидитетом, 
7. Марина Костић, директор Дома здравља,  

8. Предраг Марковић, директор Националне 
службе за запошљавање, 

9. Иван Мијаиловић, управник Васпитно-поправ-
ног дома, 

10. Миљан Петровић, начелник Полицијске управе, 
11. Зорица Јовановић, начелник Одељења за 

друштвене делатности, 
12. Ема Тодоровић, секретар Црвеног крста, 
13. Никола Филиповић, шеф Службе месних 

заједница. 
 
II  -  Задаци Савета су да: 
 сагледа стањe доступности услуга социјалне 

заштите на територији града Крушевца и размотри 
потребе за успостављањем нових и проширењем 
постојећих услуга, 

 континуирано ради на унапређивању 
планирања и финансирања услуга социјалне заштите, 

 именује радна тела за имплементацију 
Локалних акционих планова Стратегије развоја 
социјалне политике града за период 2015-2020. године, 

 прати имплементацију Локалних акционих 
планова Стратегије, 

 разматра и усваја годишње извештаје радних тела, 
 доноси Одлуке и Закључке на које сагласност 

даје Градско веће и Градоначелник, 
 обавља и друге послове од непосредног значаја 

за социјалну политику града Крушевца. 
 
III - Стручне и административне послове Савета 

обављаће Одељење за друштвене делатности - Служба 
за социјалну и здравствену заштиту. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града III број 022-84/16 од 
18.03.2016. године. 

 
V - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-345/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
364 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", број 15/2016), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 
104/2016) и члана 48. тачка 11. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.11.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Градска топлана" Крушевац бр. 29/1 од 
13.09.2017. године, о јединичним ценама које ЈКП 
"Градска топлана" Крушевац пружа корисницима, као и 
трећим лицима, и то: 
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Р. 

бр. 
Категорија 

 

Цена 

(без пдв-а) 

 

Јед. 

мере 

1. Прикључна такса:            

   - стамбени простор 2.500,00  дин/kwh 

   - пословни простор 3.125,00  дин/kwh 

2. Издавање претходних услова:   

- стамбени простор 2.500,00 дин. 

- пословни простор 3.125,00 дин. 

3. Издавање сагласности 6.000,00 дин. 

4. 

 

Преглед и овера пројектне 

документације 

5.000,00 дин. 

5. Цена радног сата:   

- бравар монтер 2 700,00 дин. 

- бравар монтер 1 750,00 дин. 

- диспечер 2 700,00 дин. 

- диспечер 1 750,00 дин. 

- електричар 2 700,00 дин. 

- електричар 1 750,00 дин. 

- заваривач - монтер 800,00 дин. 

- пословођа 930,00 дин. 

- инжењер 1.125,00 дин. 

- пројектант 1.200,00 дин. 

- руководилац службе  1.300,00 дин. 

6. Провера температуре у стану, у 

случају да температра одговара  

прописаним вредностима, излазак 
750,00 дин. 

7. Пражњење и пуњење система:   

- за станове са степенишним разводом 1.500,00 дин. 

- 
за станове са заједничким вертикалама 

(кроз станове) 
4.500,00 дин. 

 
Остале услуге на секундарној 

инсталацији: 
  

- испирање радијатора (без демонтаже) 1.000,00 дин. 

- 
испирање радијатора (са демонтажом и 

поновном монтажом) 
3.000,00 дин. 

- замена радијаторског вентила 1.200,00 дин. 

- замена радијаторског навијка 1.200,00 дин. 

- замена радијаторског чепа 1.200,00 дин. 

- уградња славине за пуњење и пражњење 1.200,00 дин. 

- 
заваривачки радови – монтер заваривач 

x радни сат (по ценовнику) 
 

 

 

- један излазак возила на интервенцију 760.00,00 дин. 

 
Набавка материјала који се уграђује обавеза је 

власника стана. 
 

8. Цена искључења корисника са система 

топлификације: 
  

1. за станове који се искључују у ормарићу 

испред стана или на ходничној вертикали 
4.825,00 дин. 

2. за станове који се искључују на грејним 

телима (варењем) у стану 
9.425,00 дин. 

 
Све напред наведене цене су без обрачунатог ПДВ-а. 

 
II - Решење ће се примењивати даном добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-7/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
365   
На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016), члана 15. ст. 
2. Одлуке и организовању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана ("Сл. лист града Крушевца", број 5/13 – 
пречишећен текст, 4/15 и 9/16) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 9.11.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о органи-

зацији и систематизацији послова ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац који је донео директор под бр. 8674 
од 12.10.2017. године и на који је Надзорни одбор дао 
сагласност Одлуком бр. 30/1 од 12.10.2017. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-88/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
366  
На основу члана 28. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС", број 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 6 б. Одлуке о 
оснивању Културног центра у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца", број 1/09 – пречишећен текст, и 6/10) и члана 
48.  Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.11.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Културном центру  
Крушевац, који је донео в.д. директор под бр. 2538-6/17 
од 02.11.2017. године.  
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II – Обавезује се Културни центар Крушевац да 

сачини пречишћен текст Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-343/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
 
367 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
и Меморандума о сарадњи бр. 404-333/1 од 03.04.2017. 
године потписаног између Сталне конференције 
градова и општина Србије и града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.11.2017. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
РАДНОГ ТИМА 

за реализацију Програма „Подршка локалним 
самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: 

унапређење квалитета услуга, дијалога 
заинтересованих страна и ефикасности локалне 

администрације“ 
 

I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Радног тима 
за реализацију Програма „Подршка локалним 
самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: 
унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересо-
ваних страна и ефикасности локалне администрације“ 
Андријана Стефановић, дипломирани економиста, шеф 
комерцијале ЈКП „Крушевац“ Крушевац.  

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Радног тима за 

реализацију Програма „Подршка локалним само-
управама у Србији на путу придруживања ЕУ: 
унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересо-
ваних страна и ефикасности локалне администрације“ 
Немања Лазаревић, дипломирани економиста, 
координатор за техничко-оперативне послове ЈКП 
„Крушевац“ Крушевац.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-18/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
 
368 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.11.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на допуну II Ценовника 

одржавања јавне хигијене, зимског одржавања, осталих 

комуналних услуга и одржавања јавних зелених 

површина које су утврђене Одлуком Надзорног одбора 

ЈКП "Крушевац" Крушевац, број 3083 од 05.10.2017. 

године, и то: 
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Ред.  

бр. 
Врста услуге       

 

Цена  

без ПДВ-а  
 

Јед. 

мере 

1. Набавка, транспорт и уградња парковске клупе на припремљену бетонску подлогу 65.700,00 ком 

2. Набавка, транспорт и уградња корпе за смеће на припремљену бетонску подлогу 58.000,00 ком 

3. Набавка, транспорт и уградња шах стола са клупама на припремљену бетонску 
подлогу 

138.750,00 ком 

4. Набавка, транспорт и уградња корпе за псећи измет на припремљену бетонску 
подлогу 

61.300,00 ком 

5. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – стрит воркаут на припремљену 
бетонску подлогу 

596.500,00 ком 

6. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – пењач на припремљену бетонску 
подлогу 

182.450,00 ком 

7. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – ваздушна ходалица на припремљену 
бетонску подлогу 

148.100,00 ком 

8. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – коса клупа дупла за трбушњаке на 
припремљену бетонску подлогу   

150.250,00 ком 

9. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – универзалне шипке на припремљену 
бетонску подлогу 

150.250,00 ком 

10. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – весларица на припремљену бетонску 

подлогу 
143.900,00 ком 

11. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – полукружна столица за одгуривање и 

повлачење на припремљену бетонску подлогу 
212.450,00 ком 

12. Набавка, транспорт и уградња са транспортом фитнес справе – симулатор скијашког 

трчања на припремљену бетонску подлогу 
148.100,00 ком 

13. Набавка, транспорт и уградња металне клацкалице криве на припремљену бетонску 

подлогу 
73.100,00 ком 

14. Набавка, транспорт и уградња њихалице на федеру – коњић на припремљену 

бетонску подлогу 
69.150,00 ком 

15. Набавка, транспорт и уградња панелне вртешке на припремљену бетонску подлогу 127.900,00 ком 

16. Набавка, транспорт и уградња панелне љуљашке са два седишта на припремљену 

бетонску подлогу 
119.900,00 ком 

17. Набавка, транспорт и уградња металне љуљашке са два седишта за малу децу (бебе) 

на припремљену бетонску подлогу 
103.900,00 ком 

18. Набавка, транспорт и уградња гумених плоча 500*500*50 мм на припремљену 

бетонску подлогу 
3.813,00 м2 

 
Напомена: Све цене су без ПДВ-а. 

 
II  - Решење ће се примењивати од дана добијања сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 023-86/17  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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369 
На основу члана 28. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“бр.72/09,13/2016 и 30/2016-испр.),члана 6б Одлуке о 
оснивању Народног музеја Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.1/09 и 6/10) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца,на седници одржаној 
20.11.2017. години, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Народном музеју Крушевац, који је донео 
директор Народног музеја Крушевац под бројем 702 од 
16.11.2017. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-366/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
370 
На основу члана чл.48. Статута  града  Крушевца 

(,,Сл.лист  града Крушевац   бр.8/08 ,5/11 и 15/2015) , 
Градско веће града Крушевца дана 20.11.2017 

године  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - Именује се Горан Томић, дипломирани еконо-
миста, шеф Службе за привреду у Одељењу за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине као 
представник града Крушевца, у реализацији Уговора о 
јавно-приватном партнерству за вршење услуга 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног 
осветљења у насељеним местима града Крушевца. 

 
II - Именовани из става 1. има овлашћење да 

предузима све радње у име и за рачун  града Крушевца 
и представља град у свим правним пословима и 
техничким операцијама које се односе на Уговор о 
јавно-приватном партнерству за вршење услуга 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног 
осветљења у насељеним местима града Крушевца. 

 
III - Решење  објавити у ,,Службеном листу  града  

Крушевца”. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1645/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

371 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 08.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 2.481.257 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 01601, програмска активност 0001, (програм 5 
- Развој пољопривреде),  (ПА: Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници), 
економска класификација 425100, позиција 43 – Текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, повећава се за 
2.481.257 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 2.481.257 динара су 
недовољно планирана средства као учешће Града за 
уређење накатегорисаних путева и отресишта по 
Уговору закљученом између Министарстсва пољо-
привреде, шумарства и водопривреду – Управа за 
пољопривредно земљиште и града Крушевца бр. 401-
00-01601/12/2017-14 и бр. 404-870/II од 28.08.2017. 
године.  

Вредност уговора о коришћењу средстава за уређење 
некатегорисаних путева и отресишта износи 18.999.996 
динара са ПДВ-ом, од тога Министарстсво пољопривреде, 
шумарства и водопривреду – Управа за пољопривредно 
земљиште, извођачу радова преко буџета Града уплатиће 
5.518.738,84 динара са ПДВ-ом а остатак од 13.481.257,16 
динара 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:  401-245/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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372 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 08.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 48.099 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 48.099 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном износу од 48.099 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи због смрти мајке Градимира Савића, запосленог у 
Градској управи, у износу од 23.099 динара и због смрти 
мајке Верољуба Ивановића, запосленог у Градској 
управи, у износу од 25.000 динара. 

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: 401-246/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
373 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 67.928 динара распоређено 
на следеће кориснике:  

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 2003, програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Основне музичке школе „Стеван 
Христић“ Крушевац – основно образовање, економска 
класификација 463100, позиција 113 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 67.928 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 67.928 динара су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу 
запосленог. 

 
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: 401-274/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
374 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - ГРАДСКА 
УПРАВА, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 0001 
(ПА: Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 111, економска класификација 499100, 
позиција 225 - Средства резерви, одобрава се укупно 94.419 
динара распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 2003, програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Основне музичке школе „Стеван 
Христић“ Крушевац – основно образовање, економска 
класификација 463100, позиција 113 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 94.419 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 94.419 динара су 
непланирана средства за исплату накнаде за превоз на 
посао и са посла. 

 
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: 401-275/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
375 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 63.207 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

2003, програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
ОШ „Брана Павловић“ Коњух – основно образовање, 
економска класификација 463100, позиција 74 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 63.207 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 63.207 динара су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу 
запосленог. 

 

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: 401-276/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

  
 
 
376                                                                                       
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 139.618 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

2003, програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Прве техничке школе Крушевац средње образовање), 
економска класификација 463100, позиција 119 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 139.618 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 139.618 динара су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу 
запосленог. 

 
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: 401-277/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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377 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 25.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 25.000 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи због смрти оца Вукојевић Звездана, запосленог 
у Градској управи, у износу од 25.000 динара. 

 
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: 401-279/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
 
378 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 211.293 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Хемијско-технолошке школе), 
економска класификација 463100, позиција 125 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 211.293 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења, у укупном износу од 211.293 
динара, су недовољно планирана средства за боловање 
дуже од три месеца за Петковић Бисерку, у износу од 
71.690 динара, Цветковић Весну, у износу од 67.913 
динара и Жујић Слађану, у износу од 71.690 динара. 

 
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: 401-280/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

   
379 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

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

 
У разделу 4, глава 9-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР шифра 

програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Културног центра), економска класификација 414300, 
позиција 354 – Отпремнине и помоћи, повећава се за 
28.199 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 28.199 динара су 
недовољно планирана средства за отпремнину 
приликом одласка у пензију Мирослава Смиљковића. 

 
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: 401-281/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

   

  
380 

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

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 

Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 

бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.10.2017. 

године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 336.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

0501, пројекат 0022 П. Унапређење енергетске ефикасности 
зграде вишенаменског јавног објекта у насељеном месту 
Трмчаре – град Крушевац (ОШ „Драгомир Марковић“ – 
подручно одељење Трмчаре, Предшколска установа 
„Ната Вељковић“ – Трмчаре и МЗ „Трмчаре), економска 

класификација 511300, позиција 260.2 – Капитално 
одржавање зграда и објеката, повећава се за 336.000 
динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у износу од 336.000 динара су 
недовољно планирана средства за исплату ПДВ-а по 
Пројекту Унапређење енергетске ефикасности зграде 
вишенаменског јавног објекта у насељеном месту 
Трмчаре – град Крушевац (ОШ „Драгомир Марковић“ 
– подручно одељење Трмчаре, Предшколска установа 
„Ната Вељковић“ – Трмчаре и МЗ „Трмчаре“) по 
Уговору бр. 404-374/2 од 20.04.2017. године. 

 
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: 401-298/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

   
381 
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца дана 09.10.2017. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2017. годину на терет: 

 
1. Буџетског фонда за заштиту животне средине са 

позиције 260.1 – Капитално одржавање зграда и 
објеката, конто 511323 – Капитално одржавање за 
потребе образовања, износ од 336.000 динара.  

  
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву а 
биће употребљена за намене за које нису предвиђена 
средства буџетом  у довољном обиму. 

 
III - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

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

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-297/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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382 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 02.11.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 25.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, глава 7, 
шифра програма 1201, Програм 13: Развој културе, 
програмска активност 0001 ПА: Функционисање 
Историјског архива, функција 820 - услуге културе, 
економска класификација 414300, позиција 296– 
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 
непланирана средства за исплату помоћи због смрти 
ћерке запосленог Зорана Ђокића.  

 
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: 401-347/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 

383                                                                                           
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 02.11.2017. 
године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 207.681 динар распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, глава 9, 

шифра програма 1201, Програм 13: Развој културе, 
програмска активност 0001 ПА: Функционисање 
Културног центра, функција 820 - услуге културе, 
економска класификација 414300, позиција 354 – 
Отпремнине и помоћи, повећава се за 207.681 динар. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 207.681 динар су 
недовољно планирана средства за отпремнину 
приликом одласка у пензију радника Пршић Милете.  

 
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: 401-348/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

   
384 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 02.11.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
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резерви, одобрава се укупно 150.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Нада Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 98 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), повећава 
се за 150.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 150.000 динара су 
недовољно планирана средства на конту за услуге 
координатора за израду пројеката и координатора за 
извођење радова-Плана превентивних мера за 
безбедност и здравље на раду приликом 
реконструкције објекта из Пројекта Канцеларије за 
управљање јавним улагањима у сарадњи са локалном 
самоуправом. 

 
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: 401-349/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

   
385 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 02.11.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

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

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 

Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 75.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у укупном износу од 75.000 динара 
су недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи због смрти оца Ружице Цветковић, у износу од 
25.000 динара, због смрти оца Милче Петровића, у 
износу од 25.000 динара и због смрти оца Леле Буцек, у 
износу од 25.000 динара, запослених у Градској управи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-350/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

   
386 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 08.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора биће повећани за 5.518.739 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.361.945.370 динара, 
уговореном уплатом Министарстсва пољопривреде, 
шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно 
земљиште, као подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници на име одржавања 
некатегорисаних путева и отресишта по Уговору бр. 401-
00-01601/2/2017-14 и 404-870/II од 28.08.2017. године 
закљученом са Градом. 

На основу члана 5. тачка 6. Закона о буџетском 
систему изузетно у случају да један ниво власти својим 
актом определи другом нивоу власти наменска 
трансферна средства, орган управе надлежан за 
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака по том 
основу.       

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.518.739 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.361.945.370 динара. 
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Приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.518.739 динара и сада износе 3.512.619.538 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 5.518.739 динара 
и сада износе 74.374.607 динара. 

Приходи и расходи из других извора остају на 
нивоу утврђених у износу од 249.325.832 динара. 

Средства у износу од 5.518.739 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0101 

(ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Подршка за 
спровођење пољопривредне политике локалној 
заједници - пољопривреда), функционална класи-
фикација 421, позиција 43, економска класификација 
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката (конто 425191 – Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката). 

 
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: 400-22/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
387 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.220.223 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.764.165.593 динара, 
уплатом Министарства рударства и енергетике-
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности, 
по изводу бр. 18 од 14.09.2017. године, на уплатни рачун 
буџета, за пројекат „Унапређење енергетске 
ефикасности зграде ОШ „Драгомир Марковић“ у 
Крушевцу“. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 

2.220.223 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.761.945.370 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.220.223 динара и сада износе 3.514.839.761 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у 
корист нивоа градова, повећавају се за 2.220.223 динара 
и сада износе 76.594.830 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 249.325.832 динара.  

Средства у износу од 2.220.223 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Буџетског фонда за заштиту животне средине, 

шифра програма 0501 (ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ), пројекат 0020-401-00-411 (П 20: 
Унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ 
„Драгомир Марковић“ у Крушевцу), функционалана 
класификација 490 и то: 

- на позицију 260.1, конто 511323 – Капитално 
одржавање објеката за потребе образовања, износ од 
2.220.223 динара и сада износи 8.003.279 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: 400-23/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 

388 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 21.09.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 300.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.764.465.593 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања, по 
изводу бр. 17 од 01.09.2017. године, на уплатни рачун 
буџета бр. 840-733144843-72, за суфинансирање пројекта 
„Срећна слава, домаћине! - изложба и пратећи програми 
посвећени прослави крсне славе у дому грађанске 
породице од краја 19-ог века до данас“. 
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Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 300.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.764.465.593 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 300.000 
динара и сада износе 3.515.139.761 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист 
нивоа градова, повећавају се за 300.000 динара и сада 
износе 76.894.830 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 249.325.832 динара.  

Средства у износу од 300.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Народног музеја, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 28/1202-
0011 „Срећна слава, домаћине! - изложба и пратећи 
програми посвећени прослави крсне славе у дому 
грађанске породице од краја 19-ог века до данас“, 
функционалана класификација 820 и то на: 

-позицију 441.22, конто 423413-Услуге штампања 
публикација, износ од 165.000 динара и сада износи 
165.000 динара; 

-позицију 441.23, конто 423599-Остале стручне 
услуге, износ од 105.000 динара и сада износи 105.000 
динара и 

-позицију 441.24, конто 426621-Материјали за 
културу, износ од 30.000 динара и сада износи 30.000 
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: 400-24/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
  
389                                                                                  
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 02.11.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.720.273 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 

других нивоа власти и сада износе 3.770.185.866 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције на 
посебан наменски рачун  бр. 840-3900741-82, на име 
донација за откуп кућа за решавање стамбених потреба 
за 5 избеглица кроз куповину сеоских кућа на територији 
града. 

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

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу 
3.515.139.761 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
новоа градова, повећавају се за 5.720.273 динара и сада 
износе 5.820.273 динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 5.720.273 динара и сада износе 255.046.105 динара. 

 
Средства у износу од 5.720.273 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 

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

- на позицију 135, конто 472931-Једнократна 
помоћ, износ од 5.720.273 динара и сада износи 
5.820.273 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: 400-25/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
390 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

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

Градска управа града Крушевца, дана 08.11.2017. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 4“ У КРУШЕВЦУ    

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана генералне регулације  „Исток 4“ у Крушевцу  у  
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План генералне регулације „Исток 4“ у Крушевцу 

(у даљем тексту План) представља разраду стратешких 
планских опредељења,  Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025година. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
408ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о плани-
рању и изградњи и Правилник о садржини,начину и 
поступку израде планских докумената,а плански  основ 
је Генерални урбанистички план Крушевац 2025. 
година. 

Члан 3. 
 

Планом се дефинишу површине јавне намене, 
одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења простора, у циљу 
уређења грађевинског земљишта на основу начела 
одрживог развоја.  

План обухвата  грађевинско подручје насељеног 
места Дедина и пољопривредно земљиште у КО 
Дедина и КО Текије. 

 
Члан 4. 

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

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПГР  Исток 4 у Крушевцу, као и на 
основу Мишљења бр. 501-220/2017-09 од  07.11.2017. 
године, Служба за заштиту животне средине, Одељење  
за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 

постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана генералне регулације 
Исток 4 у Крушевцу на животну средину,  а у складу са 
чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана генералне регулације „Исток 4“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број:  350-698/2017 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

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

Градска управа града Крушевца, дана 18.11.2017. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТАР   (у делу к.п. 

бр. 2476/1, 2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО 
Крушевац) У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

измене Плана генералне регулације  „Центар“ (у делу: 
к.п. бр. 2476/1, 2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО 
Крушевац)  у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена Плана генералне регулације „Центар“ у 

делу к.п. бр. 2476/1, 2477/1,2473/31,2479/1 и 2479/2 све 
КО Крушевац) у Крушевцу (у даљем тексту: План) 
представља разраду стратешких планских опредељења,  
Генерални урбанистички план Крушевац 2025. година. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
0,75ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду измене Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025. година. 
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Члан 3. 
 

Изменом плана се дефинишу површине јавне 
намене, одређује детаљна намена и урбанистички 
параметри на принципима рационалног коришћења 
простора, у циљу уређења грађевинског земљишта на 
основу начела одрживог развоја.  

План обухвата  делове КО Крушевац. 
 

Члан 4. 
 

На основу карактеристика измена Плана из чл. 2 и 
чл. 3. ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на жи-
вотну средину за  измену ПГР  Центар (у делу к.п.: бр. 
2476/1, 2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО 
Крушевац)  у Крушевцу, као и на основу Мишљења бр. 
501-227/2017-09 од 17.11.2017.године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја измене Плана генералне регулације Центар у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

измене Плана генералне регулације Центар (у делу к.п. 
бр. 2476/1, 2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све Ко 
Крушевац)у Крушевцу и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Број:  350-699/2017 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014), дана 11.10.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
  
МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) 
тако што: 

 
- у члану 4. став I,  тачка 2. мења се и гласи: 
"2. Улица Босанска, од Улице Љубе Давидовића 

до Улице Душанове;"  
 
- у члану 5. став I,  тачка 9. мења се и гласи: 
"9. Улица Босанска, испред раскрснице са 

Улицом Шуматовачком и испред и иза раскрснице са 
Улицом Душановом;" 

  
- у члану 5. став I,  тачка 41. мења се и гласи: 
"41. Улица Јасички пут, иза улаза у амбуланту, 

иза улаза у ИМК 14 Октобар тј. иза капије 2, испред 
капије 3, иза Улице Николе Чоловића, испред 
раскрснице са Улицом Мике Стојановића, испред 
колског улаза у силосе предузећа "Бранко 
Перишић" и испред колског-теретног улаза 
предузећа "Крушевацпут";" 

 
- у члану 5. став I,  тачка 50. мења се и гласи: 
"50. Улица Косовска, испред раскрснице са 

Улицом Југовићевом и Улицом Пећком, испред 
раскрснице са Улицом војводе Путника, иза улаза у 
круг Опште болнице, иза раскрснице са Улицом 
Јакшићевом, иза раскрснице са Улицом Немањином, 
испред и иза раскрснице са Улицом мајке Југовића, 
испред раскрснице са Улицом Топличином, испред и 
иза раскрснице са Улицом Ћирила и Методија, на краку 
истоимене улице према Улици Иванковачкој 
непосредно иза Улице Косовске, испред и иза 
Геронтолошког центра, испред некатегорисаног пута 
(поред фудбалских терена) који води до резервоара за 
воду на Багдали, иза раскрснице са Улицом Николе 
Тесле, испред и иза раскрснице са Улицом 
Достојевског, испред и иза раскрснице са Улицом 
Ужичком и Улицом Слатинском;" 

 
- у члану 6. став I, тачка 4. мења се и гласи: 
"4. Улица Босанска, десном страном од Улице 

Љубе Давидовића до Улице Душанове за подужно 
паркирање на коловозу;"  

 
- у члану 25. након става III додаје се нови став 

који гласи: 
"Ограничава се брзина кретања возила на 60 km/h у 

Улици Јасички пут од колског-теретног улаза 
предузећа "Крушевацпут" до скретања за "Бизнис 
инкубатор"."  

 
- у члану 34. у наслову "г) Одређује се постављање 

техничких средстава за успоравање саобраћаја, и то:" у ставу 
II , након тачке 6.1. додаје се нова тачка 6.2. која гласи: 

"6.2. Улица Душанова, на пешачком прелазу иза 
раскрснице са Улицом Александра Флеминга, гледано 
од Улице поручника Божидара;"  

  
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

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

 
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број:  344-1020/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Иван Анђелић, с.р. 

 



28.11.2017.                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 9                                  
 

 

237 

393 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014) и чл. 10. Одлуке о паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09-Пречишћен 
текст, 12/09, 8/12 и 3/14), дана 16.11.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 12.  став 1. после тачке 6. додаје 
нова тачка 5.2.1. која гласи:  

"5.2.1. Улица Косовска, једно паркинг место, 
гледано из правца Улице Слатинске према Улици 
Достојевског, прво са десне стране испред 
вишепородичног стамбеног објекта број 99ч, за косо 
паркирање на простору ван коловоза;“ 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" 

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

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број:  344-1139/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
394 
На основу Одлуке о образовању Савета за здравље 

града Kрушевца I бр 022-491/2013 од 29.11.2013. 
године („Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/13), Савет за 
здравље града Крушевца на седници, одржаној 
26.10.2017. године, донео је 

 
ПОСЛОВНИК 

 
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овим пословником се, у складу са Одлуком о 

образовању Савета за здравље града Крушевца, уређује 
начин рада Савета за здравље (у даљем тексту: Савет), 
а посебно: 

 

1. образовање Савета; 
2. надлежности Савета;  
3. права и дужности председника, заменика 

председника и чланова Савета и начин остваривања; 
4. врста аката и поступак њиховог доношења; 
5. сазивање и ток седница Савета; 
6. радна тела Савета,  
7. поступак по приговору о повреди појединачних 

права пацијената; 
8. разматрање извештаја саветника за заштиту 

права пацијената; 
9. извештавање о раду Савета за здравље; 
10. јавност рада Савета; 
11. обављање стручних, административних и 

других послова за Савет. 
 
I - ОБРАЗОВАЊЕ САВЕТА 
 

Члан 2. 
 
Председника и чланове Савета именује и 

разрешава Скупштина града Крушевца. 
 
II - НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА 
 

Члан 3. 
 
Савет за здравље обавља послове у складу са 

Одлуком о образовању Савета за здравље I бр 022-
491/2013 од 29.11.2013. године, коју је донела 
Скупшина града Крушевца. Поред послова 
предвиђених Одлуком о образовању Савета за здрaвље, 
Савет обавља и следеће послове: 
- подстиче сарадњу свих здравствених установа 

са територије града, 
- предузима и друге активности у циљу 

унапређења области деловања јавног здравља на нивоу 
града у складу са овим Пословником. 

 
 
III - ПРАВА И ДРУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА 
 

Члан 4. 
 
Председник Савета: 
1. представља и заступа Савет; 
2. сазива конститутивну седницу Савета;  
3. сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, 

председава седницама Савета и потписује одлуке 
Савета; 

4. стара се о извршавању одлука Савета; 
5. сарађује с органима града, Управом града, 

саветником за заштиту права пацијената, Републичким 
фондом за здравствено осигурање и другим телима из 
подручја везаних за области заштите права пацијента и 
јавног здравља; 

6. тражи податке и обавештења од органа и градске 
управе, потребне за рад Савета; 

7. информише јавност о раду Савета; 
8. стара се о подизању нивоа информисаности 

јавности о правима пацијената и едукацији пацијената о 
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прописима у областима заштите права пацијената, 
здравствене заштите и јавног здравља; 

9. предлаже мере за заштиту и промоцију права 
пацијената, предлаже начине унапређења рада 
саветника за заштиту права пацијената и стара се о 
имплементацији; 

10. предлаже мере у области деловања јавног 
здравља на нивоу града;  

11. овлашћује члана Савета за предузимање 
одређених радњи из надлежности Савета. (нпр. 
учествовање у изради планова и програма, плана јавног 
здравља на нивоу града и др.); 

12. иницира код надлежног органа разрешење 
члана Савета из разлога нередовног присуства 
седницама Савета или из другог оправданог разлога 
(непоштовање основних принципа рада Савета и сл.); 

13. обавља и друге послове које му повери Савет. 
Председник Савета за свој рад одговара Савету и 

Скупштини града Крушевца.  
Председник Савета има заменика председника, 

кога бирају чланови Савета. 
Заменик председника Савета замењује председника 

у случају његове спречености или одсутности и обавља 
послове из делокруга председника Савета. 

 
Члан 5. 

 
Члан  Савета има права и дужности: 
1. да присуствује седницама Савета и радних тела 

којих је члан и да учествује у њиховом раду; 
2. да предлаже Савету разматрање појединих 

питања из његовог делокруга; 
3. да расправља и изјашњава се о сваком питању 

које је на дневном реду Савета и о њему одлучује; 
4. да предлаже доношење закључка, препорука, 

мишљења, односно предлога мера из делокруга Савета; 
5. да буде биран и прихвати избор у раднe 

групе/стручне тимове Савета; 
6. доприноси подизању нивоа информисаности 

јавности о правима пацијената; 
7. предлаже мере за заштиту и промоцију права 

пацијената, предлаже начине унапређења рада 
саветника за заштиту права пацијената и стара се о 
имплементацији;  

8. предлаже мере у области деловања јавног 
здравља на нивоу града.  

 
 
IV - АКТА САВЕТА 
 

Члан 6. 
 
Савет доноси Пословник и  Годишњи програм 

рада.  
 

Члан 7. 
 
Савет за здравље у вршењу послова из своје 

надлежности доноси закључке, препоруке, мишљења. 
 
 
 
 

V - СЕДНИЦЕ САВЕТА 
 

Члан 8. 
 
Седнице Савета сазива председник Савета, по 

плану рада, по потреби, на сопствену иницијативу или 
на иницијативу најмање 1/3 чланова Савета. 

Седнице Савета се одржава најмање једанпут у три 
месеца. 

 Уколико постоји потреба, пре свега због 
приговора поднетих Савету за здравље, седница Савета 
се заказује у року од 15/30 дана од дана пријема 
приговора.  

Позив за седницу доставља се члановима Савета 
најкасније пет дана пре одржавања седнице. 

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из 
појединих подручја везаних за јавно здравље и бригу о 
здрављу и друге особе које одреди председник Савета. 

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног 
реда, материјал о којем ће се водити расправа и 
записник са претходне седнице. 

У случају  хитности (ванредна ситуација и др.) 
председник Савета може сазвати ванредну седницу уз 
доставу предлога дневног реда. У случају заказивања 
ванредне седнице рок из става 3. овог члана не важи.  

Ако постоји потреба за хитним доношењем одлуке 
из делокруга надлежности Савета, или када за то по 
оцени председника Савета, постоје други посебни и 
оправдани разлози, Савет може донети одлуку и без 
одржавања седнице, телефонским путем тзв. 
телефонска седница Савета за здравље.  

У случају из става 7. овог члана обавештавају се 
чланови Савета о потреби доношења одређене одлуке 
без одржавања седнице и утврђује да ли су чланови 
Савета сагласни да се одлука донесе на тај начин. Ако 
се сви чланови Савета не противе доношењу одлуке без 
одржавања седнице Савета, сваки члан гласа да ли је 
„за“, „против“ или се „уздржава“ од гласања. Одлука се 
сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова 
Савета. Одлука „за“,  „против“ или “уздржавање” од 
гласања предлога одлуке  доставља се путем и-мејла 
односно саопштава у телефонском контакту, о чему се 
сачињава записник.  

На телефонској седници не могу бити донета 
следећа акта: пословник Савета за здравље, годишњи 
програм рада  Савета за здравље,  извештаји о раду 
Савета за здравље, предлог плана јавног здравља и 
одлука по приговору о повреди појединачних права 
пацијента.  

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала 
већина чланова Савета. 

 
Члан 9. 

 
Пре утврђивања дневног реда усваја  се записник 

претходне седнице Савета. 
Дневни ред седнице Савета предлаже председник 

Савета. 
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Члан 10. 
 
Седници Савета председава председник Савета, а у 

случају његове одсутности или спречености лице које 
овласти  председник Савета. 

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, 
стручњаци из области заштите права пацијента и јавног 
здравља и друге особе које су позване на седницу Савета. 

Председник Савета даје и одузима реч члановима 
Савета и другим учесницима, редоследом којим су се 
пријавили, при чему првенство има члан Савета. 

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба 
да говори кратко и у вези с предметом расправе, не 
понављајући оно што је већ речено. 

Ред на седници Савета одржава председник Савета. 
 

Члан 11. 
 
Савет може одлучивати ако је седници присутна 

већина чланова Савета, а одлучује већином гласова 
присутних чланова, ако овим пословником није 
друкчије одређено. 

Савет већином гласова свих чланова Савета 
одлучује о: 

1. доношењу Пословника Савета за здравље; 
2. приговору о повреди појединачних права 

пацијената; 
3. извештајима саветника за заштиту права 

пацијената; 
4. предлогу плана јавног здравља на нивоу града; 
5. годишњем програму рада Савета; 
6. годишњем  Извештају о раду Савета.  
О сваком питању на дневном реду Савет одлучује 

након расправе. 
 

Члан 12. 
 
Савет по правилу одлучује јавним гласањем 

чланова, дизањем руку чланова Савета, који се 
изјашњавају “за” предлог, “против” предлога или се 
“уздржавају” од гласања. 

 
Члан 13. 

 
О раду на седници Савета води се записник, који 

потписују председник Савета и записничар. 
 

Члан 14. 
 
Записник садржи: редни број седнице; време и 

место одржавања седнице: имена присутних и одсутних 
чланова Савета; имена и дужности других присутних: 
дневни ред седнице, приказ тока седнице с називима 
предлога о којима се расправљало и одлучивало; имена 
учесника, резултат гласања о сваком поједином 
предлогу и називе аката који су донети на седници. 

 
VI - РАДНА ТЕЛА САВЕТА 
 

Члан 15. 
 
Савет може образовати сталне и повремене раднe 

групе или стручне тимове за ужа подручја деловања. 

Актом о образовању радног тела одређују се назив, 
састав и делокруг радног тела. 

О присуствовању чланова радних тела седнци води 
се евиденција.  

 
VII - ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ О ПОВРЕДИ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 
 

Члан 16. 
 
Савет за здравље обезбеђује заштиту права 

пацијената поступајући по приговору пацијента или 
његовог законског заступника о повреди појединачних 
права (у даљем тексту: приговор), када је подносилац 
приговора незадовољан извештајем саветника за 
заштиту права пацијената.  

У разматрању приговора Савет утврђује чињенице 
и околности које су у вези са наводима из приговора, 
тако што пре одржавања седнице председник Савета, 
односно члан Савета кога он овласти прибавља све 
информације потребне за одлучивање по приговору, 
омогућава се свим странама да изнесу свој став и 
мишљење о предметном приговору, омогућава се 
саветнику пацијента да образложи свој поступак 
утврђивања чињеница и околности, као и донети 
закључак о неоснованости приговора, врши се увид у 
документацију из предмета саветника за заштиту права 
пацијената и траже се од здравствене установе, 
Републичког фонда за здравствено осигурање и 
Министарства здравља додатне информације, 
обавештења и подаци. 

Од одлучивања по приговору изузет је представник 
здравствене установе, односно другог правног лица на 
које се приговор односи.  

Савет по приговору пацијената поступа на начин 
који је предвиђен за поступање Саветника за заштиту 
права пацијената, односно сходно одредбама 
Правилника о начину рада и поступања по приговору 
Саветника за заштиту права пацијената. 

Одлуку по приговору Савет, по правилу, доноси у 
року од 30 дана од дана пријема приговора, односно у 
сложенијим предметима када је потребно тражи од 
здравствене установе, Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Министарства здравља 
додатне информације, обавештења и податке, у року од 
60 дана од дана пријема приговора.  

Одлука Савета по приговору доставља се пацијенту, 
односно подносиоцу приговора, директору здравствене 
установе, оснивачу приватне праксе ако се приговор 
односио на тај облик здравствене службе.  

Савет за здравље је обавезан да се у поступку по 
приговору придржава прописа којима се уређује 
заштита података о личности. 

 
VIII - РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА САВЕТНИКА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 
 

Члан 17. 
 
Савет за здравље разматра тромесечне, 

шестомесечне и годишње извештаје о раду саветника за 
заштиту права пацијената.  
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Приликом разматрања извештаја Савет за здравље 
може тражити од саветника за заштиту права 
пацијената додатне информације и објашњења. 

 
IX - ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ 
 

Члан 18. 
 
Савет за здравље доставља једном годишње 

извештај о раду у делу заштите права пацијента 
Скупштини града Крушевца, министарству надлежном 
за послове здравља (здравствена инспекција) и 
Заштитнику грађана РС. 

Извештај садржи нарочито број и структуру 
приговора (уколико је повређено више права 
пацијената свако право се посебно евидентира), општу 
оцену рада пружаоца здравствених услуга за које се 
водио поступак по приговору са становишта примене 
прописа у раду, уочене пропусте и препоруке за 
њихово отклањање, као и критике и похвале. Пожељно 
је да Извештај садржи и податке о заштити права 
осигураника  Републичког фонда за здравствено 
осигурање за предметну Филијалу, као и податке 
здравствених установа које су имале притужбе-
приговоре пацијента. 

Извештај може садржати делове о стању у области 
заштите права пацијената деце и лица са сметњама у 
развоју, као и особа са менталним сметњама. 

 
X - ЈАВНОСТ РАДА  
 

Члан 19. 
 
Рад Савета је јаван, осим у делу када одлучује о 

приговорима пацијената из разлога заштите података о 
личности. 

Представници средстава јавног информисања 
имају право пратити рад Савета, а ради потпунијег и 
тачнијег информисања јавности о раду Савета, могу се 
давати службене изјаве и одржавати конференције за 
новинаре. Извештаји о раду и активности Савета за 
здравље доступни су и постављају се на званичну 
интерент презентацију града. 

Службене изјаве о раду Савета даје председник 
Савета или члан Савета кога он овласти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XI - СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И 

        ДРУГИ ПОСЛОВИ 
 

Члан 20. 
 
Стручне, административне, техничке и друге 

послове за Савет обавља Одељење за друшетвене 
делатнсоти Градске управе града Крушевца – Служба 
за социјалну и здравствену заштиту.  

 
Члан 21. 

 
Овај пословник ступа на снагу осмог од дана 

објављивања у „Служеном листу града Кушевца“. 
Овај пословник објавити на интернет страници 

града Крушевца.  
 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Бр. 022-392/17           Председник савета за здравље 
              Марија Марковић, с.р.        
 
 
 
395 
По извршеном сравњењу са изворним текстом 

утврђено је да се у Решењу о постављењу Градског 
правобраниоца града Крушевца Скупштине града 
Крушевца I број: 020-22/2017 од 08.06.2017.године 
објављеном у Службеном листу града Крушевца број 
5/2017 поткрала грешка, па се на основу члана 10. став 2 
Одлуке о објављивању прописа Скупштине града и других 
аката и о издавању Службеног листа града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 10/08) даје следећа 

 
И С П Р А В К А  

 
I - У Решењу о постављењу Градског право-браниоца 

града Крушевца I број: 020-22/2017 од 08.06.2017. године 
Скупштине града Крушевца у тачки I диспозитива уместо 
речи: "четири" треба да стоји реч: "пет". 

 
II - Исправку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ИЗ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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