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Пројекат број 1 - Источна обилазница 
  
Реализација источне обилазнице као дела државног 

пута првог Б реда бр.1 (Крушевац - Блаце - Белољин), 
укупне дужине од око 8.690 м. 

До 2011. године реализован је један део источне 
обилазнице.  

У 2014. и 2015. години израдиће се одговарајући 
урбанистички планови и комплетираће се пројектно 
техничка документација, чиме се стиче услов за 
покретање поступка откупа земљишта, и прибавиће се 
неопходне дозволе и сагласности.  

У 2016. години предвиђа се спровођење поступка 
јавне набавке, склапање уговора и реализација прве 
деонице обилазнице. 

 
Пројекат број 2 - Регулација  Гарског потокa 
 
Регулација Гарског потока кроз Пакашницу од км 

1+465.15 до км 1+715.00 и реконструкција фекалне 
канализационе мреже на делу будуће регулације - 
Дужина регулације је 249.85 м.  

Регулација Гарског потока од км 0+000.00 до км 
1+019,68 (зона обилазнице) - Дужина регулације је 
1.019,68 метара. 

Регулација Гарског потока од км 1+019,68 до км 
2+801,00 (деоница кроз индустријску зону) - Дужина 
регулације је 1.781,32 метара.  

До 2011. године обављене су активности на 
припремној фази - обезбеђење земљишта. У 2013. 
години настављено је са обезбеђивањем земљишта што 
се предвиђа и у 2014. години.  У 2014. години 
завршава се са израдом одговарајућих урбанистичких 
планова. У 2015. и 2016. години предвића се 
комплетирање пројектно техничке документације, 
прибављање неопходних дозвола и сагласности, 
спровођење поступка јавне набавке и склапање Уговора 
и реализација дела Пројекта.У 2016 години предвиђа се 
наставак реализације Пројекта. 

 
Пројекат број 3 - Водоснабдевање сеоских насеља 
 
До 2012. године радило се на припремној фази 

обезбеђивања земљишта, пројектно техничке 
документације и прибављању неопходних дозвола и 
сагласности спровођења поступка јаве набавке, 
склапању Уговора, као и на израдњи дела водоводне 
мреже. У 2013. години реализовала се активност 
изградање водоводне мреже у селу Брајковац. У 2014, 
2015. и 2016. наставиће се даља изградња водоводне 
мреже, резервоара и црпних станица у насељеним 
местима Велико Гркљане, Глобаре, Дворане, Петина, 
Ловци, Здравиње,Ђунис, Каоник  и Јошје. 

Довођење здраве пијаће воде врши се са централног 
постројења за прераду воде у Мајдеву. 

 
Пројекат број 4 - Унапређење безбедности 
саобраћаја 
 
Пројекат унапређења безбедности саобраћаја 

подразумева извођење радова по Пројекту безбедности 
у зонама школа (постављање хоризонталне и 
вертикалне сигнализације као и саобраћајне опреме 

(школске ограде, лежећи полицајци, ретрорефлектујући 
маркери и сл.) и др. У  2014. години наставља се са 
извођењем радова по Пројекту безбедности у зонама 
школа (набавка монтажно демонтажног полигона за 
обуку деце, постављање видео надзора и друго). 

У 2015. и 2016. планирају се активности на 
прибављању пројектно техничке документације спро-
вођења поступка јавне набавке, склапање уговора и 
реализација преосталих дела наведених пројеката. 
 

Пројекат број 5 - Регулација реке Расине 
 
Регулација дела реке Расине од моста у Мудраковцу 

узводно у дужини од 1200 м. 
Реализација је предвиђена у две фазе. 
У 2014. години предвиђена је припремна фаза -  израда 

одговарајућег урбанистичког плана, спровођење активно-
сти за обезбеђивање земљишта, комплетирање пројектно 
техничке документације, прибављање неопходних дозво-
ла и сагласности спровођења поступка јавне набавке и 
склапање уговора. У 2014. започеће се са реализацијом 
прве деонице. 2015. година је  предвиђена као година 
завршетка реализације пројекта. 

 
Пројекат број 6 - Купалиште на Расини 
 
Овај пројекат представља изградњу микроакуму-

лације (језера) и бране на реци Расини са уређењем 
земљишта у зони инундације. 

До 2011. године и у 2012. одрађен је део овог 
пројекта. 

У 2014. израдиће се одговарајући урбанистички 
план и комплетираће се пројектно техничка 
документација.  

У 2015. спроводиће се активности на обезбеђивању 
земљишта и прибављању неопходних дозвола и 
сагласности за изградњу бране и микроакумулације.  

У 2016. години реализоваће се прва фаза пројекта - 
изградња бране са микроакумулацијом. 

 
Пројекат број 7 - Аеродром Росуље 
 
Изградња Аеродрома Росуље спроводи се на 

укупној површини од 40,39 хектара пољопривредног 
земљишта. Ради обезбеђивања комплекса на којем ће се 
вршити изградња аеродрома извршен је откуп 
земљишта у периоду од 2007. до 2013. у укупном 
износу од  36.438.000 динара.  

У периоду од 2014. до 2016. године планира се 
извођење радова на полетно-слетној стази са стајанком 
и рулним стазама, падобранским кругом, полигоном за 
вежбање, инфраструктуром (струја, вода, канализација, 
телефон, израда светлосне сигнализације за ноћно 
слетање и полетање).          

 
Пројекат број 8 - Енергетска ефикасност - замена 

столарије у установама у области образовања 
 
Пројекат представља замену столарије у установама 

из области образовања (основно и средње образовање). 
У 2013. години извршена је замена  столарије у 

градским, приградским и сеоским школама у вредности 
од  23.295.000 динара. 
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У 2014. години наставља се са започетим пројектом. 
Планира се замена столарије у следећим школама: ОШ 
“Брана Павловић“ Коњух, ОШ “Станислав Бинички“ 
Јасика - подручна одељења Срње и Кукљин, ОШ “Васа 
Пелагић“ Падеж - подручно одељење Шашиловац, ОШ 
“Жабаре“ - подручно одељење Мешево, ОШ „Бранко 
Радичевић“ – подручно одељење Макрешане, ОШ 
„Драгомир Марковић, Гимназија – друга фаза, 
Машинска школа,  Медицинска школа, а замена 
столарије и реконструкција фасаде у ОШ “Владисав 
Савић Јан“ - подручно одељење Текије. 

У 2015. наставиће се са реализацијом пројекта у школа-
ма у којима нису извршени радови на замени столарије. 

 
Пројекат број 9 - Одвођење и пречишћавање 

отпадних вода на територији града Крушевца 
 
Циљ пројекта је рехабилитација и проширење 

канализационог система отпадних вода за град 
Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља 
најближих граду, као и изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода са подручја обухваћеног 
пројектом.  

Главни ефекти овог Пројекта су: смањење ризика по 
здравље становништва и заштита подземних и 
површинских вода од загађења. Пројектом је 
предвиђена изградња 17 km главних водова и колектора 
и 23 km канализационе мреже.  

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа на 
челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове 
пројектовања и припреме тендерске документације и у 
току је израда главних пројеката. 

У 2014. години наставиће ће се са израдом главних 
пројеката, приступиће се активностима на откупу 
земљишта, прибављању неопходних дозвола и 
сагласности, спровођењу поступка јавне набавке и 
склапању уговора за извођење радова. 

У 2015. години приступиће се изградњи главних 
градских колектора и централног уређаја за 
пречишћавање отпадних вода. 

Октобар 2016. године - завршетак изградње.  
 
Пројекат број 10 - Планови генералне регулације - 

Израда урбанистичких планова на основу Закона о 
планирању и изградњи 

 
У 2014. години - прибављање подлога и пратеће 

документације за израду и усвајање следећих ПГР-ова: 
„Индустријска зона 1“, „Индустријска зона 2“, “Центар 
1“, „Центар 2“ и „Југ 1“. 

У 2015. години - прибављање подлога и пратеће 
документације за израду и усвајање следећих ПГР-ова: 
„Запад 1“, „Запад 2“, „Запад 3“ и „ Југ 2“. 

У 2016. години - прибављање подлога и пратеће 
документације за израду и усвајање следећих ПГР-ова: 
„Исток 2“ и Исток 3“. 

 
Пројекат број 11 - Израда постројења за комбиновану 

производњу електричне и топлотне енергије 
 
Планирана снага постројења је 8 МW електрична и 

18 МW топлотна. Енергент: дрвна и пољопривредна 
биомаса.“Greenfield“ инвестиција. 

У 2014. години - фаза припреме - израда 
одговарајућег урбанистичког плана и обезбеђивање 
пројектно техничке документације, прибављање 
неопходних дозвола и сагласности. 

У 2015. години - спровођење поступка јавне набавке 
и склапање уговора на основу којег ће у истој години 
започети изградња објекта, која ће се наставити и у 
2016. години. 

 
Пројекат број 12 - Регулација Рибарске реке 
 
Регулација дела Рибарске реке у селу Рибаре од 

моста на регионалном путу Р 221 а, код скретања за 
Вукању до следећег моста 1400м  узводно. 

У 2014. години - фаза припреме - израда 
одговарајућег урбанистичког плана и стварање услова 
за обезбећивање потребног земљишта. 

У 2015. години спровешће се поступак откупа 
земљишта, прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, поступак јавне набавке, склапање уговора 
и реализација прве деонице. 

У 2016. години уследиће спровођење поступка јавне 
набавке, закључивање уговора и реализација друге 
деонице. 

 
Пројекат број 13 - Затворени тржни центар на 

локацији Старе зелене пијаце 
 
У 2014. години обавиће се припремне активности 

неопходне за реализацију наведеног пројекта (израда 
Главног пројекта, прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, спровођење поступка јавне набавке, 
склапање уговора и почетак реализације изградње). 

У 2015. години предвиђа се завршетак изградње 
објеката и стварање предуслова за пуштање у рад. 

 
Пројекат број 14 - Реконструкција и доградња 

комплекса "Спортски центар" Крушевац 
 
Овај пројекат обухвата реконструкцију и доградњу 

објеката у комплексу „Спортски центар“ којим управља 
Установа за физичку културу „Спортски центар 
Крушевац“. 

У 2013. години извршена је реконструкција Хале 
спортова (замена паркета, термо изолација, осветљење, 
озвучење хале, мокрих чворова за посетиоце, 
поплочање око Хале и према балон сали до затворених 
базена). Изврешени су радови на асфалтирању платоа 
око сале  „Соко“ и репариран је паркет у истој. 
Извршени су следећи припремни радови на атлетско - 
фудбалско спортском комлексу: припремљена је 
подлога за постављање вештачке траве - горњи терени, 
прилагођено је  доње игралиште и створени су услови 
за изградњу атлетске стазе у шест тркачких трака по 
стандардима светске Атлетске федерације и посејана је 
трава на фудбалском терену. Наведеним припремним 
радовима створени су предуслови за даљи наставак 
радова. 

У 2014. години (до половине године) предвиђа се 
завршетак атлетске стазе, постављње вештачке траве, 
изградња трибина, мокрог чвора, постављање 
рефлектора. Такође се предвиђа даље улагање у Халу 
Спортова и крушевачке базене. 
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У 2015. и 2016. години планира се реконструкција 
отворених базена (замена базенских плочица у сва три 
базена и поплочавање простора око базена, постављање 
нових тобогана са комплетном инфраструктуром и 
проширење малог базена). 

 
Пројекат број 15 - Вишеетажна гаража 
 
У 2014. години обавиће се активности на припремној 

фази (обезбеђивање земљишта, израда главног пројекта и 
прибављање неопходне документације (дозволе и 
сагласности) потребне за изградњу објекта). На основу 
исказане вредности пројекта расписаће се  јавни позив, 
спровешће се поступак јавне набавке и закључиће се 
уговор. На основу тога започеће се са изградњом 
наведеног објекта чији се завршетак предвиђа за  крај 
2015. године. 

 
 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 
У складу са Упутством за припрему Одлуке о 

буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама 
за 2015. и 2016. годину, које је донео министар 
надлежан за послове финансија, а на основу одредбе 
члана 36а Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и Закона о 
одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији („Службени гласник РС“, број 
104/2009), одређен је максимилан број запослених на 
неодређено и одређено време у администрацији града 
Крушевца и то:  

- 589 запослених  на неодређено време; 
- 59  запослених на одређено време;  
Овај број увећава се за: 
- 424  запослених у ПУ „Ната Вељковић“ на 

неодређено време; 
- 3  запослена у ПУ „Ната Вељковић“ на одређено време; 
- 5  запослених у „Центру за стручно усавршавање“ 

на неодређено време; 
- 71  запослени у ЈП „Дирекцији за урбанизам и 

изградњу“ на неодређено време; 
- 2  запослена у ЈП „Дирекцији за урбанизам и 

изградњу“ на одређено време; 
Овом одлуком утврђена је маса средстава за исплату 

плата која је већа за 2% у односу на планирану масу за 
исплату плата у 2013. години, у складу са фискалним 
правилима за усклађивање плата у јавном сектору. 

 
Члан 8. 

  
Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности градоначелника, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2014. године, 
уколико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику.  

 

Члан 9. 
 
За извршавање ове одлуке одговоран је градо-

начелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је градо-

начелник. 
 

Члан 10. 
 
Наредбодавац директних и индиректних корисника 

буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање 
средствима, преузимање обавеза, издавање налога за 
плаћање који се извршавају из средстава буџета, као и 
за издавање налога за уплату средстава која припадају 
буџету. 

 
Члан 11. 

 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава одговоран је начелник 
Градске  управе.  

 
Члан 12. 

 
Одељење за финансије обавезано је да редовно 

прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 
Члан 13. 

 
Решење о промени апропријације и преносу апро-

пријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему доноси Градско веће. 

 
Члан 14. 

 
Решење о употреби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог Одељења за финансије 
доноси Градско веће. 

Средства сталне буџетске резерве користиће се за 
финансирање расхода и издатака на име отклањања 
последица ванредних околности, као што су земљотрес, 
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и 
других елементарних непогода, односно других 
ванредних догађаја који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

 
Члан 15. 

 
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће. 
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Члан 16. 
 
Градско веће одговорно је за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему. 

 
Члан 17. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у 
приходима и расходима буџета, градоначелник може се 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 
јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 
107/2009 и 78/2011). 

 
Члан 18. 

 
Скупштина Града доноси Одлуку о задуживању 

ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода и издатака на предлог Градског 
већа, а по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија Републике Србије (чл. 33. 
Закона о јавном дугу). 

 
Члан 19. 

 
Средства распоређена овом Одлуком преносе се 

корисницима буџетских средстава сразмерно 
оствареним приходима  и примањима буџета. 

 Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 20. 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и 
материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 
основу капиталних изадатака измире у року утврђеном 
законом који регулише рокове измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 
Члан 21. 

 
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из средстава буџета и из 
других извора прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из других извора прихода. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе, апропријације утврђене из тих 
прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Ако корисници буџетских средстава остваре приходе из 
других извора у износу већем од износа планираног овом 
Одлуком, могу користити средства остварена из других 
извора до нивоа до ког су та средства и остварена, а за 
намене утврђене овом Одлуком. 

Члан 22. 
 
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања, који нису приходи буџета (извор 01 – 
Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до 
нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је 
ниво остварених прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација. 

Ако току године дође до умањења одобрених 
апропријација због извршења принудне наплате, 
корисник буџетских средстава предузеће одговарајуће 
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, 
променом апропријације унутар финансијског плана. За 
ове намене не могу се користити средства текуће 
буџетске резерве. 

 
Члан 23. 

 
У буџетској 2014. години, неће се вршити обрачун и 

исплата божићних, годишњих и других врста награда и 
бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, за директне и индиректне 
кориснике срестава буџета града Крушевца, осим 
јубиларних награда за запослене које су то право 
стекли у 2014. години. 

 
Члан 24. 

 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и 

других сталних и привремених радних тела не могу се 
повећавати у 2014. години. 

Задужује се председник Скупштине и корисници 
буџетских средстава да преиспитају потребу постојања 
и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења 
издатака по овом основу, и у том циљу иницирају 
измене одлука, решења и других аката којима је 
уређено плаћање ових накнада. 

Плаћање накнада из става 1 овог члана и мерила за 
утврђивање њихове висине уредиће се посебном 
одлуком најкасније до 30.09.2014. године. 

 
Члан 25. 

 
Обавезе преузете у 2013. години у складу са 

одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене 
у току 2013. године, преносе се у 2014. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства из 2013. године са рачуна 
извршења буџета у износу од 68.000.000  динара 
трошиће се у 2014. године и то: 

- по позицији 147 – Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама у 
оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине 
(од наменских прихода) у износу од 8.050.000 динара; 

- по позицији 148 – Капитални трансфери осталим 
нивоима власти у оквиру Буџетског фонда за заштиту 
животне средине (од наменских прихода)  у износу од 
5.500.000 динара; 

- по позицији 149 – Пројектно планиарње  у оквиру 
Буџетског фонда за заштиту животне средине (од 
наменских прихода) у износу од 1.550.000 динара; 
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- по позицији 495 – Услуге комуникација у оквиру 
индиректног корисника ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ (од сопствених прихода) у износу од 75.000 
динара; 

- по позицији 498 – Трошкови службених путовања 
у земљи у оквиру индиректног корисника   ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ (од сопствених 
прихода) у износу од 20.000 динара; 

 - по позицији 510 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката у оквиру индиректног корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ (од наменских 
прихода за Програм унапређења безбедности 
саобраћаја) у износу од 2.450.000 динара; 

- по позицији 511 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката у оквиру индиректног корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ (од наменских 
прихода за одржавање некатегорис. сеоских путева) у 
износу од 1.300.000 динара; 

- по позицији 511 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката у оквиру индиректног корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ (од нераспоре-
ђеног вушка прихода и примања) у износу од 
37.600.000 динара; 

- по позицији 513 – Текуће поправке и одржавање 
опреме у оквиру индиректног корисника ЈП „Дирекција 
за урбанизам и изградњу“ (од сопствених прихода) у 
износу од 5.000 динара; 

- по позицији 519 – Остали порези у оквиру 
индиректног корисника ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ (од сопствених прихода) у износу од 400.000 
динара; 

- по позицији 522 – Изградња зграда и објеката у 
оквиру индиректног корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“ (од наменских прихода за 
Програм унапређења безбедности саобраћаја) у износу 
од 6.050.000 динара и 

- по позицији 529 – Не материјална имовина у 
оквиру индиректног корисника ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“ (од наменских прихода за 
Програм унапређења безбедности саобраћаја) у износу 
од 5.000.000 динара; 

 
Члан 26. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом одлуком 
одобрена и пренета. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу 
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 
преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и који захтева плаћање у више 
година, на основу предлога Одељења за финансије, уз 
сагласност Градског већа, а највише до износа 
исказаних у плану капиталних пројеката. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза 
из става 2. овог члана прибаве сагласност Градског већа. 

 
Члан 27. 

 
Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012). 

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. 
Закона о јавним набавкама сматра се набавка 
истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна 
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 
3.000.000 динара. 

  
Члан 28. 

 
Прeузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са рачуна извршења буџета, осим ако је законом, 
односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 
Члан 29. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико законом није другачије прописано. 

Плаћање из буџета се неће извршити уколико нису 
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. и 4. 
Закона о  буџетском систему. 

 
Члан 30. 

 
Средства распоређена за финансирање расхода и 

издатака корисника буџета се преносе на основу 
њиховог захтева и у складу са годишњим финансијским 
планом корисника буџетских средстава. 

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер 
средстава, доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 

 
Члан 31. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

срестава у 2014. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

 
Члан 32. 

 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. децембра 2014. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2014. години, а која су овим коринсицима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града за 2014. годину. 

 
Члан 33. 

 
У случају да се буџету града из другог буџета 

(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, Одељење  за финансије 
на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације 
за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 
5. Закона о буџетском систему. 
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У току године, корисници буџетских средстава могу 
располагати средствима из става 1 овог члана само до 
истека текуће године.  

 
Члан 34. 

 
Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2014. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при 
чему су, у складу са истим чланом Закона, 
градоначелник, односно лице које он овласти, 
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

  
Члан 35. 

 
Плаћање са консолидоавног рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних срестава, 
у смислу Закона о буџетском систему, који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора, 
неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на Програм пословања за 2014. на начин 
прописан Законом, односно актом Скупштине града и 
уколико тај Програм нису доставили Управи за трезор. 

 
Члан 36. 

 
Приход од Комуналне таксе за коришћење простора 

за паркирање друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним местима (уплатни рачун 
741532) се преноси ЈП „Пословни центар“ по позицији 
Градске управе бр. 72 – Остале специјализоване услуге, 
у износу од 80% од оствареног прихода. 

Приход од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе градови 
и њихови индиректни корисници (уплатни рачун 
742142) се преносе ЈП „Пословни центар“ по позицији 
бр. 532 - Текуће  субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, у износу од 80% од 
оствареног прихода. 

Приход од закупнине станара „Бизнис инкубатор 
ДОО“ се евидентира у књиговодству инкубатора, а не 
као општи приход буџета. 

 
Члан 37. 

 
Правилником о давању поклон бурми 

супружницима приликом склапања првог брака 
одређен је извор средстава и услови и начин 
остваривања овог права. 

Овом одлуком је планирана позиција - поклон 
бурме. 

На позицију - поклон бурме градоначелник донира 
годишњу нето зараду на уплатни рачуна буџета, која се 
решењем о повећању прихода и расхода буџета 
распоређује у Одлуци о буџету. 

 
Члан 38. 

 
Средства за суфинансирање пројеката, који се 

финансирају из KfW фондова у 2014. години, у износу 
од 10.000.000 динара утврђена су у посебном делу ове 
одлуке. 

 

Члан 39. 
 
Овом одлуком планирана су средства за: 
- отплату главнице домаћим кредиторима у укупном 

износу од 54.500.000 динара и то за кредит код 
Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу од 
29.600.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 24.900.000 динара; 

- отплату камата у укупном износу од 17.500.000 
динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, АД 
Београд, у износу од 8.300.000 динара и кредит код 
Фонда за развој у износу од 9.200.000 динара; 

- трошкове платног промета и пратеће трошкове 
задуживања у износу од 20.000 динара. 

 
Члан 40. 

 
Градско веће посебним актом распоређује средства 

за дотације: 
1. удружењима грађана за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса  и 
2. црквеним општинама на територији града 

Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката. 

Средства из става 1., тачка 1. овог члана распоређују 
се по спроведеном конкурсу. 

Средства из става 1., тачка 2. овог члана распоређују 
се по поднетим захтевима црквених  општина. 

 
Члан 41. 

 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 

 
Члан 42. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор у државној 
својини, а финансирају се у целини или делимично 
средствима буџета,  не плаћају закуп у 2014. години. 

 
Члан 43. 

  
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити Министарству надлежном за 
послове финансија. 

Члан 44. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивАња у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-30/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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533 
На основу члана 12. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС" број 42/91), члана  10. Одлуке о оснивању 
Установе у култури "Културно-просветна заједница" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" број 7/10), члана 
6а. Одлуке о оснивању Културног центра у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца" број 1/09 - Пречишћен 
текст и 6/10), и члана 19. Статута града Крушевца  ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној  
26.12.2013. године, донела је  

 
                                   О Д Л У К У 
 

 О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 
 

Члан 1. 
 

Врши се статусна промена припајања, тако што се 
Установа у култури "Културно-просветна заједница" 
Крушевац, ул. Мајке Југовића бр. 12, ПИБ 106912679, МБ 
17814834, регистрована је при Привредном суду у 
Краљеву, П.бр. ФИ 107/10 од 30.12.2010. године, рег. број 
улошка суда 5-395-00 Привредни суд Краљево, (у даљем 
тексту: КПЗ),  припаја Установи у култури "Културни 
центар" Крушевац, ул. Чолак Антина број 1, ПИБ 
100314993, МБ 07850140, регистрована је при Привредним 
судом у Краљеву, П.бр. Фи 2097/91 од 18.02.1992. године, 
број регистарског улошка регистарског суда 1-5309-00 
Привредни суд Краљево (у даљем тексту: стицалац). 

 
Члан 2. 

 
Даје се сагласност на Уговор о припајању Установе 

у култури "Културно-просветна заједница" Крушевац 
Установи у култури "Културни центар" Крушевац број 
537 и 2716-9/13 од 04.12.2013. године, који је закључен 
на основу Одлуке Управног одбора Културног центра 
Крушевац број 2603-6/12/13 од 19.11.2013. године и  
Одлуке Управног одбора Установе у култури 
"Културно-просветна заједница" Крушевац број  
519/2013. године од 22.11.2013. године. 

 
Члан 3. 

 
Статусна промена припајања врши се даном 

31.12.2013. године. 
Даном настанка статусне промене, КПЗ преноси 

целокупну своју имовину, права, обавезе и 
одговорности на установу стицаоца. 

Даном настанка статусне промене, КПЗ  сачиниће 
финансијски извештај. 

Финансијски извештај (закључни рачун) сачиниће се 
према стању на дан статусне промене у складу са законом 
којим се уређује буџетско рачуноводство и ревизија. 

 
Члан 4. 

 
Даном настанка статусне промене, директор, 

управни и надзорни одбор Културног центра Крушевац 
настављају са радом. 

Даном настанка статусне промене, Културни центар 
Крушевац преузима сва права, запослене, обавезе и 
одговорности према трећим лицима Установе 
"Културно-просветна заједница". 

Члан 5. 
 
Даном настанка статусне промене, брише се из 

регистра Установа у култури "Културно-просветна 
заједница" Крушевац и престају са радом директор, 
Управни и Надзорни одбор. 

 
Члан 6. 

 
Установа у култури "Културно-просветна заједница" 

Крушевац, даном настанка статусне промене, престаје 
да постоји и иста ће поднети захтев Привредном суду у 
Краљеву за брисање из регистра. 

 
Члан 7. 

 
Културни центар Крушевац ће ускладити своје 

опште акте, организацију и пословање   са одредбама 
ове Одлуке најкасније у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

 
Саставни део ове Одлуке је бруто биланс КПЗ на 

дан потписивања Уговора о припајању 04.12.2013. 
године. 

         Све пословне промене настале код КПЗ од дана 
потписивања Уговора о припајању до дана брисања из 
регистра, биће исказане у финансијском извештају КПЗ 
на дан 31.12.2013. године. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од дана 

објављивања у   "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-536/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу  члана 26. став 2. тачка 2. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“ број 42/91), члана 486. 
Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 
број 36/11 и 99/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12. 2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О ПРЕСТАНКУ РАДА УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ 
"КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА" 

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Престаје са радом  Установa у култури "Културно 

просветна заједница" Крушевац, (у даљем тексту: КПЗ), 
ул.Мајке Југовића бр.12., ПИБ: 106912679, МБ: 
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17814834, регистрована при Привредном суду у 
Краљеву П.бр.Фи. 107/10 од 30.12.2010. године, бр. рег. 
улошка рег. суда 5-395-00 ПС Краљево. 

 
Члан 2. 

 
КПЗ престаје са радом  услед статусне промена  

припајања, односно КПЗ се припаја Установи у 
култури "Културни центар" Крушевац (у даљем 
тексту:стицалац), ул. Чолак Антина број 1, ПИБ 
100314993, МБ 07850140, регистрована је у 
Привредном суду у Краљеву, П.бр. Фи  2097/91 од 
18.02.1992. године, број регистарског улошка 
регистарског суда 1-5309-00 Привредни суд Краљево, 
чиме Установа која се припаја престаје да постоји без 
спровођења поступка ликвидације. 

 
Члан 3. 

 
КПЗ престаје са радом са 31.12.2013. године. 
 

Члан 4. 
 
Даном припајања, целокупна имовина, права, 

обавезе и одговорности КПЗ прелазе на установу 
стицаоца. 

Даном припајања престају са радом органи КПЗ: 
управни, надзорни одбор  и директор . 

 
Члан 5. 

 
КПЗ ће поднети Пријаву брисања Установе из 

регистра Привредног суда Краљево. 
 

Члан 6. 
  
Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана, од дана 

објављивања у "Службеном  листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-537/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 60. а у вези са чланом 6. став 1. 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 и 93/12), и 
члана 19. Статута  града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је    

 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 12/09, 7/10, 6/11 и 10/12) 
Таксена тарифа, Тарифни број 1. тачка 1, подтачка од     
I – III мењају се и гласе: 

 
„ ТАРИФНИ БРОЈ 1 
 
1. За истицање фирме или назива на пословним 

просторијама (у даљем тексту фирмарина), утврђује се 
локална комунална такса по зонама и то: 

 
I - Таксени обвезници који обављају следеће 

делатности: 
 
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу и то правна 
лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разрстана у велика, средња и мала 
правна лица и предузетници плаћају у свим зонама: 

 
- велика и средња правна лица 493.620,00 динара 

(10 просечних зарада 
 

- мала правна лица и 
предузетници

98.724,00 динара
(2 просечне зараде)

 
II – Таксени обвезници који обављају све остале 

делатности а према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана су у средња правна лица, као 
и предузетници и мала правна лица која имају годишњи 
приход преко 50.000.000 динара, фирмарину плаћају: 

 
Средња и мала правна лица и предузетници: 
 
БИД
и 

Екстра зона
98.724,00 динара  
(2 просечне зараде) 

I 96.724,00  динара 
(2 просечне зараде – 2.000 дин.)

II 94.724,00  динара 
(2 просечне зараде – 4.000 дин.)

III 92.724,00  динара 
(2 просечне зараде – 6.000 дин.)

IV 90.724,00  динара 
(2 просечне зараде – 8.000 дин.)

V 88.724,00  динара 
(2 просечне зараде – 10.000 дин.)
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III – Таксени обвезници који обављају све остале 
делатности а према закону којим се уређује 
рачуновоство разврстана су увелика правна лица, 
фирмарину плаћају: 

 
У свим зонама ......... 148.086,00 дин. (3 просечне зараде)  
 
Под просечном зарадом у смислу претходног става 

сматра се просечна зарада по запосленом остваренана 
територији јединице локалне самоуправе у периоду 
јануар – август године која претходи години за коју се 
утврђује фирмарине, према подацима републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних 
прихода, сагласно претходном ставу ове Одлуке, 
вршиће усклађивање прописаног износа комуналне 
таксед на крају сваке године за наредну годину према 
подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. 

 
Члан  2. 

 
У Тарифном броју 11 Таксене тарифе тачке 1, 2 и 3 

мењају се и гласе: 
„1. За паркирање путничких моторних возила на 

обележеним паркиралиштима у зони наплате, локална 
комунална такса се плаћа по часу задржавања возила на 
паркиралишту и то: 

 
Екстра зона ........................ 36,00 дин. 
I зона .................................. 30,00 дин. 
II зона ................................. 22,00 дин. 
 
2. Корисници могу платити таксу из овог тарифног 

броја на дневном нивоу од 700 – 2100 сат, која по једном 
возилу износи 130,00 динара за све зоне. 

 
3. Корисници који имају пребивалиште, запослена 

физичка лица, предузетници и правна лица која имају у 
власништву или закупу стамбени односно пословни 
простор или обављају делатност у зони наплате 
локалне комуналне таксе за паркирање, могу таксу из 
овог Тарифног броја плаћати на месечном нивоу по 
возилу у износу од: 

 
- карта за станаре у I зони ............................. 800,00 дин. 

- радно паркирање у I зони ........................... 1.300,00 дин. 

- правна лица и предузетници за све зоне 1.800,00 дин. 
 
У Напомени истог Тарифног броја тачка 4 мења се и 

гласи: 
„4. Уколико коирнсик не плати таксу из овог 

Тарифног броја у року из тачке 1. Напомене платиће 
локалну комуналну таксу у висини од 1.000,00 динара, 
за период 24 часа од момента издавања, за све зоне.“ 

 
Члан 3. 

 
У Тарифном броју 12 Таксене тарифе у напоменама, 

после тачке 1. додаје се тачка 2. која гласи: 
 

„2. Локална комунална такса плаћа се на начин утврђен 
у тачкама 1, 2, 4. и 6. напомене Тарифног броја 7.“ 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-3/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл 6. став 1. тачка 7. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 47/11 и 
93/12), члана 92- 94 Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС" бр.72/09, 81/09 и 24/11), члана 28-32 Закона о 
легализацији објеката ("Сл. гласник РС"бр. 95/2013) и 
члана 19. став 1. тачка 14. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
("Службени лист града Крушевца" бр. 10/12-пречишћен 
текст) после члана 16. додаје се нови члан 16а. који гласи: 

 
„Члан 16а. 

 
"Накнада за уређивање грађевинског земљишта 

обрачуната по овој Одлуци, за власника бесправно 
изграђеног објекта или стана у стамбеној згради, који је 
изградњом или куповином трајно решавао своје 
стамбено питање и ако он или чланови његовог 
породичног домаћинства, немају другу непокретност за 
становање, умањује се: 

- У висини од 70%, за објекат нето корисне 
површине до 100м2, и 50% за следећих 150м2 корисне 
нето површине у истом објекту, а за осталу површину, 
плаћа се пуна цена. 

- У висини од 80% за објекат нето корисне 
површине до 100м2, и 50% за следећих 150м2 корисне 
нето површине у истом објекту, а за осталу површину, 
плаћа се пуна цена, за власника који испуњава услове 
из става 1. овог члана и припада категорији инвалида, 

- У висини од 90%, за објекат нето корисне 
површине до 100м2, и 50% за следећих 150м2 корисне 
нето површине у истом објекту, а за осталу површину, 
плаћа се пуна цена, за власника који испуњава услове 
из става 1. овог члана и корисник је социјалне помоћи. 
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Испуњеност услова за умањење накнаде из става 1. 
овог члана, утврђује се на основу приложених доказа 
које корисници достављају на захтев Одељења 
(исправе, искази сведока, изјаве странака и др.).“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 21. у ставу 6. реч "меница", брише се. 
 

Члан 3. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 418-1/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
537 
На основу члана 2 и 13. Закона о комуналним 

делатностима  ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011) и члана 
19. тачка 6.  Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВОДОВУДУ 

И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о градском водоводу и канализацији 
("Службени лист града Крушевца" бр. 4/2010 и 8/2012), 
после члана 18. додаје се нови члан 18 а. који гласи: 
 

"Члан 18а. 
 
Новопројектовани објекти - зграде са више станова 

(вишепородичне стамбене зграде), стамбено-пословни 
и пословни објекти са више засебних функционалних 
целина морају да имају пројектоване независне 
инсталације за санитарну и хидрантску мрежу. Уколико 
објекат има више улаза (стамбених целина) мора имати 
пројектоване  одвојене хидрантске мреже за сваку 
стамбену целину. 

За новопројектоване стамбене објекте за више-
породично становање (стамбене зграде), као и 
стамбено-пословне објекте неопходно  је да сваки стан 
има засебан водомер и да свака функционално одвојена 
целина  (пословни простор, локали и сл.), има засебан 
водомер. 

Одредбе из става 1. и 2. овог члана обавезујуће су и 
за новопројектоване надоградње над постојећим 
објектима. 

Пројектним решењем регулише се постављање 
водомера, тако да може да се врши несметано 
очитавање водомера и потрошње на њима на један  од 
следећих начина: 

- Смештањем свих водомера за станове и пословни 
простор у посебну просторију, у оквиру објекта који се 
прикључује на месту погодном за очитавање,  или 

- Смештањем  водомера за сваки стан и и пословни 
простор у посебне ормариће на свакој етажи у 
ходницима, заједничким просторијама и сл., при чему 
положај ормарића мора бити приступачан и мора се 
омогућити нормало очитавање. Димензије, материјал и  
опрема ормарића  биће прописана  посебним 
правилником, који доноси "Водовод – Крушевац". 

Водомери не смеју бити постављени унутар станова, 
пословног простора и гаража. 

Новопројектовани објекти из става 1. на градску 
водоводну мрежу повезују се преко централног 
водомера за стамбени објекат, а иза центалног 
водомера монтирају се индивидуални водомери за 
станове и пословни простор. 

Индивидуални водомер мери потрошњу воде једног 
корисника, при чему је корисник дужан да плаћа и део 
потрошње воде са централног водомера, односно 
разлику између прочитаног стања са централног 
водомера и сразмерног дела утрошене количине воде  
преко свих индивидуалних водомера.  

Периодични преглед индивидуалног водомера врши 
се у роковима прописаним Законом о мерним 
једнинцама и мерилима и другим подзаконским актима, 
из средстава "Водовод-Крушевац". 

Поправку индивидуалних водомера, за време 
важења жига и након тога  врши "Водовод – 
Крушевац", по пријави корисника и из средстава 
корисника, при чему је "Водовод – Крушевац" дужан да 
обезбеди преглед индивидуалног водомера  по 
извршеној поправци. 

Одржавање унутрашњих водоводних инсталација од 
централног водомера до индивидуалног водомера је у 
надлежности корисника.“ 

  
Члан 2. 

  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у "Службеном  листу  града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-273/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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538 
На основу члана 7., 36. и 44. Закона о превозу у 

друмском саобраћају („Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 
61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на 

територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 4/13) у члану 37. став 2, тачка 3. речи: 
"у трајању од 48 сати, а у случају поновног искључења 
истог возила, у трајању од 5 дана", замењују се речима 
"у трајању од пет дана, а у случају поновног искључења 
истог возила, у трајању од десет дана". 

 
Члан 2. 

 
У члану 43. став 1. тачка 3. речи "из члана 7. и 8.", 

замењују се речима " из члана 9, а у вези са чланом 5". 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-1500/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

539 
На основу члана 104 – 183 Закона о привредним 

друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 99/11) 
и члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

ПРЕДЛОГА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ  

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о измени Одлуке о прихватању предлога 

Уговора о оснивању Друштва за управљање слободном 
зоном Крушевац ("Службени лист града Крушевца" бр. 
6/11, 8/12) у члану 3. речи "Видак Томић" замењују се 
речима "Никола Марковић". 

Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-538/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 
540 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана  26.12.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И  
УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  

ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о правима и услугама у социјалној 
заштити града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 4/13), члан 4. став 2. тачка 6. мења се и 
гласи:  "Право на бесплатан превоз особа са 
инвалидитетом и пензионера старијих од 70 година 
који су корисници најниже пензије Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање према последњем 
објављеном податку", и у целом тексту Одлуке ове 
речи се мењају у одговарајућем падежу. 

 
Члан 2. 

 
Центар за социјални рад Крушевац и АД Југопревоз 

Крушевац закључиће уговор о регулисању међусобних 
права и обавеза. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-539/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
541 
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На основу чл. 5. став 5. Закона о путевима 
(„Службени гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 
93/12) и чл. 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о категоризацији општинских путева на 

територији града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћен текст и 7/13) у члану 
3. став 1. тачке 71, 72 и 73. се бришу. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-1501/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 
542 
На основу члана 64. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 
41/03) и чл. 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 10/08, 8/09, 6/11 и 8/12) у члана 2. став 2 

речи „Скупштина града“ замењују се речима „Градско 
веће“ и додаје се став 3 који гласи: 

 
„Председник Комисије се именује из реда 

дипломираних правника, запослених у Градској управи 
града Крушевца, а чланови Комисије су лица 
пољопривредне, геодетске и економске струке“. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-121/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
543 
На основу члана 90. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,64/10,24/11 и 
121/12), члана 20. тачка 8., члана 23. и 24. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), и члана 19. Статута града Крушевца 
(''Службени лист града Крушевца'', бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2013. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

И УЛАГАЊА У КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ,  
ПУТЕВЕ И ДРУГО ЗА  

2014. ГОДИНУ 
 

Програм обухвата припрему и комунално опремање 
грађевинског земљишта за индивидуалну стамбену 
изградњу, вишепородичну стамбену изградњу, 
изградњу пословних и других објеката, изградњу 
гаража за путничка возила, инвестициона улагања у 
објекте комуналне инфраструктуре, као и одржавање 
јавних и комуналних функција. 

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. 
годину је рађен у складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11 и 121/12), Законом о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), Законом о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину (''Службени лист града 
Крушевца'', бр. 10 /2012).  
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА по Програму за 2014. годину: 
 

I Средства из буџета Града Крушевца 505.750.000
 - за инвестиције  200.550.000
 - за текуће функције одржавања 305.200.000

II Остали инвеститори 38.208.385
III Средства из Републике Србије 437.470.000

I+II+III УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 981.428.385
IV Ванредна и додатна буџетска средства 1.124.370.000

I+II+III+IV СВЕГА СРЕДСТАВА 2.105.798.385
 
 
 

ДЕО  1 
 

улагања из одобрених средстава буџета и планираних удружених 
 додатних средстава  

 
 

Капитални пројекти ( 2014., 2015. и 2016. год.) – Дефинисани Програмом пословања 

 
Р.бр. Опис Износ (дин.)

1. Регулација Гарског потока 5.000.000
2. Регулација Рибарске реке   *
3. Источна обилазница    *
4. Регулација реке Расине  24.000.000
5. Купалиште на Расини – изградња микроакумулације (језера) и бране на 

реци Расини са уређењем земљишта у зони инундације 
*

6. Планови генералне регулације              3.000.000
7. Унапређење безбедности саобраћаја (извођење радова по пројекту 

безбедности у зонама школа, набавка монтажно-демонтажног полигона за 
обуку деце, постављање видео надзора, постављање оптичке мреже) 

15.550.000

 
*за ове капиталне пројекте није планирана финансијска обавеза за 2014. годину, већ израда потребне 

урбанистичко–техничке документације у оквиру редовних активности Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац 
 
 

I – Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2014. години 
 

 Инвестиције у фази уговарања, уговорене а незавршене инвестиције и завршене инвестиције чија 
уговорена обавеза плаћања прелази у 2014. годину. 

 
Р.бр. О п и с Износ (дин) 

1.  Реконструкција улице Обилићеве  600.000

2.  
Поплочавање шеталишта (Ул. Видовданска од споменика до 
Ул.Топличине) 

2.000.000

3.  Каналисање Вучачког потока Л=150м (Лазарица 4) 9.600.000
4.  Изградња игралишта у Белој води 1.990.000

5.  Израда пројектне документације из области унапређења 
безбедности саобраћаја у зонама школа 540.000

6.  
Извођење радова по Пројекту за пешачко информативну, 
путоказну и туристичку сигнализацију 

2.700.000

 
                                                                                     Свега .................................................................17.430.000 



 758                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  11                                  27.12.2013. 

 

          II – Планиране инвестиције за 2014. годину  
 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
А1. Пројектна документација  
 
Прибављање документације и  подлога за израду ПГР 
 
Р. 
бр. 

 Износ (дин.)

1. 
Прибављање документацијe и подлога за израду ПГР 

 
3.000.000

 
                                                            Свега .............................................................................3.000.000 

 
 
 
А2. Откуп земљишта 
 
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног грађевинског земљишта  
 
Р. 
бр. 

Решавање имовинско – правних односа и исплата накнаде за изузимање 
јавног грађевинског земљишта 

Износ (дин.)

1. Регулација Гарског потока  5.000.000

2. Регулација реке Расине  4.000.000

3. Припрема и опремање грађевинског земљишта на  градском  Тргу Костурница   10.000.000

4. Остало 5.000.000
 

                                                        Свега ...............................................................................24.000.000 
 

                                                                 Буџет Града Крушевца    ..................................................27.000.000 
 
 
 
 
Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Б1. Саобраћајнице  

 
Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин) 

1.  Реконструкција Улице Караџићеве 9.000.000

2.  Изградња пута у Грабаку  9.170.000

3.  Реконструкција Ул. Косовске (од Ул. Топличине до Ул. Јакшићеве) 8.400.000

4.  Изградња Улице Станислава Биничког  6.500.000

5.  Изградња Ул. Ђорђа Ђорђевића 8.400.000
 

                                                                                  Буџет Града Крушевца  ....................................41.470.000 
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Б1-1. Саобраћајнице (инвестиције са  финансијским  учешћем Месних заједница) 
 

Р. 
бр. 

 
О п и с Износ (дин) 

 
1 2 3 

1. MЗ Багдала 

 

Изградња улице на Багдали 3 
(Ул. Светомира Митића, део Ул. Командира Санде, Ул. Сремска, Ул. Младена 
Симића, део Ул. Карађорђеве, део Ул. Аугуста Цесарца или неименована улица 
изнад Ул. Мојковачке) 843.000 дин учешће МЗ 

1.686.000  

2.  MЗ Велики Купци 

 
Асфалтирање пута у М. Купцима 
1.070.000 дин учешће МЗ 

2.140.000

3. MЗ   Каоник 

 
Асфалтирање пута Анђелковићи – Јаковљевићи  
1.000.000 дин. учешће МЗ 

2.000.000

 
Асфалтирање пута према „Микрону“  
до 50% учешће МЗ 

1.500.000

4. MЗ Мешево 

 
Асфалтирање пута у селу Дољане (засеок Бабићи) 
 1.300.000 дин учешће МЗ 

2.600.000

5. MЗ Прва 

 
Изградња улице у оквиру МЗ Прва  
(Ул. ХII пешадијски пук, Ул. Босе Цветић  или Ул. Раде Гавриловић)  
1.500.000 дин учешће МЗ 

3.000.000  

6. МЗ Мудраковац (7.-9.) 

 
Реконструкција Улице Мимице Величковић  
200.000 дин. учешће МЗ 

400.000

 
Изградња Улице Часлава Јовановића            
1.000.000 дин. учешће МЗ 

2.000.000

 
Изградња Улице Цветне 
1.500.000 дин. учешће МЗ 

3.000.000

 
                                                                                  Буџет Града Крушевца .........................................18.326.000 

 
 
 
Б2. Инфраструктура 

 
Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин) 

1.  Регулација реке Расине од моста до гробља у Мудраковцу  20.000.000

2.  Прокопавање корита потока Брајковак у Белој Води  1.750.000

3.  
Изградња потпорних зидова на путним правцима Црквина – Сушица и 
Сушица – Позлата 

3.850.000

 
                                                                         Буџет Града Крушевца  .......................................... 25.600.000                   
Б3. Партерно уређење и јавна расвета 
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Р.бр. О п и с Износ 
(дин)

1.  Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској и Доситејевој   3.150.000
2.  Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској  2.800.000
3.  Уређење простора између објеката Чешаљ 2 и Чешаљ 3 у Ул. Косанчићевој 1.960.000
4.  Изградња тротоара у Ул. Душановој  1.050.000
5.  Уређење парка испред Дома у Сушици             840.000
6.  Уређење простора иза Дома културе у Јасици  840.000
7.  Уређење парка у Шанцу 1.260.000
8.  Изградња спортских терена у Малој Врбници                                     3.360.000
9.  Набавка и постављање дечјег мобилијара за игру деце испред Дома у Јошју 476.000
10.  Изградња игралишта за мале спортове у Ђунису 3.360.000
11.  Уређење простора код Дома културе у Буковици  1.330.000
12.  Изградња терена за мале спортове испред основне школе у нас. месту Станци 3.360.000

13.  
Изградња пешачке стазе у насељу Расадник од зграде Б1 до осветљене стазе 
према Слободишту  

560.000

14.  Реконструкција и проширење мреже јавне расвете  3.500.000
15.  Извођење радова на фонтанама на платоу испред Биоскопа Крушевац 800.000

 
                                                                            Буџет Града Крушевца  ........................................28.646.000 

 
 
 
 

Б4. Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 
 

Р.бр. О п и с Износ (дин) 
1.  Извођење радова по Пројекту безбедости у зонама школа 6.050.000
2.  Набавка монтажно-демонтажног полигона за обуку деце 2.500.000
3.  Израда стратегије развоја саобраћаја  2.500.000
4.  Постављање видео надзора  2.000.000

5.  

Израда пројектне документације и извођење радова на постављању семафора 
на раскрсницама  
(Ул. Аеродромске и Расинске; Ул. Достојевског, Ул.Чајковског и Чеховљеве; 
Улица Цара Лазара  и Ул. Краља  Милутина; Ул. Аеродромска код ОШ „Ј.Ј. 
Змај“ ) 

8.000.000

6.  Оптичка мрежа 5.000.000
 

                                                                       Буџет Града Крушевца   ...........................................26.050.000  
 
 
 

Б5. Инвестиције са делимичним финансијским учешћем других инвеститора  
 

Р.бр. О п и с Износ (дин) 
1. Реконструкција Ул. Брвеничке  6.500.000

2. 
Приступна саобраћајница у индустријској зони (од Јасичког пута према 
Дугакомерцу) 

12.708.385

3. Реконструкција пешачких стаза и трим стазе у Парку Багдала 16.000.000
4. Изградња улице у индустријској зони  09-08 Комунално – Арома 12.000.000

 
                          Буџет Града Крушевца    .....................9.000.000 

                              Други инвеститори      ............................ 38.208.385 
Б6. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и уређивања  
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      грађевинског земљишта 
 

Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин.) 

1.  
Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 – Јакшино 
игралиште                

7.028.000

 
                             Буџет Града Крушевца    ..................7.028.000 

 
 
 
 

Б7. Саобраћајнице (инвестиције из средстава Републике Србије) 
 

Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин) 

1.  Изградња општинског пута Купци – Себечевац  27.000.000

2.  Изградња моста на Наупарској реци у горњем делу села Наупаре  7.700.000

3.  Извођење радова на државном путу 1.б реда бр.18 (деоница Бруски пут) 360.000.000

4.  Реконструкција Ул. Југ Богданове 30.770.000

5.  Изградња саобраћајнице у оквиру ДИП Савремени дом 12.000.000
 

                                                                           Република Србија   ................................................437.470.000 
 

 
 
 
 

Рекапитулација  
 

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2014. год. 17.430.000

А. Припремање грађевинског земљишта 27.000.000

Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б1-1+Б2+Б3+Б4+Б5+Б6) 156.120.000

      Б1. Саобраћајнице 41.470.000

      Б1-1. Инвестиције са учешћем Месних заједница 18.326.000

Б2. Инфраструктура 25.600.000

Б3. Партерно уређење и јавна расвета 28.646.000

Б4. Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 26.050.000

Б5. Инвестиције са делимичним финансијским учешћем других инвеститора 9.000.000

Б6. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 
уређивања грађевинског земљишта 

7.028.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ц.     УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА 
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ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                     

                                                               -   утрошак ел. енергије                                      

                                                               -   одржавање и материјал 

 

61.000.000 

13.000.000

 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА 
  

- редовно одржавање путева, улица, семафора  у граду 
 
- одржавање улица, путева и семафора – Савет за безбедност 

саобраћаја  
 

 
 
 

 23.700.000 
 
 

3.500.000 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ЖЕЛЕЗ. ПРУГА 980.000

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ                                                    -  утрошак воде 

                                                                   -  одржавање 

3.000.000 

20.000

УКУПНО 305.200.000

                                                                    
                                                                                            Буџет Града Крушевца    .................305.200.000 

 
Овлашћује се Надзорни одбор Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, да донесе План јавних 

набавки за 2014. годину ради реализације овог Програма. 
 
 
 
 
 

ДЕО  2 
улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 
 

Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке документације и 
претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених додатних буџетских и 

других средстава. 
 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
А1. Пројектна документација 
  
Прибављање пројектне документације 
 
Р. 
бр. 

 Износ (дин) 

1. Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и 
израда пројектне документације 

4.000.000

  
                                                                                           Свега ..............................................4.000.000 

 
А2. Откуп земљишта 
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Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног грађевинског земљишта 
  
 
Р. 
бр. 

 
Износ (дин) 

1. Решавање имовинско – правних односа и исплата накнаде за 
изузимање јавног грађевинског земљишта  

 
8.000.000

 

                                                                                        Свега ................................................8.000.000 

                                                                                           Укупно   ...................................................12.000.000 
 
 
 

Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
  

Б1. Саобраћајнице 
 

Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин.) 
 

1 2 3 

1.  
Реконструкција раскрснице у Ул. Луке Ивановића и Косовске са израдом 
паркинга испред Диспанзера 

19.200.000

2.  
Реконструкција раскрснице Ул. Хајдук Вељкове, Драгомира Гајића и 
Војводе Степе  

15.000.000

3.  
Изградња дела Ул. Железничке - Весник мира (од Ул. Дринске до Ул. 
Каницове)  

11.900.000

4.  Изградња потпорних зидова у Слатини са регулацијом реке у зони пута  6.000.000

5.  Реконструкција пута према цркви у Беласици  2.200.000

6.  Асфалтирање улице у центру В. Шиљеговца  2.850.000

7.  Асфалтирање засеока Младеновић у Падежу  11.500.000

8.  
Ревитализација путног правца Наупаре- Витановац - Јабланица (МЗ 
Витановац)  

12.000.000

9.  Асфалтирање пута до гробља у Горњем Степошу 7.800.000

10.  Изградња моста на реци Бистрици према гробљу у Дворану 3.600.000

11.  Асфалтирање пута према цркви у Ђунису 6.800.000

12.  Изградња моста на Мешевачком потоку  4.200.000

13.  Асфалтирање пута до гробља у Здравињу  11.000.000

14.  Асфалтирање улице Д. Цекића у Јасици 11.000.000

15.  Асфалтирање дела  пута Капиџија - Добромир  14.400.000 

16.  
Асфалтирање ул. Станислава Миленковића (Петра Ичка) у Капиџији као и 
санација моста 

14.400.000

17.  Проширење пута у В. Головоду  са каналисањем потока 7.000.000

18.  Асфалтирање пута Станци - Ловци - Здравиње  18.000.000

19.  Асфалтирање пута у Коморану  30.000.000

20.  Асфалтирање пута Љубава - Каменаре 20.160.000

21.  Изградња пута према ФАМ-у у Липовцу  18.000.000

22.  Изградња пута у Лазаревцу засеок Пантићи  3.500.000

23.  Изградња пута у Лазаревцу засеок Миладиновићи  3.150.000

24.  Изградња Ул. Омладинске у Мудраковцу  15.120.000
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25.  Реконструкција пута у Мачковцу  14.400.000

26.  Асфалтирање Ул. Боривоја Ивановића  19.200.000

27.  Асфалтирање пута у  Трмчару 28.000.000

28.  Реконструкција моста у Сеземчи 4.500.000

29.  Асфалтирање пута према писти  (МЗ Ћелије) 10.000.000

30.  Наставак асфалтирања Железничке улице  у оквиру МЗ Центар 5.150.000

31.  Наставак асфалтирања Ул. Расинских партизана у Читлуку  14.400.000

32.  Асфалтирање пута Кошеви - Мачковац  45.500.000

33.  Асфалтирање пута од црквене капије до цркве у Шанцу  1.600.000

34.  Санација моста у Пионирској улици у Макрешану 3.000.000

35.  Асфалтирање пута за Бољевац  74.400.000 

36.  
Асфалтирање пута од аутобуског стајалишта до школе и цркве у Доњем 
Степошу  

42.750.000

37.  Изградња Ул. Норвешке у Паруновцу  7.000.000

38.  Изградња Ул. Д. Ћурчије у  Мудраковцу  9.400.000

39.  Изградња пута у Глободеру главни правац  17.880.000

40.  Изградња пута у Суваји  14.000.000

41.  Изградња пута у Горњем Степошу  15.000.000

42.  Изградња Ул. Јелене Димитријевић  16.000.000

43.  Изградња прилазног пута према цркви у Шаврану  5.000.000

44.  Изградња Ул. Приштинске  37.100.000
 

                                                                                          Укупно   ...................................................653.060.000 
 
 
 
 
Б2. Инфраструктура 

 
 
Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин.) 

1.  
Регулација Равњачког потока  од ул. Александровачке  до ул. Мише 
Митровића 

50.400.000

2.  Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до реке 
Пепељуше  

5.000.000

3.  Атмосферска канализација у ул. Расинској Л=400м 9.600.000

4.  Наставак чишћења Рибарске реке у дужини од 6км  14.400.000

5.  Санација клизишта Мала река - Велико Крушинце  6.500.000
 

                                                                                             Укупно   ...................................................85.800.000 
 
 
 
Б3. Партерно уређење  
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Р. 
бр. 

О п и с Износ (дин) 

1.  Поплочавање тротоара испред зграде Ламела 4.000.000
2.  Облагање каменом главне стазе поред Музеја у Археолошком парку и 

партерно уређење простора око стазе    
9.590.000

3.  Уређење Трга Младих у Крушевцу 27.000.000

4.  Реконструкција Пионирског парка у Крушевцу 3.000.000

5.  Изградња игралишта за мале спортове у Мудраковцу 4.000.000

6.  Уређење простора иза зграде „Јастребац“ у Крушевцу 2.000.000

7.  
Изградња тротоара од семафора на углу Балканске и Југ Богданове до 
Аутобуске станице 

1.920.000

 
                                                                                            Укупно   ....................................................51.510.000 

 
 
 
 
Б4. Изградња ( реконструкција )  улица, путева, мостова; партерно уређење  
      и други радови 

 

О п и с 

 
Износ (дин)  
322.000.000 

 
 
Асфалтирање Ул. Живојина Поповића-Шпањолца (МЗ Уједињене нације) 

 

Асфалтирање три деонице пута Пасјак - Бован  
Изградња кружног тока између Ул. Нова Косовска, Нате Вељковић и Радомира 
Јаковљевића 
Асфалтирање Ул. Владе Бајчетића (Арчибалда Рајса) у насељу Бивоље у 
Крушевцу  

Асфалтирање пута за Беласицу 

Наставак асфалтирања путева у Шаврану  

Изградња моста преко реке Расине на путу Шавране - Витановац 

Асфалтирање Ул. Бране Ракића у Дедини 

Изградња окретнице у Ул. Емила Муже у Крушевцу 

Реконструкција моста у Гарској улици у Доњој Пакашници 

Асфалтирање улице Душана Ивановића Шанета у Доњој Пакашници 

Асфалтирање пута Церова - Александровачки пут 

Реконструкција пута Срње -Крвавица 

Реконструкција пута у Шашиловцу према Каменару 

Асфалтирање Ул. Серафима Неготинца у Крушевцу 

Асфалтирање пута Мешево - Шавране 

Изградња пута у Лазаревцу засеок Васићи 

Асфалтирање Ул. Д. Митровића и део Ул. Д Шошића у Паруновцу 

Реконструкција Ул. Балшићеве у Крушевцу  

Асфалтирање Шелетове улице на Беговом брду 
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Асфалтирање пута Мало Крушинце - Зубовац - Јаковље 

Реконструкција пута Текије - Капиџија (1км) 

Постављање заштитне ограде у Ул. 22.децембра у Крушевцу  

Ограђивање фудбалског игралишта (МЗ Мешево)  

Постављање урбаног мобилијара иза зграде Националне службе запошљавања 

у Крушевцу 

Уређење пропуста Бунарац у Дедини  

Регулација Гарског потока од Пакашнице до насеља УН 

Изградња пута у Штитару 
  

                                                                                            Укупно   ...................................................322.000.000 
 
 
 
 
 
 

Рекапитулација  
 

А. Припремање грађевинског земљишта 12.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 1.112.370.000 

Б1. Саобраћајнице 653.060.000 

Б2. Инфраструктура 85.800.000 

Б3. Партерно уређење  51.510.000 

Б4. Изградња (реконструкција)  улица, путева, мостова;   
партерно уређење и други радови 

322.000.000 

 
 
 Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
I Број: 350-620/2013                             ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
544 На основу чл. 7. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
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("Службени лист града Крушевца", бр. 11/09, 12/09), чл. 
19. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), уз сагласност Мини-
старства енергетике, развоја и животне средине, бр. 
401-00-1520/2013-01 од 24.12.2013. године,  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2013.године, донела је 

 
П Р О Г Р А М 

 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  

 
Буџетски фонд за заштиту животне средине града 

Крушевца основан је на основу чл. 100. Закона о 
заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 
36/09), чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11) и чл. 64. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09), 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. дела наменских средстава остварених од 
накнаде, у складу са чл. 85а. Закона о изменама и 
допунама закона о заштити животне средине, 

4. средстава остварених од накнаде, у складу са 
чланом 87. Закона о заштити животне средине, 

5. прилога, донација, поклона и помоћи, 
6. других средстава у складу са Законом. 

 
Средства Фонда користе се за финансирање 

акционих и санационих планова на локалном нивоу. 
Средства Фонда дају се правним и физичким лицима, 
корисницима средстава ради финансирања намена 
утврђених у чл. 93. Закона о заштити животне средине 
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09) путем зајмова 
издавања гаранција и других облика јемстава, 
субвенција, помоћи и донација на основу јавног 
конкурса који објављује Фонд. Конкурс се не расписује 
у случају да Фонд као уговорна страна непосредно 
суфинансира и учествује у реализацији програма, 
пројеката и др. активности. У зависности од конкурса, 
услови које морају да испуњавају корисници средстава, 
услови и начин додељивања средстава, критеријуме и 
мерила за оцењивање предлога пројеката, односно за 
додељивање средстава, начин праћења наменског 
коришћења средстава, уговорена права и обавезе, као и 
др. питања значајна  за додељивање и коришћење 
средстава биће накнадно дефинисана.  

 
Фонд за заштиту животне средине, у 2014. год., располаже финансијским средствима у висини од 

31.750.000,00 динара. Програмом коришћења средстава Фонда за 2014. године планиране су следеће активности: 
 
 

Конто 
 

Назив конта Укупно 

423419 Остале услуге штампања - брошуре 1.000.000 

423599 Остале стручне услуге-ангажовање предавача из области 
заштите животне средине 300.000 

511451 

 
Пројектно-техничка документација за пречишћавање 
отпадних вода путем система мокрих поља 
Пројектно-техничка документација

 
4.500.000 

423323 Котизација за учествовање на сајмовима 500.000 

424911 Остале специјализоване услуге (студијска путовања) 500.000 

424331 

 
Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 
(Завод за  заштиту јавног здравља) 
- Анализа воде за сеоске школе које нису прикључене на 
градски   водовод (200.000), 
- анализа воде на јавним чесмама (200.000), 
- испитивање степена загађености површинских вода  
  (100.000), 
- испитивање степена загађености речних и отпадних вода,  

5.000.000 
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  (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-анализа по хигијенско-епидемиолошким  
  индикацијама (100.000) и анализе по налогу инспекције у   
 случајевима када је непознат загађивач (300.000) 

424511 

 
Услуге одржавања природних површина (уништавање 
амброзије 2.200.000 и заштита природних добара 200.000) 
 

2.400.000 

424611 

 
Услуге очувања животне средине 
(запрашивање комараца и крпеља) 
 

4.000.000 

451291 

 
Капиталне субвенције осталим нефинансијским предузећима 
и организацијама-пројекти из области управљања отпадом 
 

2.000.000 

 
 
 

451291 
 

Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 
 
Пројекти из области енергетске ефикасности, обновљивих 
извора енергије и сл.  

 
 

9.000.000 
 
 
 

463211 
 

Замена столарије у школама: 
- ОШ „Брана Павловић“ – Коњух  
- ОШ „Станислав Бинички“ Јасика, подручно одељење Срње  
- ОШ „Васа Пелагић“ – Падеж, подручно одељење  
   Шашиловац  
- ОШ „Жабаре“-подручно одељење Мешево  
 
Замена столарије и реконструкција фасаде 
 
- ОШ „Владислав Савић – Јан“, подручно одељење Текије 
   и друге у складу са Програмом развоја града Крушевца за  
   2014.годину  

451291 
Учешће за пројекте који се финансирају из домаћих и страних 
извора (ИПА Фондови, Министарства и слично)  

451291 Финансирање пројеката из области заштите ж. средине 2.550.000 

УКУПНО 31.750.000 
 
 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
I Број: 401-758/2013                             ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 
  
  
 
545 На основу члана 40 Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ 
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бр. 36/2009) чл.19 Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008) и Мишљења Локалног 
савета за запошљавање града Крушевца бр. 13/13 од 
16.12.2013. године 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2013.године, донела је 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

 
 ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА  КРУШЕВЦА  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 
Локални акциони план запошљавања града Крушевца  

за 2014. годину (у даљем тексту ЛАПЗ) представља израз 
истинског настојања представника локалне власти да 
преузму иницијативу за већи утицај на тржиште рада, као и 
одговорност за резултате политике запошљавања на 
локалном нивоу. То је документ у коме се дефинишу 
циљеви и приоритети политике запошљавања Града и дају 
одговори на питања какво је стање на тржишту рада, какве 
су перспективе, које су мере на располагању, као и који ће 
ефекти бити постигнути. 

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члановима 
40. и 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 и 
88/10) којим је дефинисано спровођење активне политике 
запошљавања на нивоу локалне самоуправе. 

На седници Локалног савета за запошљавање града 
Крушевца одржаној дана 16.12.2013. године сагледано 
је садашње стање на тржишту рада. Локални савет за 
запошљавање састављен од представника локалне 
самоуправе, чланова Градског већа, директора јавно-
комуналног предузећа, Националне службе за 
запошљавање, Већа савеза синдиката, упутио је 
Мишљење бр. 13/2013. од 16.12.2013. у коме су 
утврђени Програми за  финансирање у 2014. години. 

Убрзани рад на прибављању земљишта слободног за 
инвестирање и број заинтересованих инвеститора за 
улагање у Крушевац у последњих неколико месеци 
охрабрујуће делује и уверава да постоји решење за 
нагомилане привредне проблеме нашег града. 

Изазови: 
- Привлачење домаћих и страних инвеститора 
- Унапређење структуре и повећање вредности извоза 
- Раст животног стандарда 
- Отварање нових радних места   
Закључак је да је ЛАПЗ за 2014. годину града Крушевца 

резултат заједничког рада представника локалне 
самоуправе и најразноврснијих локалних институција, 
чиме је задовољен партиципативан приступ планирању 
ЛАПЗ-а и обезбеђен плурализам пружања услуга у области 
запошљавања на територији града Крушевца.  

 
I  АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 

 
Анализом стања у граду Крушевцу могу се 

сагледати карактеристике економске ситуације као и 
ситуација на тржишту рада.    

1. Економска ситуација 
 
Према степену развијености локалних самоуправа 

град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 

општина чији је степен развијености у распону од 80% 
до 100% републичког просека (Уредба о утврђивању 
јединствене листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2013. годину – „Службени 
гласник РС“ бр. 62/2013.). 

Економски развој града Крушевца карактерише низак 
ниво економске активности. У генерисању новог 
запошљавања највеће учешће има приватни сектор, 
углавном мала и средња предузећа. Највећа одговорност, 
стога, за садашњи економски развој Крушевца припада 
управо овом сектору имајући у виду да додатни баласт 
крушевачке привреде представљају системи попут ИМК  
„14.октобар“, ХИ „Жупа“, „Савремени Дом“, 
„Конфекција Звезда“, „Фабрика уља“, „Фабрика мазива“, 
„Бранко Перишић“- предузећа у реструктурирању.  

Највећа одговорност лежи у решавању проблема 
високе незапослености. 

Пад куповне моћи и раст незапослености основни су 
хендикепи које треба претворити у предности на путу 
достизања циљева локалног економског развоја. 

  
1.1. Привредни субјекти  
 
У Крушевцу послује 5.102 привреднa субјекта (1.144 

привредних друштава и 3.958 предузетника), према 
подацима Агенције за привредне регистре из септембра 
2013. године.   

Када су привредна друштва у питању, мала и средња 
предузећа (МСП) добијају све већи значај у привредним 
токовима; њихова заступљеност је 99% укупног броја 
предузећа. МСП су носиоци привредног раста и 
запошљавања и битан фактор унапређења економске 
ефикасности локалне привреде. Њихова конкурентска 
предност огледа се у брзини, флексибилности и 
осетљивости на потребе потрошача и на тај начин 
представљају најзначајније креаторе нових производа, 
дајући највећи допринос отварању нових радних места, 
највише доприносе променама привредне структуре и 
представљају најфлексибилнији, и на потребе потрошача, 
најосетљивији део сваке привреде. 

У граду Крушевцу је од почетка 90-их година па све 
до 2010. године забележен  растући тренд броја 
регистрованих (активних) привредних субјеката. Прва 
година у којој је забележен пад броја основаних у 
односу на број брисаних привредних субјеката је 2011. 
година и тај тренд се наставља у 2012. и 2013. години, 
што се може видети из табеларног приказа. С друге 
стране, број брисаних привредних субјеката се 
повећавао до 2011. од када се бележи смањење броја 
брисаних привредних субјеката. 

 
Табела 1 -  Привредна друштва  

 2010. 2011. 2012. 
Септ. 
2013. 

Активних 1.222 1.134 1.124 1.144
Новооснованих 106 116 97 53
Брисаних 51 194 98 17
Табела 2 – Предузетници 
 

 2010. 2011. 2012. 
Септ. 
2013. 

Активних 4.025 4.009 3.920 3.958
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Новооснованих 777 703 535 447
Брисаних 772 720 632 395

 
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 
1.2. Спољнотрговинска размена  
 
Према најновијим подацима Регионалне привредне 

коморе Крушевац, више од 70% привредних субјеката 
који послују на територији града Крушевца су 
спољнотрговински орјентисани. 

  
1.2.1. Извоз града Крушевца 
 
Тренд кретања извоза показује континуиран раст од 

2006. до 2009. године када је наступила светска 
економска криза. Већ у 2010. године извоз поново 
бележи раст.   

Извоз града Крушевца у 2011. години повећан је за 
8,9 % у односу на 2010. годину, али је у 2012. години, у 
односу на 2011. смањен за 34%.  

 
    Табела 3   Извоз          изражено у доларима 
 

 
Година 

 

 
Извоз 

2006. 85.626.146

2007. 121.855.000

2008. 139.432.400

2009. 91.405.000

2010. 101.163.000

септембар 2011. 83.960.000

октобар 2011. 93.721.000

2011. 110.167.000

септембар 2012 50.418.000

октобар 2012. 58.764.000

2012. 72.687.000

септембар 2013. 76.032.000
  
     Извор података: Регионална привредна комора 
                                  Крушевац 

 
С обзиром на чињеницу да „Хенкел Србија“ има 

своје седиште у Београду, његова спољнотрговинска 
робна размена се од марта 2012. године не приписује 
Расинском округу; тиме се делимично објашњава 
смањење укупног извоза, али и увоза града Крушевца 
за период јануар – октобар 2012. године, у односу на 
исти период 2011. године.      

У 2013. години се наставља тренд раста извоза 
града, тако да  извоз у првих девет месеци 2013. године 
износи 76,032 милиона долара и увећан је за 50,8% у 
односу на исти период прошле године. 

 
1.2.2. Увоз града Крушевца  

 
Када је реч о увозу, уочава се континуирани раст од 

2006. до 2009. године. У 2009. години привреда је била 
погођена економском кризом, што се одразило на 
смањен обим производње, самим тим и на смањење 
увоза. У 2010. и 2011. години забележен је поновни 
раст увоза крушевачке привреде и то 6,36% у 2010. 
години у односу на 2009. и 2,5% у 2011. у односу на 
2010. Увоз у 2012. години је у односу на 2011. годину 
смањен за 35%.  

У периоду јануар–септембар 2013. године увоз 
града бележи раст у односу на исти период прошле 
године и то за 57,5%, а номинално увоз за првих девет 
месеци ове године износио је 121,904 милиона долара. 

 
     Табела 4 Увоз        изражено у доларима 
 

 
Година 

 

 
Увоз 

2006. 115.661.163

2007. 169.253.500

2008. 201.178.400

2009. 157.280.000

2010. 167.286.000

септембар 2011. 129.626.000

октобар 2011. 142.760.000

2011. 171.495.000

Септембар 2012 77.397.000

октобар 2012. 88.868.000

2012. 111.458.000

Септембар 2013 121.904.000
               
    Извор података: Регионална привредна комора  
                                Крушевац 

 
Спољнотрговинска размена остварена у 2012. 

години износи 184.145.000 долара, уз забележени 
дефицит од 38.771.000 долара. 

Најзначанији спољнотрговински партнери крушевачке 
привреде су земље Европске Уније и земље ЦЕФТА 
региона.  

Према врстама робе, већ пет година за редом, у 
извозу Крушевца највеће учешће имају следећи 
производи: спољне пнеуматске гуме за путничке 
аутомобиле, гуме спољне тракторке, експлозиви 
припремљени, осим барута, препарати за подмазивање 
и др. На страни увоза, највеће учешће имају тешка 
гасна уља са садржајем сумпора преко 0, мешавине са 
чађи и силицијум диоксидом, каучук природни, 
мешавине каучука,  угљеник (чађ и остали облици 
угљеника на другом месту непоменути), тешка и остала 
уља за подмазивање и др. 

У првих девет месеци 2013. год. највећи извозници 
града били су Cooper Tire & Rubber Company Serbia доо 
Крушевац, ФАМ ад Крушевац у реструктурирању, 
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Менекс Крушевац, Рубин ад Крушевац, Фрути комерц 
Каменаре, Стефан воће Парцане, БГ Продукт Крушевац 
и  ХЦП Крушевац. 

 
 
2. Стање на тржишту рада 
 
2.1. Демографско стање 
 
Према подацима Републичког завода за статистику 

на територији града Крушевца живи 128.752 
становника (попис становништва 2012). Као и на 
читавој територији Републике Србије, приметан је пад 
наталитета и процес старења становништва.  

 
2.2. Запосленост и кретање запослености  
 
Просечна бруто зарада у октобру 2012. године у 

Крушевцу износила је 49.436 РСД,  у истом периоду 
2011. године - 42.779 РСД, а у октобру 2013. године – 
47.797 РСД.                                                     

Крушевац има 24.421 запослених лица, према 
подацима Републичког завода за статистику (март 2012. 
годинe). 

 
     Табела 5 -  Запосленост у граду Крушевцу и   
                         Расинском округу, по годинама 
  

 2009. 2010. 2011. 
Март 
2012. 

Град 
Крушевац 

26.418 24.995 24.665 24.421 

Расински 
округ 

46.310 43.902 43.239 43.785 

 
Општа ситуација у области запошљавања и даље је 

неповољна. Основни проблеми у области запошљавања 
јесу: 

 
- недостатак послова као последица недовољне 

привредне активности, 
 
- ниска запосленост. 
 
Незапосленост у граду Крушевцу има дугорочни, 

структурни и транзициони карактер. 
 
 
 
 
2.3.   Незапосленост 
 

Незапослено лице је лице од  15 до 65 година, 
способно и одмах спремно да ради, које није засновало 
радни однос или на други начин остварило право на 
рад, а које се води на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење. Незапосленим се не сматра 
ученик, студент, пензионисано лице и земљорадник 
који обавља земљорадничку делатност и обавезно је 
осигуран по основу катастраских прихода (Закон о 
запошљавању и осигурању у случају незапослености, 
„Службени гласник РС“, бр. 36/09).   

 
Лице које тражи запослење је незапослено лице 

или запослено које тражи промену запослења (Закон о 
запошљавању и осигурању у случају незапослености, 
„Службени гласник РС“, бр. 71/03).  

 
2.3.1. Кретање незапослености 
 
Карактеристике тржишта рада остају непромењене у 

смислу високе незапослености и ниске мобилности 
радне снаге.  

Опште карактеристике тржишта рада до 2013. 
године остају непромењене у односу на претходни 
период: неусаглашеност понуде и потражње радне 
снаге, велико учешће дугорочно незапослених, 
неповољна старосна и квалификациона структура 
незапослених, висока стопа незапослености младих, 
велики број незапослених који припадају теже 
запошљивим категоријама. 

Према подацима Националне службе за 
запошљавање, у Крушевцу има 16.118 незапослених 
лица (новембар 2013). Стопа незапослености у 2013. 
години наставља да расте тако да се у новембру 2013. 
године повећала за 0,75 процентних поена у односу на 
новембар 2012. године. 

 
Табела 6 -  Кретање стопе незапослености 
 

 Новембар 

Година: 2010. 2011. 2012. 2013. 

Град 
Крушевац 

32,70% 34,01% 35,84% 36,59%

Расински 
Округ 

31,14% 31,84% 33,94% 34,66%

 
2.3.2.Старосна и полна структура 
 
Старосна структура незапослених лица, посматрана 

у периоду 2010–2013. године показује да највеће 
учешће у структури незапослених, према годинама 
старости, имају незапослена лица од 25 до 34 године, а 
затим лица од 35 до 44 године. 

 
 
 
 

Табела 7 - Старосна и полна структура незапослених лица: 
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Старосна 
група   

Новембар 
2010 
           женa 

Новембар 
2011 
            женa 

Новембар 
2012     
            женa 

Новембар 
2013     
            женa 

15-24 год. 
 

13,57% 
        12,26% 

13,33% 
        11,68% 

12,79% 
        10,88% 

12,79% 
        10,54% 

25-34 
 

29,33% 
        32,52% 

29,74% 
        32,02% 

28,99% 
        31,40% 

28,15% 
        30,42% 

35-44 
 

23,41% 
        26,37% 

24,37% 
        27,85% 

25,10% 
        28,32% 

25,86% 
        29,15% 

45-54 
 

20,04% 
        20,57% 

19,34% 
        19,71% 

19,91% 
        20,49% 

19,95% 
        20,72% 

55-64 
 

13,64% 
          8,28% 

13,22% 
          8,74% 

13,21% 
          8,91% 

13,25% 
          9,17% 

  
 

2.3.3. Структура према дужини чекања на запослење 
 

Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају лица која чекају 
до 1 године, затим следе она која чекају 1-2 године, 3-5 година, 5-8 година,  затим они који чекају преко 10 
година,па од 2-3 године и 8-10 година. Овакво стање је током целог извештајног периода (2010-2013) и ту није 
долазило до неких померања. 
 
 

Табела 8 - Структура према дужини чекања на запослење: 
 

Дужина чекања  Новембар 
2010                

         жена 

Новембар 
2011 
            женa 

Новембар 
2012 
            женa 

Новембар 
2013 
            женa 

До 1 године 
 

28,22% 
        24,89% 

29,64% 
        26,13% 

26,39% 
        23,79% 

26,42% 
        22,58% 

1-2 
 

17,36% 
        15,85% 

15,50% 
        14,15% 

17,71% 
        16,04% 

15,96% 
        14,86% 

2-3 
 

11,69% 
        11,10% 

11,51% 
        11,07% 

10,52% 
         9,88% 

12,25% 
        11,76% 

3-5 
 

12,91% 
        13,27% 

14,61% 
        14,71% 

15,92% 
        15,86% 

15,03% 
        15,25% 

5-8 
 

12,43% 
        13,38% 

12,08% 
        13,02% 

12,27% 
        13,05% 

12,66% 
        13,22% 

8-10 
 

 7,01% 
         6,88% 

 6,13% 
         6,29% 

 4,60% 
         5,21% 

 5,22% 
         6,04% 

Преко 10 година 
 

10,39% 
        14,63% 

10,52% 
        14,63% 

12,58% 
        16,16% 

12,46% 
        16,30% 

 
 
 
 
 
 

 2.3.4. Квалификациона и полна структура незапослених лица: 
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Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2013. године, показује да у укупној 
незапослености, незапослена лица са високим, вишим и средњим образовањем учествују са 72,29%, а лица без 
школе и нижег образовног нивоа са 27,71%. Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим 
образовањем код којих је и највиша стопа незапослености 57,11%, док је код лица са високим и вишим 
образовањем 15,18%. 

 
Табела 9 - Квалификациона и полна структура незапослених лица 

 

Степен 
стручне 
спреме 

Новембар 
2010 
          женa 

Новембар 
2011 
          женa 

Новембар 
2012 
          женa 

Новембар 
2013 
          женa 

I 
 

23,73% 
        21,89% 

23,56% 
        21,40% 

23,01% 
        20,97% 

22,61% 
        20,46% 

II 
 

  6,29% 
          7,74% 

  5,74% 
          7,13% 

  5,52% 
          6,78% 

  5,00% 
          6,13% 

III 
 

27,14% 
        22,27% 

26,84% 
        22,10% 

26,66% 
        21,82% 

26,36% 
        21,38% 

IV 
 

30,08% 
        34,60% 

30,51% 
        34,85% 

30,29% 
        34,03% 

30,75% 
        34,00% 

V 
 

 1,04% 
         0,37% 

 0,89% 
         0,36% 

 0,93% 
          0,37% 

 0,92% 
          0,34% 

VI 
 

 6,04% 
         7,16% 

 6,49% 
         7,81% 

 6,44% 
         7,93% 

 6,35% 
         7,97% 

VII 
 

 5,68% 
         5,99% 

 5,97% 
         6,35% 

 7,15% 
         8,10% 

 7,90% 
         9,22% 

VIII 
 

   0,01%   

 
 

Нека од дефицитарних занимања у овом периоду су: професори математике, професори италијанског језика, 
професори шпанског језика, професори француског језика, дипломирани хемичари, дипломирани инжењери 
електротехнике за електромеханику, санитарни инспектори, дипломирани економисти за статистику и 
информатику, професори рачунарске групе предмета, заваривачи – резачи гасом. 

У погледу осетљивих група незапослених у Крушевцу је ситуација идентична као и на територији читаве 
Србије. У групу теже запошљивих категорија спадају: 

 
 Лица преко 50 година живота, 

 Особе са инвалидитетом, 

 Роми као посебно угрожена етничка мањина, 

 Избеглице и интерно расељена лица, 

 Жене, 

 Млади до 30 година старости. 
 

Незапосленост жена у Граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца  у 2012. и 2013.години смањена је за 0,88 

процентних поена у односу на 2011.годину. 
 
 
 
 

Табела 10 – Незапосленост 
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Незапосленост 
жена 

 
Новембар 

2010 
 

 
Новембар 

2011 

 
Новембар 

2012 

 
Новембар 

2013 

Укупно незапослени 15058 15586 15756 16118 

Од тога жене 54,46% 54,70% 54,55% 53,10% 
 

Стопа дугорочне незапослености у новембру 2013. године  смањила се за 0,03 процентних поена у односу на 
новембар 2012. године. 

 
Табела 11 – Незапосленост 
 

  
Новембар 

2010 
 

 
Новембар 

2011 

 
Новембар 

2012 

 
Новембар 

2013 

Укупно незапослени 15058 15586 15756 16118 
Незапосленост  
младих 15-24г 

13,57% 13,33% 12,79% 12,79% 

Нез. старијих преко 50 г.  24,34% 23,32% 23,47% 23,06% 

Дугорочна незапосленост 71,78% 70,36% 73,61% 73,58% 
 
 

Посебно осетљиву групу на тржишту рада 
представљају незапослена лица ромске националности. 
Висока стопа незапослености и ниска стопа 
запослености карактеришу положај Рома на тржишту 
рада, који је знатно лошији у односу на укупну 
популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер 
незапослености. Највећем броју радно способних Рома, 
недостаје адекватно образовање како би успешно 
учествовали на тржишту рада.  

Категорије теже запошљивих лица су: дугорочно 
незапослена лица, незапослени без квалификација или 
нискоквалификовани, вишак запослених, особе са 
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и 
повратници по споразуму о реадмисији. 

 
2.3.5. Вишкови и корисници новчане накнаде 
 
Посебан проблем на тржишту рада и даље 

представља велики број вишка запослених.  
Радно правни статус и запошљавање ове категорије 

незапослених, решавао се на различите начине и 
применом различитих мера активне политике 
запошљавања. Улагање отпремнина у ново 
запошљавање или самозапошљавање била је једна од 
мера која је примењивана у протеклом периоду. 

Број корисника новчане накнаде у новембру 2012. 
године износио је 996 лицa од којих су 467 женe и 17 
лица са инвалидитетом, а у новембру ове године тај 
број се спустио на 902 лица  од којих су 404 жене и 17 
лица са инвалидитетом. 

 
III - ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 

Циљеви и приоритети 
 
 Циљеви активне политике запошљавања у граду 

Крушевцу 2014. године усмерени су на повећање 
запослености. 

Приоритет активне политике запошљавања у граду 
Крушевцу је усклађивање понуде и тражње на тржишту 
рада. 

 
 

IV  - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 

 
Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 

38.700.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2014. године  
и то за следеће програме:  

 
 Субвенције за запошљавање послодавцима 
        (Програм "Нова радна места") 
 
 Подршка самозапошљавању 
        (Програм "Самозапошљавање") 
 
 Јавни радови 
 
Уколико Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике одобри средства, укупан износ 
средстава намењен реализацији наведених  програма 
биће увећан.  

 
1. Субвенције за запошљавање послодавцима 
    (Програм "Нова радна места") 
 
Интересовање за овим програмом у 2010. и 2011. 

години било је слабије од планираног. Највећи 
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недостатак, констатован од стране циљне групе којој је 
намењен (послодавци на територији града Крушевца), 
био је износ субвенције од 100.000,00 динара уз обавезу 
послодаваца да радника држе у  радном односу најмање 
2 године од дана пријема радника у радни однос.  Да би 
се повећао проценат реализације овог програма, износ 
појединачне субвенције у 2012. години се са 100.000,00 
динара повећао на 120.000,00 динара. У 2013. години је 
појединачна субвенција износила 150.000,00 динара.  

Средства планирана буџетом града за реализацију 
програма „Нова радна места“у 2014. години износе 
13.500.000,00 динара, а појединачни износ субвенције 
150.000,00 динара. Овим Програмом омогућиће се 
запошљавање најмање 90 лица. Уколико Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
2. Подршка самозапошљавању  
    (Програм „Самозапошљавање“) 
  
Подршка самозапошљавању подразумева доделу 

субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 
помоћи незапосленом лицу које се самозапошљава. 
Средства за самозапошљавање се одобравају у виду 
субвенције ради оснивања радње, задруге или другог 
облика предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за оснивање 
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. Субвенције су се у 2012. и 2013. години 
одобравале у једнократном износу од 160.000 динара 
по кориснику. 

Средства планирана буџетом града у 2014. години 
су 18.000.000,00 динара. Појединачни износ субвенције  
износиће 180.000,00 динара. Овим Програмом 
омогућиће се самозапошљавање најмање 100 лица у 
виду оснивања новог привредног субјекта на 
територији града Крушевца. Уколико Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
3. Јавни радови 
 
Јавни радови се организују у циљу запошљавања 

првенствено теже запошљивих категорија незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања 
и унапређења радних способности незапослених, као и 
ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 

До сада било је могуће  организовати јавне радове у 
области социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности, одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне 
средине и природе.  

Средства планирана буџетом града у 2014. години 
су 7.200.000,00 динара. Уколико Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике одобри средства, 
укупан износ средстава намењен реализацији овог 
програма биће увећан. 

Сва три програма Град Крушевац планира да 
спроводи у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање - филијала Крушевац. Међусобна права и 
обавезе у реализацији запошљавања лица биће 
регулисано  уговором између лица које је добило 
субвенцију за самозапошљавање,односно послодавца 
који добија субвенцију за запослење нових радника, 
градоначелника града Крушевца и директора НСЗ. Када 
је у питању програм „Јавни радови“, међусобна права и 
обавезе у циљу спровођења јавних радова, биће 
регулисано уговором између Града Крушевца, 
Националне службе за запошљавање – филијала 
Крушевац и Послодавца - извођача јавног рада. 

 
V - ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Финансирање активне политике запошљавања града 
Крушевца у 2014. години обавиће се из средстава 
буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

 
1. Програм "Нова радна места" 
2. Програм "Самозапошљавање" 
3. „Јавни радови“ 
 
Уколико Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике  одобри средства, укупан буџет за 
реализацију активне политике запошљавања, биће 
увећан. 

 
VI  - НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
     ЛАПЗ 2014. 

 
Мере активне политике запошљавања на територији 

града Крушевца спроводи Град Крушевац и Национална 
служба за запошљавање - филијала Крушевац. 

 
VII  - SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА  
        ТРЖИШТУ РАДА 

 
Применом  SWOT анализе, све прикупљене 

информације о стању на тржишту рада и перспективама 
у интерном и екстерном економском и социјалном 
окружењу класификоване су  у оквиру четири 
категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. 

Анализа служи за откривање унутрашњих и 
спољних фактора који имају позитиван или негативан 
утицај на остварење циља - повећање запошљавања.  

 

 
 
Табела 12   SWOT анализа  
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Снаге (Strengths) 
 

 
Слабости ( Weeknesses) 

 

 
-  Израђена Стратегија локалног одрживог 
развоја града Крушевца (2011-2020.) 
 
- Локални савет за запошљавање активно 
делује у спровођењу стратегије запошљавања 
 
- Развијене институције за пружање подршке 
бизнису 
 
- Град Крушевац - седиште Расинског округа 
 
- Постојање буџетских средстава намењених 
подстицању запошљавања 
 
 
 

 
- Висока стопа укупне незапослености 
 
- Висока стопа незапослености појединих 
категорија: лица преко 50 година живота, 
инвалиди, Роми, жене, млади до 30 година 
старости и избегла и расељена лица 
 
- Недостатак инвестиција (нема нових радних 
места) 
 
- Несигурност радних места у појединим 
предузећима 
(претња од  настанка нових потенцијалних 
вишкова) 
 
- У укупној незапослености, незапослена лица  
без школе и нижег образовног нивоа 
учествују са 28,53%  
 
- Незапослени нерадо прихватају обуке ако 
им се не гарантује запослење 
 
- Послодавци нерадо примају старије 
 
- Застарела знања и вештине, радне навике-
посебно незапослених лица која су добила 
отказ као вишкови 
 
- Велики број послодаваца који не пријављују 
раднике  
(рад "на црно") 
 

 
Шансе ( Opportunities) 
 

Опасности (Threats) 

 
- Изградња индустријских зона као генератора  
  нових радних места 
 
- Образовање радне снаге према потребама  
  привреде 
 

 
- Продужени ефекти кризе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII   ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ  
          РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
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У периоду 2005-2009. год. интересовање за 
програме самозапошљавања и запошљавање нових 
радника се повећавало. Програми субвенција за 
самозапошљавање, субвенције за отварање нових 
радних места, јавни радови, субвенције доприноса 
обавезног социјалног осигурања и програм 
"Отпремнином до посла" у посматраном периоду су 
порасли за 370,4%. 

Износ утрошених средстава у 2009. години за ове 
програме износио је 57.335.162,00 динара. Само у 2009. 
години у Крушевцу је закључено 89 уговора, за чију 
реализацију је исплаћено 11.570.000,00 динара. За 
пријем нових радника закључено је 113 уговора са 
послодавцима и исплаћено је 9.040.000,00 динара. 
Пројектом "Отпремнином до посла" закључено је 24 
уговора, за које је исплаћено 3.120.000,00 динара. 
Једнократна новчана накнада у износу од 4.086.503,97 
динара исплаћена је за 17 лица. У 2009. години 
спроведено је 6 јавних радова у којима је било 
укључено 211 лица и исплаћено 29.538.659,00 динара. 
Исте године, посредством програма запошљавања 
младих "Прва шанса" у Крушевцу се запослило 308 
приправника  (182 лица са средњом стручном спремом, 
44 са вишом и 82 са високом стручном спремом). 

Из наведених података који су достављени од 
стране Националне службе за запошљавање - филијала 
у Крушевцу, закључује се да је најтраженији облик 
помоћи "Самозапошљавање", што је резултирало да се 
за ту намену највише средстава и издвоји.Захваљујући 
реализацији програма активне политике запошљавања 
у 2010. години упослило се укупно 345 лица и то:  
посредством програма "Самозапошљавања" (185 лица), 
"Нова радна места" (102 лица) и "Приправници 2010" 
(58 приправника је добило своју прву шансу за 
стручним оспособљавањем). У 2011. години запослено 
је укупно 304 незапослена лица (Самозапошљавање – 
187 лица, Нова радна места – 71 лице, Приправници 
2011 -  46 лица), а у  2012. години 201 незапослено лице 
(Самозапошљавање – 99 лица, Нова радна места – 72 
лице, Приправници 2012 -  30 лица). У 2012. години 
Град је активну политику запошљавања спроводио без 
финансијског учешћа Националне службе. Увидом у 
базу података Агенције за привредне регистре на дан 
12.12.2013. установљено је да ниједан привредни 
субјекат - добитник субвенције за самозапошљавање  у 
2012. години, није брисан из регистра пре уговором 
предвиђеног рока.  

У 2013. години, захваљујући програмима 
„Самозапошљавање“, „Нова радна места“ и „Јавни 
радови“, укупно се запослило 318 лица (118 лица кроз 
програм „Самозапошљавање“, 96 лица кроз програм 
„Нова радна места“ и 104 лица кроз програм  „Јавни 
радови“). 

Национална служба је програм јавних радова 
спроводила самостално. Резултати спровођења у 
периоду 2010-2013. били су следећи:  

- у 2010. години је спроведен 1 јавни рад, 
упослило се 28 лица, а вредност јавног рада била је 
3.736.907,00 РСД,  

- у 2011. години спроведена су 2 јавна рада, 
упослено је 50 лица, док је вредност радова износила 
6.653.893,00 РСД, 

- у 2012. години спроведен је 1 јавни рад, 
упослено је 20 лица, вредност јавног рада била је 
2.299.223,00 РСД. 

- у 2013. години спроведена су 4 јавна рада, 
упослено 104 лица, вредност радова је 9.995.697,91 
динар. 

 
Овај План објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-540/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   
 
 
546 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

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

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ 

АЛЕКАНДРА ВОЛТЕ 
(ул. Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а Багдала 4)  

У КРУШЕВЦУ 
 
А . ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
      РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта 

плана 
1.1. Опис граница подручја које се уређује Планом  

детаљне регулације
1.2. Правни  и плански основ за израду Плана 
1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 

докумената вишег реда 
1.4. Преглед прикупљених података и услова 

надлежних институција 
1.5. Оцена расположивих подлога за израду Плана 
 
2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРОСТОРА 
 
Б . ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења подручја плана 
3.2. Обухват грађевинског подручја 
3.3. Подела подручја плана на урбанистичке целине 
3.4. Услови уређења и изградње површина и 

објеката јавне намене 
3.4.1. Регулација саобраћајних површина са 

нивелацијом терена 
3.4.2. Јавне зелене површине 
3.4.3. Попис парцела за површине јавне намене  
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3.5. Услови за уређење комуналне инфраструктуре 
3.6. Услови заштите подручја обухваћеног планом 
3.6.1. Услови заштите градитељског наслеђа и 

природних добара 
3.6.2. Услови заштите и унапређења животне 

средине 
3.6.3. Услови заштите пожара 
3.7. Целине и зоне за даљу урбанистичку разраду 
 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
4.1. Општа правила грађења 
 
4.2. Правила грађења за објекте комуналне 

инфраструктуре 
 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Графички део нацрта плана 
 

Извод из Генералног плана крушевац 
2021.г. - План намене површина 

1:10000

Постојеће стање 1:250 

Планирана траса собраћајнице са 
регулационим и нивелационим решењем 

1:250 

Аналитичко-геодетски елементи за 
планирану трасу саобраћајнице 

1:250 

Синхрон план инфраструктуре 1:250 

 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта 
плана 
 
1.1. Опис граница подручја које се уређује Планом  

детаљне регулације 
  
Подручје обухваћено Планом, налази се по 

Генералном плану „Крушевац 2021“ („Сл. лист 
општине  Крушевац“ 4/05) у урбанистичкој зони бр.16. 
као и у обухвату  ДУП-а стамбеног насеља Багдала 4 
(„Сл. лист општине Крушевац“ бр. 4/86, 5/03).  
Локација је периферно у односу на централни градски 
простор тј. североисточно од истог у оквиру насеља 
Пакашница.  

Простор који је предмет концепта Плана детаљне 
регулације обухвата планирану трасу приступног пута 
индивидуалним парцелама који је општинском одлуком 
о именовању улица означена као улица Александра 
Волте (некадашња Ул. Драгића Вучетића)  у Крушевцу, 
од укрштаја са постојећом улицом Његошевом све до 
краја планиране трасе (око 166м). 

Планом су обухваћене следеће катастарске парцеле: 
Катастарска Општина Крушевац део к.п.бр.5966 

(део Ул. Његошеве). 
Катастарска Општина Пакашница  цела к.п.бр.12/3 и 

8/7 и делови к.п.бр. 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/9, 8/8, 8/9,  
8/10, 8/11, 8/12, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 15/2, 15/3, 
15/4, 15/5 и 15/6. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом 
износи приближно 10,80 ари  

 
1.2. Правни  и плански основ за израду Плана 
 
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС и 24/11) 
 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 
31/10, 69/10 и 16/11) 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације бр. 
350-592/2012 од 24.12.2012.г. 

 
Плански основ 
 
1. Генерални план „Крушевац 2021“ („Сл. лист 

општине Крушевац“, бр.4/05) 
 
1.3. Обавезе, услови и смернице из планских  
      докумената вишег реда 
 
- Генерални план „Крушевац 2021“ - Посматрајуће 

шире окружење највећи део изграђеног простора је у 
категорији нове регулације (обавеза изрде ПДР-а) са 
посебном обавезом решавања инфраструктуре која 
подразумева и саобраћајна решења.  

Намена простора у контакту са предметним 
подручјем је зона индивидуалног становања.  

 
1.4. Преглед прикупљених података и услова  
       надлежних институција 
 
У току израде Концепта плана детаљне регулације 

коришћени су подаци и услови издати од стране 
надлежних органа и организација и то: 

 
-  ЈП Водовод Крушевац  бр.46/2 од 08.05.2012. год. 
 
- Електросрбија, привредно друштво за дистрибу-

цију електричне енергије  бр.7020/1 од 18.05.2012. год. 
 
 - Телеком Србија, предузеће за телекомуникације, 

ИЈ.Крушевац, Служба за оперативну подршку бр. 
128464/1 од 05.05.2012. г. 

 
Друга документација која је коришћена и од 

значаја је за израду плана: 
- Елаборат геотехничке подлоге за потребе 

реконструкције улице Драгића Вучетића. Елаборат је 
израдило Друштво за геолошка истраживања и 
инжењеринг, “Геоинжењеринг” Д.О.О. Ниш. 

 
1.5. Оцена расположивих подлога за израду  
       Плана 
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У складу са чл. 40 Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), као и 
чланом 43.Правилника о садржини , начину и поступку  
израде планских докумената („Сл. гласник РС“ 
бр.31/10, 69/10 и 16/11) извршено је прибављање 
подлоге, од надлежне Службе за катастар 
непокретности Крушевац. 

Подлоге су предате на екстерном хард-диску 
Службе за катастар непокретности Крушевац, о чему је 
сачињен записник о примопредаји података – бр.956-
01-5/2013. од 11.03.2013.г. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
скенирани катастарски план у размери 1:2500. У циљу 
квалитетније израде планског документа извршено је 
топографско снимање предметне локације, а 
катастарско стање добијено је дигитализацијом. Тако 
добијен ситуациони план у размери 1:250 коришћен је 
за израду графичких прилога предметног Плана. 

 
2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРОСТОРА 
 
Природне  карактеристике планског подручја 
Терен у попречном смислу је израженог нагиба, у 

паду од североистока према југозападу у просеку око 
20%. У подужном смислу терен је у конкавном облику 
са подужним нагибима ка средини и падови се крећу од 
5,56% до 7,96%.  

 
Геотехнички услови локације 
 
За потребе израде урбанистичке и техничке 

документације планиране трасе саобраћајнице урађен је 
Елаборат геотехничке подлоге за предметну локацију у 
априлу 2012.г. Закључено је да су инжењерско 
геолошки услови локације повољни за тип и намену 
истраживања са аспекта стабилности локације. 

 
Стечене  карактеристике планског подручја 
 
Саобраћај  
 
План обухвата Ул. Александра Волте од окруштаја 

са Ул. Његошеве, у дужини од 166 метара. 
Генералним планом улица Александра Волте 

представља део терцијалне саобраћајне мреже. 
Предметна улица је „слепа“, служи за непосредан 

приступ до парцела корисника, и тренутно је без 
савременог коловозног застора. 

За кретање  пешака нема изграђених посебних 
површина (тротоари, пешачке стазе и сл.). Паркирање и 
гаражирање возила врши се на парцелама корисника. 

 
Објекти и површине јавне намене 
 
У границама плана не постоје објекти јавне намене. 

Површину јавне намене представљају саобраћајнице: 
део Ул.Његошеве и Ул Александра Волте у постојећим 
границама. 

 
Стање комуналне инфраструктуре 
 
Електроенергетика  

 
Траса постојећег NN 1kV вода и надземне NN мреже 

са стубовима који пролазе кроз предметни План остају 
у постојећим трасама. 

 
ТТ инсталације 
 
Траса постојећег TK кабловског вода који пролази 

кроз предметни план и постојећи ТК изводног ормана 
остају у постојећој траси. Прелаз преко улице 
обезбеђен је увлачењем вода у заштитну цев. 

 
Водоводна мрежа 
 
Због истеклог амортизационог периода овог 

инфраструктурног објекта је потребно предвидети 
њену реконструкцију – замену. 

 
Санитарна канализација 
 
Својим димензијама и квалитетом материјала, ова 

мрежа је апсолутно функционална и не планира се 
њена реконструкција. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферска канализација у улици није изграђена. 
 
Снабевање гасом  
 
У границама плана тренутно не постоји изведена  

дистрибутивна гасоводна мрежа.   
Преглед евидентираних и заштићених објеката, 

споменика културе и природе и амбијенталних 
целина 

У границама предметног Плана нису евидентирани 
објекти градитељског наслеђа, споменици културе, 
нити издвојене природне и амбијенталне целине. 
Такође у границама Плана није евидентирано ниједно 
природно добро. 

 
Б. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења подручја плана 
 
Концепт уређења простора определила је планирана 

намена, као и постојећа намена подручја у непосредном 
окружењу Плана. 

 
Концептом Плана детаљне регулације Ул. 

Александра Волте (Ул. Драгића Вучетића) планирана је 
као приступни пут  до парцела корисника, се новом 
регулацијом уз задржавање правац трасе из постојећег 
стања. Такође је планирано и  опремање потребном 
комуналном инфраструктуром према условима 
надлежних служби.  

У коначном циљ је  решавање правно-имовинских 
односа и стварање услова за реализацију решења , 
покретања поступка експроприације, дефинисање 
трајне регулације саобраћајнице као јавне површине и 
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дефинисање услова уређења и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 
3.2. Обухват грађевинског подручја 
 
Предвиђено грађевинско подручије је целокупно 

земљиште у оквиру плана. 
 
3.3. Подела подручја плана на урбанистичке целине 
 
На подручју плана не постоји посебна подела на 

блокове јер се ради о обради локације за изградњу 
саобраћајнице тако да  је локација посматрана као 
јединствена целина.  

 
3.4. Услови уређења и изградње површина и 

објеката јавне намене 
 
У границам плана за површине јавне намене 

опредељене су постојеће  саобраћајнице: 
- Део Ул.Његошеве која се задржава у 

постојећем стању (постојећа површина јавне намене 
обележена бројем 1) 

- Ул. Александра Волте (Драгића Вучетића) са 
планираном новом регулацијом  саобраћајнице уз 
задржавање правца трасе из постојећег стања 
(планирана површина јавне намене за трасу 
саобраћајнице обележена бројем 2) и пратећа површина 
јавне намене уз саобраћајницу (обележена бројем 3) 

У границама плана не постоје и не планирају се  
објекти јавне намене.  

У границам плана не постоји земљиште опредељено 
за остале намене.  

 
   3.4.1. Регулација саобраћајних површина са 

нивелацијом терена 
 
Саобраћај 
 
Елементи решења из Генералног плана 

 

Генералним планом улица Александра Волте је 
дефинисана као део терцијалне саобраћајне мреже 
града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

 

У функционалном смислу улицa Александра Волте 
служи као приступни пут  до парцела корисника. 
Елементи регулације саобраћајнице дати су на 
графичком прилогу бр.3. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 

 

Улица Александра Волте служи за непосредни 
приступ до парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући, у складу са сагласностима које ће корисници 
прибавити од управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 

 

Саобраћајница предвиђена овим Планом је 
планирана са следећим елементима: 

- Саобраћајница за двосмерни саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара, без 
тротоара, са обостраним ивичњацима у укупној 
регулационој ширини од 5,5м и са планираном 
окретницом за возила на крају трасе. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 

Кретање возила јавног градског превоза није могуће 
у улици Александра Волте. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака нису предвиђене посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.), већ ће се оно 
одвијати на коловозу уз интегрално кретање са 
моторним саобраћајем. 

 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 
потребама 

 

На радијусима укрштања са ободном саобраћајни-
цом предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећим 
Правилницима и нормативима. Паркирање на коловозу 
није могуће. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу нивелета је једна планиране 

саобраћајнице и максимално прати постојећи терен 
обзиром на већ формиране улазе, гараже и објекте у 
контакту са истом. 

Нивелата је конкавног облика са најнижом тачком 
на шездестетом метру од укрштаја са Ул. Његошевом. 
Конкавни облик нивелете условљава израду система 
атмосферске канализације за одвод атмосферских вода 
до коначног реципијента у систем атмосферске 
канализације у Његошевој улици.  

У попречном смислу  улица је једностраног 
попречног нагиба од 2,5%  и прати природан нагиб 
терена. 

Коте нивелете саобраћајнице приказане у 
апсолутним износима, док су падови изражени у 
процентима и дати  у графичком прилогу  број 3.  

 
3.4.2. Јавне зелене површине 
 
Обзиром на постојећу изграђеност контактних 

парцела (ограде, потпорни зидови, парапети), и 
физички ограниченог простора нису планиране јавне 
зелене површине.  

 
3.4.3. Попис парцела за површине јавне намене  
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Површину јавне намене (новопланираном 
регулацијом саобраћајнице) чине следеће катастарске 
парцеле: 

 
Катастарска Општина Крушевац део к.п.бр. 5966 

(део Ул. Његошеве) 
Катастарска Општина Пакашница  цела к.п.бр. 12/3 

и 8/7 и делови к.п.бр. 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/9, 8/8, 8/9,  
8/10, 8/11, 8/12, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 15/2, 15/3, 
15/4, 15/5 и 15/6. 

У графичком прилогу бр.4 дати су анилитичко-
гедетски елементи за планирану саобраћајницу. 

 
3.5. Услови за уређење комуналне  
       инфраструктуре 
 
Водоснабдевање 
 
Због дотрајалости и истеклог периода амортизације 

постојеће водоводне мреже из које се врши 
водоснабдевање постојећих објеката, потребно је 
извршити реконструкцију водоводне мреже у улици. 
Реконструисана водоводна мрежа се прикључује на 
градску водоводну мрежу у улици Његошевој. 
Приликом реконструкције водоводне мреже и 
прикључака до индивидуалних парцела узети у обзир 
услове противпожарне заштите објеката. 

 
Каналисање отпадних вода 
 
Све објекте у улици прикључити на постојећу 

уличну канализациону мрежу која је функционална и 
њена реконструкција се не предвиђа. 

 
Каналисање атмосферских вода 
 
У циљу заштите коловозне конструкције и објеката 

предвидети изградњу атмосферске канализације, са 
прикључком на постојећи атмосферски колектор у 
улици Његошевој. 

 
Електроенергетика  
 
Предметна мрежа остаје у постојећим трасам и не 

планира се њено проширење. Постојећи стубови НН 
мреже који се налазе у коловозу измештају се 
најкраћом путањом у ивичњаке коловоза. Евентуална 
измена мреже, стубова или њихова додатна заштита, 
регулисаће се у сарадњи са надлежном електродистри-
бутивном организацијом. 

 
ТТ инсталације 
 
Предметна ТТ мрежа остаје у оквирима постојеће и 

не планира се њено проширење. Постојићи ИТО који се 
налази у планираном коловозу измешта се најкраћом 
путањом у ивичњак коловоза. Евентуална измештања 
трасе кабловског вода регулисаће се у сарадњи са 
надлежним предузећем за телекомуникације. 

 
 
Снабевање гасом  
 

Подручје улице Александра Волте планском 
документацијом вишег реда и програмом гасификације 
планирано је за снабдевање природним гасом. У 
контактој зони улице А.Волте налази се пројектована и 
изведена дистрибутивна гасна мрежа „Багдала-2“ Града  
Крушевца. Зона улице Александра Волте има услове за 
прикључење на дистрибутивну гасну мрежу насља 
„Багдала-2“ и  има капацитет за снабдевање потрошача 
у улици Александра Волте.  

- Разводни гасовод за улицу Александра Волте 
прикључује се у Његошевој улици на катастаској 
парцели бр. 5966 К.О Крушевац. 

- Траса разводног гасовода планирана је у коловозу 
поред левог ивичњака. 

 
3.6. Услови заштите подручја обухваћеног 
       планом 
 
3.6.1. Услови заштите градитељског наслеђа и  
          природних добара 
 
У границама предметног Плана нису евидентирани 

објекти градитељског наслеђа, споменици културе, 
нити издвојене природне и амбијенталне целине. 
Такође у границама Плана није евидентирано ниједно 
природно добро. 

 
3.6.2. Услови заштите и унапређења животне 
          средине 
 
На основу члана 9.став1.  Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РС, 
бр.135/04, 88/10), члана 46. став 2. Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11), Градска управа града Крушевца за предметни 
План донета је Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину дана 
бр.350-555/2012.г. од  26.11.2012.г. Ова Одлука је 
саставни део Одлуке о изради ПДР-а „Ул.Александра 
Волте“ (Ул. Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а Багдала  
4) у Крушецу. 

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. У интересу 
заштите животне средине морају бити одпоштоване 
мере заштите које ће се у овом случају постићи 
планираним комуналним опремањем земљишта. 

 
3.6.3. Услови заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите: 
- саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним 

возилима  
- водоводна мрежа у склопу хидротехничких 

инсталација обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
раелизација мора бити сагласна Закону о заштити од 
пожара ("Сл. гласник РС“ бр.111/09),  Правилник о 
техничким нормативима за приступне путеве , окретинце 
и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта 
повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ бр.8/95) и  
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Правилнику о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр.30/91), као 
и осталим важећим прописима из ове области.  

 
3.7. Целине и зоне за даљу урбанистичку разраду 
 
Обзиром да целокупно подручје обухваћено 

границом плана представља једну целину, није 
планирана даља урбанистичка разрада исте. 

 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
4.1. Општа правила грађења 
 
- намена објеката- Дозвољена је изградња колске 

саобраћајнице, потпорних зидова и пратеће комуналне 
инфраструктуре. Изградња саобраћајнице и инфра-
структуре могућа је у оквиру простора дефинисаног као 
површина јавне намене.  

Саобраћајницу извести са ширином коловоза од 5м, 
за двосмерни саобраћај без тротоара са обостраним 
ивичњацима у укупној регулационој ширини од 5,5м.  

Како је планирани приступни са „слепим 
завршетком“ при крају трасе истог планирана је 
окретница укупне регулационе ширине 5,5м и са 
радијусима укрштања од 5,25м. 

Радијуси укрштања са ободном саобраћајницом 
(Његошевом) су 3.0 м и 6.0 м. 

Због велике денивелације парцела са горње и доње 
стране улице планира се дуж већег дела улице са доње 
(ниже) стране израда банкинског подпорног зид у 
оквиру простора дефинисаног као површина јавне 
намене.  

Коловоз  оивичити обореним ивичњаком (због 
лакшег уласка у поседе), са денивелацијом од 5,0 цм 
горње ивице ивичњака у односу на завршну коту 
асфалта. 

Планирани инфраструктурни водови постављају се 
у профилу саобраћајнице. 

- врста и намена објеката чија је градња забрањена 
- Забрањена је изградња свих врста објеката  који су у 
супротности са одредницам овог Плана, као и објеката 
чија би намена негативно утицала на претежну намену 
(у контакктом подручју-становање) тј. стварање буке, 
загађење ваздуха, воде и земљишта.  

-  Хоризонтална регулација одређена је планираном 
трасом саобраћајнице и дефинисаном регулационом 
линијом која је приказана у графичким прилозима. 

- Вертикална регулација - Висина објеката обзиром 
на врсту објекта - објекат нискоградње - улица, није 
релевантан податак на нивоу утврђивања параметра у 
плану и биће дефинисан главним пројектом.  

 
- Услови за парцелацију, препарцелацију и  
   формирање грађевинске парцеле: 
 
Грађевинску парцелу за саобраћајницу формирати у 

оквиру  површине јавне намене тј. у границама које су 
одеђене регулацином линијом као што је приказано у 
графичким прилозима. 

Формирање грађевинске парцеле саобраћајнице извр-
шиће се израдом пројекта парцелације тј. препарцелације, 
уз поштовање услова и ограничења прописаних Планом. 

 
- Одводњавање површинских вода решено је 

постављањем атмосферске канализације читавом 
дужином трасе. 

- Прикључење објеката  на комуналну инфраструктуру 
реализоваће се према условима надлежних предузећа. 

- Планом су одређене трасе планираних инфра-
структурних водова, а њихова међусобна удаљеност и 
место полагања дефинисаће се главним пројектом. 

- Ради изградње планиране саобраћајнице и 
инфраструктурних водова неопходно је уклонити све 
објекте који угрожавају реализацију планираних 
садржаја, уколико их има. 

- Дозвољено је коришћење свих врста материјала 
који подлежу важећим стандардима, технички и 
биолошки исправних. 

- Свака изградња мора бити изведена у складу са 
важећим техничким прописима и тако да ничим не 
угрози стабилност објеката у непосредном окружењу. 

 - Новоформира парцела саобрајнице не може се  
ограђивати саме за себе. Ограда ће се постављати на 
контактним парцелама уз саобраћајницу, што је  
предмет  друге планске документације.  

 
4.2. Правила грађења за објекте комуналне 
       инфраструктуре 
 
Водовод 
 
- Вода из водовода мора одговарати стандардима и 

прописима за питке воде. 
- Најмања дубина укопавања цеви у земљу изван 

зграда је 1,00 м, 
- У мрежу се могу уграђивати само оне врсте 

пожарних хидраната, које водовод уграђује у јавну 
мрежу и који одговарају прописима цивилне заштите и 
ватрогасне службе, ако у противном орган надлежан за 
ватрогасне послове не одреди другачије, 

- Забрањено је спајати непосредно јавне водоводне 
уређаје са уређајима и инсталацијама индивидуалне 
водоопскрбе у цевоводима за одвод воде, 

- Код уређаја за грејање воде, парних уређаја, разних 
фабричких и техничких направа морају се на местима 
спајања са водоводном цеви уградити направе, које 
потпуно и сигурно спречавају враћање и усисавање 
воде из инсталације у јавну водоводну мрежу, 

- Забрањено је полагање цевовода у ревизионим и 
другим окнима канализације. 

- Водоводни цевоводи не смеју се полагати у истим 
рововима с каналском мрежом. Размак треба по 
правилу да износи најмање 1,0 м. 

- Код укрштања водоводне и каналске мреже 
водоводни цевоводи да су по правилу изнад каналских. 

- На траси водоводног цевовода не дозвољава се 
полагање ни израда осталих подземних уређаја ни 
објеката. 

- Водоводне мреже изграђују се за радни притисак 
10 кг/цм2 и 16 кг/цм2, већи и мањи притисци примењују 
се само у изузетним случајевима. 

- Пречник новопланиране мреже усвојити  100 мм 
као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара. 
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 - Планирати постављање надземних против-
пожарних хидраната  80 мм на максималном 
међурастојању не већем од 150 м. 

 
Канализација 
 
Уличним каналима не смеју се одводити: 
- Воде са киселинама, алкалијама и разним солима, 

затим воде која садрже бензин или уље и уопште воде 
које имају такве састојке да могу растворити материјал 
од кога је канал изграђен, 

- Предмети који би оштетили јавне канале или 
угрозили њихово правилно функционисање, 

-Узрочници заразних или паразитних или 
материјали заражени таквим клицама и радиоактивне 
отпадне материје, материје које развијају токсине и 
експлозивне плинове или врше друге штетне утицаје на 
саме канале и околину. 

 
Каналисање отпадних вода 
 
- За изградњу јавне канализације могу се употребити 

све врсте цеви које задовољавају важеће стандарде 
квалитета. 

- Минимални пречник цевовода је  200 мм. 
Пречник испод 200 мм дозвољава се само за кућне 
прикључке. 

- Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви. 

- У случајевима подова већих од 6% треба канале 
изграђивати у каскадама чија најмања висина треба да 
износи 0,6 м. 

- Минимално укопавање цевовода је 1,50 м од 
површине терена. То је уједно и заштита од дејства 
мраза. Канализација и водовод се ни под каквим 
условима не стављају у исти ров. 

- На местима укрштања канализациона цев мора 
бити испод водоводне. 

- У случају немогућности гравитационог прикључка 
индивидуалне парцеле прикључивање извршити 
препумпавањем. 

 
Каналисање атмосферских вода 
 
- За изградњу јавне канализације могу се употребити 

све врсте цеви које задовољавају важеће стандарде 
квалитета. 

- Минимални пречник цевовода је  300 мм. 
Сливничке везе су минималних димензија 200 мм. 

- Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви. 

- Меродавне падавине за димензионисање мреже 
атмосферске канализације су двогодишње кише за 
подручје Крушевца у трајању од 20мин. 

- Методе хидрауличког прорачуна за димензио-
нисање уличне мреже атмосферске канализације су 
стандардна, рационална или модификована рационална 

- У случајевима подова већих од 6% треба канале 
изграђивати у каскадама чија најмања висина треба да 
износи 0,6 м. 

- Минимално укопавање цевовода је 1,50 м од 
површине терена. То је уједно и заштита од дејства 
мраза. Канализација и водовод се ни под каквим 
условима не стављају у исти ров. 

 
Снабдевање гасом  
 
- Гасовод се гради од полиетиленских цеви. 
- Дубина укопавања цеви гасовода 1,4м испод 

нивелете уређеног коловоза. 
- Траса гасовода води се на минималном растојању 

1,0м од трасе водовода и фекалне канализације. 
- Траса гасовода води се на минималном растојању 

0,4м од трасе електроводова и телекомуникационих 
каблова.  

 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Спровођење плана извршиће се директном 

променом и израдом пројекта препарцелације, 
постојећих катастарских парцела, а све у складу са 
овим Планом детаљне регулације. 

У графичком прилогу дат је појас регулације у коме 
ће се изводити објекат. 

Неопходно је постављање инфраструктурних водова 
пре извођења саобраћајнице. 

Свака промена захтева у односу на планирану врсту 
и намену објеката овим планом, подразумева израду 
нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
овим планом која је у супротности са истим надлежни 
орган управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Грдске управе Града Крушевац. 

Измене и допуне овог плана може вршити 
искључиво СО Крушевац на начин и по поступку 
утврђеном за његово доношење у складу са Законом. 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевац”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-621/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   

 
 

547 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 
за урбанизам и изградњу“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 – пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања 
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"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
за 2014. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац за 
2014. годину, који је донео Надзорни одбор "Дирекције 
за урбанизам и изградњу" на седници од 17.12.2013. 
године под бројем II/1 бр. 6127-02/13. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-265/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
548 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Водовод - Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 – пречишћен текст) и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац за 2014. 

годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2014. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод-Крушевац“ на 
седници од 03.12.2013. године под бројем 11/2. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-266/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   
  
 
549 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/2013 – пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12. 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2014. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Крушевац" Крушевац за 2014. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" на седници од 
09.12.2013.  године под бројем 8618. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-267/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 
550 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Градска топлана“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/2013 – пречишћен текст) и члана    19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12. 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈКП "Градска топлана" Крушевац за 2014. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац за 2014. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" на 
седници од   13.12. 2013. године под бројем 14/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-268/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   
 
 
551 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), члана 29. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 
– пречишћен текст) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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о давању сагласности на Програм пословања 
ЈП "Пословни центар" Крушевац за 2014. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Пословни центар“ Крушевац за 2014. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈП „Пословни центар“ на 
седници од 11.12.2013. године под бројем 5469. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-269/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 

552 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Радио 
телевизија Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/2013 – пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања 
ЈП "Радио телевизија Крушевац" Крушевац  

за 2014. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Радио телевизија Крушевац" Крушевац за 2014. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Радио 
телевизија Крушевац" на седници од 03.12.2013. године 
под бројем 620/2013. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-270/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   

 
553 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), члана 8. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/13 – пречишћен текст) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања 
ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац за 2014. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2014. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" на 
седници од 10.12.2013. године под бројем 250/13. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-271/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
554 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), члана 15. 
Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатор" ДОО 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 – 
пречишћен текст, 12/09 и 8/12)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

"Бизнис инкубатор" ДОО Крушевац за 2014. годину 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања  
"Бизнис инкубатор" ДОО Крушевац за 2014. годину,  
бр. 48-А/2013 од 01.12.2013. године који је донео 
директор. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-272/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 
 
555 
На основу чл.19. Статута  града  Крушевца ("Сл. 

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

дана 26.12.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Туристичке 

организације града Крушевцa за 2014. годину бр. 423 
од 10.12.2013. године који је усвојен Одлуком 
Управног одбора Туристичке организације града 
Крушевца број 85 од 10.12.2013. године. 

 II -  Решење објавити у ,,Службеном листу  града  
Крушевца“. 
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СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-251/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
556 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09) и чл.19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Историјског архива Крушевац за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор Историјског архива Крушевац 
на седници одржаној дана 02.12.2013.године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

33 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца на 34, као и 

повећање масе средстава за обрачун и исплату зарада    
не може се применити без сагласности тела Владе,  на 
предлог надлежног министарства односно другог 
надлежног тела, уз претходно  прибављено мишљење 
Министарства, у складу са чланом 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС" бр.108/13). 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-522/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 

557 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09) и чл.19.Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Крушевачког позоришта за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор Крушевачког позоришта,  на 
седници одржаној дана 29.11.2013. године. 

 
II  - На реализацији Програма рада Установе радиће 

48 извршилаца. 

 
III - Повећање броја извршилаца , као и повећање масе 

средстава за обрачун и исплату зарада не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног тела, 
уз претходно прибављено мишљење Министарства, у 
складу са чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона 
о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр.108/13). 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-523/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
558 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке Крушевац за 2014. годину,  који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Крушевац, на 
седници одржаној дана 02.12.2013. године. 

 
II  -  На реализацији Програма рада Установе радиће  

27 извршилаца. 
 
III -  Повећање броја извршилаца, као и повећање масе 

средстава за обрачун и исплату зарада  не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног тела, 
уз претходно прибављено мишљење Министарства, у 
складу са чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона 
о буџетском систему ("Сл. гласник РС“  бр.108/13). 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-524/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
559 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народног 
музеја Крушевац за 2014. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народног музеја Крушевац на седници 
одржаној дана 13.12.2013. године. 

 
II  -  На реализацији Програма рада Установе радиће 

39 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада   не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење Мини-
старства, у складу са чланом 1. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС" бр.108/13). 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-525/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
560 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Народног 

универзитета у Крушевцу за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор  Народног универзизета, на 
седници од  02.12.2013. године. 

 
II - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење министар-
ства, у складу са чланом 1. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС" број 108/13). 

 
III - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-526/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
561 

На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09) и чл. 19.Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Културног 

центра Крушевац за 2014. годину, који је усвојио 
Управни одбор Културног центра Крушевац, на 
седници одржаној дана 17.12.2013.године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

54 извршилаца који се финансирају из буџета града  
Крушевца и 20 извршиоца који се финансирају из 
сопствених средстава. 

 
III - Повећање броја извршилаца, као и повећање 

масе средстава за обрачун и исплату зарада   не може се 
применити без сагласности тела Владе, на предлог 
надлежног министарства односно другог надлежног 
тела, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства, у складу са чланом 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС" бр.108/13). 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-527/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
562 
На основу члана  138. Закона о спорту ("Сл. гласник 

РС" 24/11 и 99/11 – и др. закони) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Спортског 

центра Крушевац за 2014.годину, који је усвојио 
Управни одбор Спортског центра на седници одржаној 
дана 02.12.2013. године и седници одржаној 24.12.2013. 
године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

48 извршилаца који се финансирају из буџета града и 
22 извршиоца који се финансирају из сопствених 
средстава. 

 
III - Повећање броја извршилаца за 2 (два) 

извршиоца, као и повећање масе средстава за обрачун и 
исплату зарада не   може се применити без сагласности 
тела Владе, на предлог надлежног министарства, 
односно другог надлежног тела, уз претходно  
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прибављено мишљење Министарства, у складу са 
чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 108/13). 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-528/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 
 
 
563 
На  основу члана  136. став  1.  тачка   4.  Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05) 
и члана 19., став 1, тачка 33. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Здравствене 

установе Апотека Крушевац за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор Апотеке Крушевац, на седници 
одржаној дана 25.11.2013. године. 

  
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-529/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 
 

564 
На основу члана 19. Статута  града  Крушевца ("Сл. 

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

дана 26.12.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада Јавне 

ветеринарске установе ветеринарске станице "Крушевац" 
са финансијским планом за 2014. годину који је усвојен 
Одлуком Управног одбора бр. 708 на седници одржаној 
06.12.2013. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу  града  

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-530/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
565 

На основу  члана 56. став 1. тачка 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник 
РС" број 72/09), члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца, бр. 1/09 - Пречишћен текст" број 
6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Предшколске установе „Ната Вељковић“  Крушевац за 
2014. годину, који је усвојио Управни одбор Установе, 
на седници од 02.12.2013. године. 

 
II  -  На реализацији Програма рада Установе радиће 

424 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца на 436, као и 

примена коефицијената за обрачун и исплату зарада 
запослених, у складу са Уредбом о коефицијентима за 
обрачун и исплату зарада запослених у предшколским 
установама, не може се применити  без сагласности 
тела Владе, на предлог надлежног министарства 
односно другог надлежног тела, уз претходно 
прибављено мишљење Министарства, у складу са 
чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 108/13).  

 
IV - Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-531/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
  
         
566 
На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 19. став 1 тачка 33. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 26.11.2013. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2014. години радиће 17 извршилаца.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
    

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-532/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

567 
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На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 
гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), чл. 10. Одлуке о 
оснивању Установе "Центар за особе са инвали-
дитетом", ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/10), члана 
19. став 1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  26.12.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом"  за 2014. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 04.12.2013. године. 

 
II - На реализацији Програма рада у Установи 

"Центар за особе са инвалидитетом" у 2014. години 
радиће 5 извршилаца. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-533/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

568 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист  града 
Крушевца" број 8/9, 11/09 и 6/10) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године донела је  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Програм рада  Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу за 2014. годину, који 
је усвојио Управни одбор Центра, на седници од  
29.11.2013. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе  радиће 

5 извршилаца. 
 
III - Повећање броја извршилаца на 6, као и 

повећање масе средстава за обрачун и исплату зарада 
не може се применити  без сагласности тела Владе, на 
предлог надлежног министарства односно другог 
надлежног тела, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства, у складу са чланом 1. Закона о изменама               
и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС" број 108/13).  

 
IV - Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-534/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
569 

На основу члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за 
подстицање развоја младих талената града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушеваца", бр. 6/11) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12. 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Фонда за 

подстицање развоја младих талената града  Крушеваца 
за 2014. годину,  који је усвојио Управни одбор Фонда за 
подстицање развоја младих талената града Крушевца, на 
седници одржаној дана 13.11.2013. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-535/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл. 219. став 4 Закона о здравственој 

заштити "Сл. гласник РС"   бр. 107/2005), тачка 64  
Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 
матичних књига ("Сл. гласник РС "109/09... и 5/13)  и 
члана 19. Статута  града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о одређивању доктора медицине за утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији града Крушевца 

 
I - ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине  за утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на територији 
града Крушевца и то: 

1. Предраг Давидовић, доктор медицине из 
Крушевца,  

2. Србислав Малиновић, специјалиста ургентне 
медицине из Гавеза,  

3. Данијел Томичевић, доктор медицине из 
Крушевца. 

 
II - Овлашћује се Бојан Бјелановић, начелник Градске 

управе града Крушевца  да са лицима из тачке I овог Реше-
ња закључи уговор о међусобним правима и обавезама. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 511-1/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу  члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћен текст, 4/10 и 7/10) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА  КРУШЕВАЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ГОРДАНА НИКОЛИЋ,  дипломи-

рани индустријски менаџер из Крушевца, дужности в.д. 
директора Туристичке организације града  Крушеваца. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-541/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу  члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 26.12.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА  

КРУШЕВАЦА 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРДАНА НИКОЛИЋ,  

дипломирани индустријски менаџер из Крушевца, за 
директора Туристичке организације града  Крушеваца. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-542/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 

   
573 
На основу члана 130, 137, 140. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 18. Одлуке о 
оснивању Дома здравља Крушевац („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 7/13) и члана 19. став 1. тачка 
9.Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - Именују се председник и чланови Управног 
одбора Дома здравља Крушевац и то:    

БИЉАНА МИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. економиста  из 
Крушевца,  представник оснивача, за председника,  

1. ДРАГОЉУБ АРСИЋ, дипл. правник из Крушевца,  
представник оснивача, за члана,  

2. НАТАША ЈОВАНОВИЋ, професoр из Крушевца, 
представник оснивача, за члана.  

3. др ЉИЉАНА МАКСИМОВИЋ, спец. опште 
медицине из Крушевца, представник Здравствене 
установе, за члана,  

4. др БОЖИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ спец. опште медицине 
из Крушевца, представник Здравствене установе, за члана. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-543/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 130., 139., 140., Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), члана 20. Одлуке о оснивању Дома 
здравља Крушевац ("Службени лист града Крушевца", бр. 
7/13)  и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ 

 
I - Именују се за чланове Надзорног одбора Дома 

здравља Крушевац и то:   
1. ЗОРАН ТОМИЋ, дипл. економиста из 

Крушевца,  представник оснивача, за председника  
2. ГОРАН СИМИЋ, правник, представник 

оснивача, за члана,  
3. др АНИТА КУЛИЋ, спец. опште медицине из 

Крушевца, представник здравствене установе, за члана. 
 
II - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-544/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 42. Закона о правима пацијената 
("Службени гласник РС", бр. 45/13), члана 2. Одлуке о 
образовању Савета за здравље ("Службени лист града 
Крушевца", бр.10/13), члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана  26.12.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
I - Именују се председник и чланови Савета за 

здравље у саставу: 
 
1. САША АНТИЋ, дипл. инг. из Крушевца, за  

председника Савета, представник локалне самоуправе, 
 
2. ЗОРАН ВУЛИЋ, предузетник из Крушевца, за 

члана, представник локалне самоуправе. 
 
3. mr ph. МИЛОШ  ОБРАДОВИЋ  из Крушевца,  за 

члана, представник локалне самоуправе. 
 
4. др МИЛАН АНЂЕЛКОВИЋ,  из Крушевца, за 

члана, представник локалне самоуправе. 
 
5. др НЕНАД КРСТИЋ,  из Крушевца ,за члана,  

представник локалне самоуправе. 
 
6. прим. др СЛОБОДАНКА ЈОТИЋ, спец. неуро-

психијатар из Крушевца, за члана, представник 
Здравствене установе Општа болница. 

 
7. др ЉИЉАНА МИЉОЈКОВИЋ, специјалиста 

опште медицине  из Крушевца, за члана,   представник 
Здравствене  установе Дом здравља. 

 
8. ЛАТИНКА МИЛОЈЕВИЋ из Крушевца,  

председник Удружења за борбу против шећерне 
болести, за члана, представник удружења грађана из 
реда пацијената (корисника услуга). 

 
9. ГОРАНА ТОМАНОВИЋ ЈОВИЋ, дипл. 

економиста и дипл. електроинжењер из Крушевца, за 
члана, представник  Филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање Крушевац. 

 
II - Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-545/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
52/11 и 55/13) и члана 19.  Статута града Крушевца (Сл. 
лист града Крушевца број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН''  
У ПАРУНОВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Далибор Алексић, представник 

Савета родитеља дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Владислав Савић Јан'' у Паруновцу 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Стојан Јовановић,  представник 

Савета родитеља, за члана Школског одбора Основне 
школе '' Владислав Савић Јан '' у Паруновцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-546/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 

577 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 05.12.2013. године, донело је 

 
П Р О Г Р А М 

 
унапређења безбедности саобраћаја 

 на територији града Крушевца у 2014. години 
 

I - Увод 
 
Програм унапређења безбедности саобраћаја за 

2014. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама на територији града Крушевца. 

 
II Оквир програма 
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Основна сврха доношења Програма јесте да 

предложи скуп неопходних активности и одреди 
неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална 
примена мера за повећање безбедности саобраћаја. 

 
Унапређење система безбедности саобраћаја 

подразумева следеће мере: 
 
1. повећање безбедности учесника у саобраћају у 

зони школа, 
 
2. повећање степена безбедности учесника у 

саобраћају на семафоризованим раскрсницама,  
 
3. унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

и превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја. 

 
III - Активности за реализацију програма  
        у 2014. години  
 
1. набавка светлећих торби за обућу за све ђаке 

прваке, саобраћајних буквара за сва одељења првог 
разреда, маркера (наруквица и налепница са 
рефлектујућим својствима), публикација за наставнике 
и ђаке, ротационих светла за тракторе, свитаца, маркера 
за бицикле, кацига, ролера као и средства за 
општинско, окружно и републичко такмичење "Шта 
знаш о саобраћају" у износу од ...... 1.500.000,00 динара. 

 
2.  извођење радова по пројекту у зонама школа      

................................................................. 6.050.000,00 дин.   
 
3.  израда пројекта зона школе за улице у граду и 

општинске путеве у износу од .......................... 0 динара. 
 
4. извођење радова на замени спољне опреме на 

светлосној саобраћајној сигнализацији - модернизација 
семафора ................................................ 2.450.000,00 дин. 

 
5. ванредне и непредвиђене ситуације и кварови на 

уређајима за давање светлосних сигнала као и на 
осталој саобраћајној сигнализацији у износу од 
............................................................ 1.050.000,00 динара. 

 
6. реализација кампања ради унапређења 

безбедности саобраћаја према различитим структурама 
(према трактористима, мотоциклистима, поштовању 
ограничења брзине, против вожње под дејством 
алкохола и др.) у износу од ............... 600.000,00 динара. 

 
7. набавка монтажно-демонтажног полигона за 

обуку деце у износу од ................... 2.500.000,00 динара. 
 
8. израда стратегије развоја саобраћаја у износу од 

............................................................. 2.500.000,00 динара 
 
9. постављање видео надзора у износу од 

............................................................. 2.000.000,00 динара 
 
10. превенција (набавка возила, мотора и сл. за 

потребе МУП-а у износу од ............ 4.000.000,00 динара 
 
11. постављање оптичке мреже  5.000.000,00 динара. 
 
 
IV - Финансирање 

 
Оријентациони трошкови за реализацију Програма 

износе 27.650.000,00 динара чији су носиоци Дирекција 
за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац и органи 
локалне самоуправе - Градска управа. 

Средства за реализацију Програма обезбеђена су:  
1. из буџета града Крушевца за 2014. годину по 

основу: 
- наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 

чл. 18. Закона о безбедности сабраћаја на путевима и   
2. из осталих прихода. 
  
V - Извештавање 
 
По истеку календарске године Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима ће сачинити извештај о 
реализацији Програма, и о томе обавестити Градско 
веће града Крушевца. 

 
II – Овај Програм објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1385/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 

 
 

578 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 14/08 и 11/09) и  члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана  05.12.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о критери-
јумима за коришћење средстава Буџетског Фонда за 
популациону политику града Крушевца.  

 
2. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-23/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
* 
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*              * 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца", број 14/08 и 11/09),  

Комисија Буџетског фонда за популациону 
политику града Крушевца, на седници одржаној дана  
29.10.2013. године донела је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
  
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског фонда за популациону политику 
града Крушевца (у даљем тексту: Правилник), утврђују 
се начин, критеријуми и поступак за коришћење 
средстава Буџетског фонда за популациону политику 
града Крушевца (у даљем тексту: Фонд), за права 
утврђена годишњим Програмом рада Фонда. 

 
Члан 2. 

 
Средства Фонда користе се за остваривање следећих 

права, и то за: 
1. једнократно новчано давање за покушај 

вантелесне оплодње, 
2. поклон честитку за новорођенчад рођену 1. 

јануара, 
3. поклон честитку за новорођенчад рођену на 

територији града Крушевца, 
4. новчану помоћ породици за треће, четврто и 

пето дете по рођењу, 
5. поклон за ђаке прваке, 
6. новчану помоћ незапосленим породиљама, 
7. подршку породици са више ђака. 
 
II - ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Члан 3. 
 

Општи услови за остваривање права из члана 2. овог 
Правилника су да су лица држављани Републике Србије и 
да имају пребивалиште, односно интерно расељена лица 
са боравиштем на  територији града Крушевца.  

 
III - ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 

Члан 4. 
 

Овим Правилником прописују се посебни услови за 
остваривање сваког од права из члана 2. 

 
1. Једнократно новчано давање за вантелесну  
     оплодњу 
 

Члан 5. 
Корисник средстава је лице које је у поступку 

вантелесне оплодње под условом: 

-  да је неуспешно завршило поступке који се 
финансирају од стране Републичког фонда за 
здравствено осигурање, или 

- да због старосне границе није у могућности да ово 
право оствари преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање. 

Корисник средстава мора бити у поступку 
вантелесне оплодње.  

Ово право остварује жена до 50 година старости.  
 

Члан 6. 
 

Корисник из претходног члана Правилника ово 
право остварује на основу Јавног позива који се 
расписује почетком године и објављује у средствима 
јавног информисања и на сајту града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Средства Фонда за једнократно новчано давање за 

покушај вантелесне оплодње лице може користити 
само једном. 

Ради остваривања права подносилац захтева 
доставља Фонду следећу документацију: 

- фотокопију личне карте, 
- доказ да су неуспешно завршени поступци 

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

-  доказ да је у поступку  наредног покушаја 
вантелесне оплодње и 

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

 
Члан 8. 

 
Одлуку о износу једнократног новчаног давања за 

вантелесну оплодњу доноси Комисија Фонда. 
Комисија разматра поднете захтеве, утврђује 

испуњеност услова на основу достављених доказа да је 
пар у поступку вантелесне оплодње од стране установе 
у којој се иста врши и доноси одлуку о остваривању 
права на једократно новчано давање за вантелесну 
оплодњу.   

Комисија може тражити извештај о реализацији 
одобрених средстава. 

На основу одлуке Комисије Фонда, Градоначелник 
доноси закључак о исплати једнократног новчаног 
давања за покушај вантелесне оплодње. 

Једнократно новчано давање из претходног става се, 
на основу закључка Градоначелника, исплаћује на 
текући рачун лица које је испунило услове за 
остваривање овог права. 

  
2. Поклон честитка за новорођенчад рођену 
    1. јануара  
 

Члан 9. 
 

За новорођенчад рођену 1.јануара обезбеђује се 
поклон честитка. 

Одлуку о вредности поклон честитке доноси 
Комисија Фонда. 

На основу одлуке Комисије, Градоначелник доноси 
закључак о исплати поклон честитке. 
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Поклон честитка из става 1.овог члана се исплаћује 
готовински преко Градске управе града Крушевца, а на 
основу закључка Градоначелника. 

 
3. Поклон честитка  за новорођенчад рођену на 

територији града Крушевца 
 

Члан 10. 
 

Право на поклон честитку за новорођенчад рођену 
на територији града Крушевца остварују родитељ, 
усвојитељ, хранитељ или старатељ детета са 
пребивалиштем на територији града Крушевца, у року 
од најмање 6 месеци од дана рођења  детета. 

Право из претходног става остварује се за свако 
новорођено дете на територији града Крушевца, без 
обзира на редослед рођења. 

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

 
Члан 11. 

 
Лице из претходног члана приликом уписа 

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

Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца утврђује изглед и текст поклон честитке. 

  
Члан 12.  

 
Одлуку о вредности поклон честитке за 

новорођенчад рођену на територији града Крушевца 
доноси Комисија Фонда. 

Матична служба Градске управе града Крушевца 
месечно сачињава спискове родитеља новорођене деце, 
и исте доставља Одељењу за друштвене делатности на 
обраду, које исте прослеђује Одељењу за финансије са 
закључком о исплати који доноси Градоначелник.  

 
4. Новчана помоћ породици за треће, четврто и 

пето дете по рођењу   
 

Члан 13. 
 

Средства Фонда намењена су спровођењу акције 
"Треће дете" која се организује два пута годишње 
крајем месеца јуна у оквиру "Видовданских свечаности 
" и крајем месеца децембра у оквиру "Новогодишњих 
свечаности". 

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

 
Члан 14. 

 
Корисник средстава је породица која у текућој 

години добије треће, четврто или пето дете и то у 
периоду од 15.12-15.06., за прву акцију и у периоду од 
15.06 -15.12., за другу акцију. 

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

 
Члан 15. 

 
Одлуку о висини новчане помоћи за треће, четврто и 

пето дете доноси  Комисије Фонда. 
Матична служба Градске управе града Крушевца 

сачињава спискове трећег, четвртог и петог детета по 
рођењу и њихових родитеља, и исте доставља Одељењу 
за друштвене делатности на обраду, који се прослеђују 
Одељењу за финансије са Закључком о исплати који 
доноси Градоначелник.  

 
5. Поклон за ђаке прваке  
 

Члан 16. 
 

За све ђаке прваке на територији града Крушевца 
обезбеђује се поклон у виду школског прибора и 
прванке за ђаке прваке који су уписани у школе на 
територији града Крушевца. 

Поступак јавне набавке поклона-школског прибора и 
прванке спроводи служба Градске управе града Крушевца 
надлежна за спровођење поступка јавне набавке.   

Одлуку о вредности и садржини поклона из става 1. 
овог члана доноси  Комисија Фонда. 

 
6. Новчана помоћ незапосленим породиљама 
 

Члан 17. 
 

Као додатни облик заштите породиља на територији 
града Крушевца, утврђује се право на новчану помоћ 
незапосленој породиљи за прво, друго, треће и четврто 
дете. 

Члан 18. 
 

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

Незапосленост се утврђује на дан рођења детета. 
 

Члан 19. 
 

Право на новчану помоћ остварује незапослена 
породиља, држављанка Републике Србије са 
пребивалиштем на територији града Крушевца, које 
мора бити пријављено најмање  12 (дванест) месеци пре 
дана порођаја. 

Право из става 1. овог члана остварује и незапослена 
породиља са статусом интерно расељеног лица, са 
боравиштем на територији града Крушевца које мора 
бити пријављено најмање 12 (дванаест) месеци пре 
дана порођаја. 

Право на новчану помоћ не може да оствари 
незапослена породиља чије је дете дато на усвајање, у 
установу социјалне заштите, хранитељску породицу, 
као и породиља која је лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења, као ни 
усвојитељ или хранитељ детета. 
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Члан 20. 
 
Уколико незапослена породиља, која има троје деце, 

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

Редослед рођења утврђује се према броју 
живорођене деце незапослене породиље у моменту 
подношења захтева за остваривање права на новчану 
помоћ. 

Право на новчану помоћ остварује отац детета 
уколико мајка детета није жива, ако су испуњени  
услови  предвиђени у члановима 18. 19. и 20. 
Правилника. 

 
Члан 21. 

 
Право на новчану помоћ незапослена породиља 

остварује на основу поднетог захтева уз који се 
прилаже следећа документација:  

- уверење о држављанству,   
- извод из матичне књиге рођених за дете,  
- извод из матичне евиденције Републичког Фонда 

пензијског и инвалидског осигурања,  
- фотокопију личне карте незапослене породиље,  
- уверење надлежног органа старатељства да мајка 

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

 
Статус незапослене породиље може се утврдити на 

основу других доказа по оцени органа управе који води 
поступак. 

Незапосленој породиљи припада новчана помоћ у 
износу који важи на дан рођења детета. 

 
Члан 22. 

 
Висину новчане помоћи одређује својим актом 

Градоначелник на предлог Комисије Фонда. 
Средства за исплату новчане помоћи незапосленим 

породиљама обезбеђују се у буџету града за текућу 
календарску годину. 

Новчана помоћ из става 2.овог члана се исплаћује у 
две једнаке рате. 

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

 
Члан 23. 

 
Кад отац детета, у складу са овим Правилником, 

остварује право на новчану накнаду, поред доказа за 
мајку детета, отац подноси исте доказе за себе, осим 
доказа о незапослености.  

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

 
 
 

Члан 24. 
 
Захтев за остваривање права на новчану помоћ 

подноси се у року од 6 (шест) месеци од дана рођења 
детета, преко писарнице Градске управе града 
Крушевца, надлежној  Служби Одељења за друштвене 
делатности. 

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

О праву из става 1. овог члана одлучује Одељење за 
друштвене делатности у складу са Законом о 
финансијској подршци породици са децом. 

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

Исплата новчане помоћи незапосленим породиљама  
врши се из буџета града Крушевца, преко Одељења за 
финансије,  по достављеном  списку  до 10 -ог у месецу 
који сачињава надлежна служба Oдељења за друштвене 
делатности и закључка  који доноси Градоначелник. 

 
8.  Подршка породици са више ђака 

 
Члан 25. 

 
Средства Фонда користе се за куповину уџбеника за 

трећег и четвртог ђака у породици. 
Право на бесплатне уџбенике има трећи и четврти 

ђак у породици – ученик основне и средње школе под 
условом да се остала (старија) деца у породици налазе 
на школовању  у образовно – васпитним установама. 

 
Члан 26. 

 
Поступак јавне набавке за набавку школског 

прибора и уџбеника за трећег и четвртог ђака у 
породици спроводи, служба Градске управе града 
Крушевца надлежна за спровођење поступка јавне 
набавке. 

 
Члан 27. 

 
Школа сачињава спискове ученика, врши проверу 

школских потврда, и доставља оверене спискове са 
школским потврдама Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевца ради провере.  

Школа је дужна да сачини спецификацију 
потребних књига за одређени разред која садржи: име 
аутора, назив издавача, пун назив уџбеника као и 
потребан број  уџбеника који се набавља, и исту 
доставља Служби за јавне набавке Градске управе 
града Крушевца ради спровођена поступка јавне 
набавке. 

  
Члан 28. 

 
Права утврђена у члану 2. став 1. и 6. овог 

Правилника остварују се у складу са Законом о општем 
управном поступку. 
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Члан 29. 
 
Праћење реализације овог Правилника врши 

Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца. 

О спровођењу права из овог Правилника, Комисија 
Фонда ће обавештавати Градско веће града Крушевца. 

 
Члан 30. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца", а 
објавиће се по добијању сагласноси од стране Градског 
већа града Крушевца. 

 
Члан 31. 

 
Одредбе овог Правилника примењиваће се од 

01.01.2014. године. 
 

Члан 32. 
 
Даном почетка примене овог Правилника престаје 

да важи Правилник о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског фонда за популациону политику 
("Службени лист града Крушевца", бр.1/12 и 1/13). 

 
III Број: 36/13 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Иван Мијаиловић, с.р. 
 
 
 
 
579 
На основу члана 28. став 2. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09), 
члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Установе у 
култури „Културно-просветна заједница“ Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 7/10) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
05.12.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних задатака Установе у 
култури „Културно просветна заједница“ Крушевац, 
који је донео  директор дана 25.11.2013. године, под 
бројем 522/2013.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-508/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 

580 
На основу члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. 

гласник Републике Србије" бр. 72/09), члана 6б. Одлуке 
о оснивању Народне библиотеке у  Крушевцу ("Сл.лист 
града Крушевца" број 1/09 - пречишћен текст и 6/10) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца"  бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 05. 12.  2013. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правилника о организацији и системати-
зацији послова Народне библиотеке у Крушевцу, који 
је донео в.д. директор Народне бибилиотеке под бројем  
452 од 04.12.2013. године. 

  
II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 121-45/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
581 
На основу члана  39. Закона о правима пацијената 

("Службени гласник Републике Србијe" бр. 45/13), чл. 
19. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца, бр.8/08 и 5/11) и чл. 8. Одлуке  о 
организовању Саветника за заштиту права пацијената  
("Службени лист града Крушевца" број 10/2013), 

Градско веће града Крушевца, на  седници одржаној 
дана 13.12.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДРЕЂИВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I - ОДРЕЂУЈЕ СЕ ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за саветника за заштиту права 
пацијенaта града Крушевца, на период од пет година. 

  
II - Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-515/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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582 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца и чл. 45. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца  за 2014. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 
8614/1 од 09.12.2013 године.  

 
 II - Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-262/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
 
583 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца и чл. 45 статута града 
Крушевца (“Сл.лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2013. године, донело је:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца у зимском периоду  за 2014. годину који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац  под бр. 8615/1 од 09.12.2013. године.  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-263/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
 
584 
На основу чл. 41. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца и чл. 45 Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана  13.12.2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног зеленила 

у 2014. години који је предложило Јавно комунално 
предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 8617/1 од 
09.12.2013. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-261 /13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
 
585 
На основу чл. 77  став 2.  Одлуке о градском 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2014. 
ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД 

КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 

I  – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 
атмосферске канализације ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ 
Крушевац на територији града Крушевца донетог дана 
09.12.2013. године под бр. 5799.  

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-260/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
 
586 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 13.12.2013. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за миграције и трајна 

решења града Крушевца у саставу: 
1. Братислав Гашић, градоначелник града Крушевца, 

председник Савета 
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2. Душан Тодорвић, запослен у Градској управи, 
заменик председника Савета 

3. Зоран Вешковац, повереник за избеглице и 
миграције, секретар Савета 

 
4. Горан Томић, запослен у Градској управи, члан 

Савета 
5. Данијела Живановић, запослена у Градској 

управи, члан Савета 
6. Иван Бркић, запослен у Градској управи, члан 

Савета 
7. Драгица Бојковић, запослена у Градској управи, 

члан Савета 
8. Милица Миљковић, запослена у Центру за 

социјални рад, члан Савета 
9. Миломир Петронијевић, секретар Црвеног крста, 

члан Савета 
10. др Ненад Крстић, запослен у ФРЗЗО, члан Савета. 
 
II - Задатак Савета за миграције и трајна решења 

јесте израда  и спровођење новог Локалног акционог 
плана за побољшање услова избеглих, интерно расе-
љених и реадмисаната на територији града Крушевца за 
период 2014.-2016. година, сходно њиховим потребама 
у складу са Законом о избеглицама, Стратегијом за 
управљање миграцијама, Националном стратегијом за 
решавање питања избеглица и интерно расељених лица. 

 
III - Административне послове за потребе Комисије 

обављаће Служба за ванредне ситуације, Одељења за 
општу управу, Градске управе града Крушевца. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Градског већа града Крушевца о образовању 
Савета за миграције и трајна решења града Крушевца 
III бр.: 011-10/2012 од 01.08.2012. године ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 9/12). 

 
V – Ово Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-516/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
 
 
587 
На основу члана 59. став 2 Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и чл. 48 Статута 
града Крушевца ("Сл. лист Крушевца" бр.  8/08  и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2013.  године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Градској управи града 

Крушевца број 021-22/IV-2013 који је 12.12.2013. 
године донео начелник Градске управе града 
Крушевца. 

 
2. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-23/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
588 
На основу члана 14. Статута Народног музеја 

Крушевац и 48. Статута града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 19.12.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Правилник о изменама 

Правилника о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Народном музеју Крушевац који 
је донео директор Народног музеја Крушевац, дана 
18.12.2013. год.под бројем 201. 

 
II - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-518/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
 
589 
На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца (''Сл. 
лист града Крушевца'' бр. 14/08) и члана 48. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12. 2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA  
КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Слободанка Миладиновић, 
дужности члана Комисије буџетског Фонда за 
популациону политику.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Златановић, помоћник 

градоначелника за друштвене делатности за члана 
Комисије Буџетског фонда за популациону политику.  
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III - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-519/13 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
 
590 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
05.12.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних прихода повећавају се за 95.000 
динара из осталих извора, извор финансирања 07 и сада 
износе 3.274.499.851 динар, уплатом средстава Републи-
чког фонда за здравствену заштиту на подрачун Културно 
просветне заједнице, по изводу бр. 30 од 25.10.2013. год. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 95.000 
динара и сада износе 3.274.499.851 динар. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 771110 - Мемо-
рандумске ставке за рефундацију расхода, повећавају се 
за 95.000 динара и сада износе 14.410.946 динара. 

Приходи и расходи из осталих извора повећавају се 
за 95.000 динара и сада износе 379.499.851 динар. 

Средства у износу од 95.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код Културно 
просветне заједнице и то: 

- конто 414121-Боловање преко 30 дана, износ од 
95.000 и сада износи 95.000 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: 400-27/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

591 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) и члана 48. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
05.12.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи из осталих извора за 2013. годину 
повећавају се за 570.285 динара, уплатом донације Hypo 
Alpe Adria Bank а.д., Београд, извор финансирања 08 и 
сада износе 380.073.736 динара, по изводу бр. 224 од 
22.11.2013. године. 

 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 580.285 
динара и сада износе 380.073.736 динара. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова, повећавају се за 570.285 динара и 
сада износе 22.744.285 динара. 

Средства у износу од 570.285 динара, извор финанси-
рања 08, разврставају се код Народне библиотеке и то:  

- конто 482191-Остали порези, износ од 12.000 и 
сада износи 12.000 динара,   

- конто 515121 - Књиге у библиотеци, износ од 
558.285 динара и сада износи 831.285 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета за 2013. годину 
са додатним приходима повећавају се за 570.285 динара 
и сада износе 3.275.163.736 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: 400-28/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
592 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012),  члана 28. Одлуке о 
буџету и Одлуке о ребалансу буџета града Крушевца за 
2013. годину („Сл. лист града Кршевца“ бр. 10/12 и 
7/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
05.12.2013. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају се 

за 45.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.275.208.736 дин., уплатом Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије на подрачун Градске управе 
бр. 840-2429741-67 на име ургентне помоћи за избеглице. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 45.000 динара, извор финансирања 07 и сада 
износе 3.275.208.736 динара. 

Укупни приходи и расходи из осталих извора повећа-
вају се за 45.000 динара и сада износе 380.118.736 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 45.000 динара и 
сада износе 1.167.100 динара. 

Средства у износу од 45.000 динара, извор финанси-
рања 07 разврставају се на Градску управу код Локалног 
акционог плана за интерно расељена и избегла лица, конто 
472931 – Једнократна помоћ и сада износе 4.152.000 
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: 400-29/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
593 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца  на седници одржаној 
05.12.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 93.600 динара, уплатом Меркатора С д.о.о. на 
подрачун Културно просветне заједнице, извор 
финансирања 04 и сада износе 3.274.593.451 динар, по 
изводу бр. 36 од 15.11.2013. године. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 93.600 динара и сада износе 3.274.593.451 динар. 

Приходи и расходи из осталих извора повећавају се 
за 93.600 динара и сада износе 379.593.451 динара. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 742140 – Приходи 
од продаје добара или услуга од стране тржишних 

организација  у корист нивоа градова, повећавају се за 
93.600 динара и сада износе 127.300.600 динара. 

Средства у износу од 93.600 динара, извор 
финансирања 04, разврставају се код Културно 
просветне заједнице и то: 

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
27.600 и сада износи 77.600 динара,  

- конто 512221-Рачунарска опрема, износ од 66.000 
динара и сада износи 109.000 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: 400-26/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
594 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) и члана 48. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 13.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета са додатним приходима за 
2013. годину повећавају се за 115.000 динара, извор 
финансирања 08 и сада износе 3.275.323.736 динара, 
уплатом донације првог потпредседника Владе 
Републике Србије, Александра Вучића у износу од 
115.000 динара, у корист Центра за особе са 
инвалидитетом у Крушевцу. 

Укупни расходи буџета са додатним расходима за 
2013. годину повећавају се за 115.000 динара, извор 
финансирања 08 и сада износе 3.275.323.736 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући  
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 115.000 динара и 
сада износе 22.859.285 динара. 

Укупни приходи и расходи из осталих извора 
повећавају се за 115.000 динара и сада износе 
380.233.736 динара.  

Средства у износу од 115.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Центра за особе са 
инвалидитетом на конто 511321 – Капитално 
одржавање пословних зграда и пословног простора и 
сада износи 115.000 динара. 

Средства донације ће бити употребљена за израду 
ограде по рачуну бр. 30 од 09.12.2013. године, издатом 
од Машинске обраде метала „Зомби –ЗСГ“ Срње. 
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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: 400-716/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
 
595    
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12 и 106/13) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 19.12.2013. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета са додатним приходима за 

2013. годину повећавају се за 2.000.000 динара, извор 
финансирања 07 и сада износе 3.277.323.736 динара, 
уплатом Министарства културе Републике Србије за 
пројекте Народног музеја. 

Укупни расходи буџета са додатним расходима за 
2013. годину повећавају се за 2.000.000 динара, извор 
финансирања 07 и сада износе 3.277.323.736 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 2.000.000 динара 
и сада износе 26.082.000 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.000.000 динара и сада износе 2.897.090.000 динара.  

Средства у износу од 2.000.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Народног музеја и то: 

 

 

Р. 
бр Назив пројекта и добијена средства Пози- 

ција Конто Повећање - 
смањење 

Нови 
план 

 

 
1. 

 

Едукативне дечије радионице (добијена средства 50.000) 
292 422394 +5.000 5.000
296 423599 +14.000 14.000
303 426621 +31.000 31.000

 
2. 

 
„Систематска  археолошка испитивања локалитета Бедем“ 
(добијена сресдтва 250.000) 

291 422111 +30.600 30.600
291 422192 +32.200 32.200
296 423599 +187.046 201.046
303 426621 +154 31.154

3. Конзервација макете Видовданског храма (добијена средства 
300.000) 

296 423599 +300.000 501.046

 
4. 

 
Монографија музеја 1951-2011 (добијена средства 100.000) 

290 421919 +15.000 15.000
295/1 423413 +30.000 30.000

296 423599 +55.000 556.046
 

5. 
 
Нова стална поставка (добијена средства 1.000.000) 

296 423599 +400.000 956.046
309 512631 +600.000 600.000

 
6. 

 
„Биберче“ (добијена средства 100.000) 

292 422394 +10.000 15.000
295/1 423413 +20.000 50.000

303 426621 +70.000 101.154
 

7. 
 
Препознавање 2013. (добијена средства 200.000) 

291 422111 +1.500 32.100
292 422394 +24.150 39.150
293 422911 +21.000 21.000

295/1 423413 +39.615 89.615
296 423955 +81.735 1.037.781
297 423711 +32.000 32.000

 

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: 401-725/13  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.
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596 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12 62/13 и 63/13), Уговора о 
донацијама новчаних средстава за Новогодишњи 
концерт и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 24.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 2.575.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 2.899.665.000 динара, од тога уплатом „Петрол 
ЛПГ" у износу од 1.000.000 динара, од 09.12.2013. 
године, „Расина енергогас“ у износу од 1.000.000 динара 
од 17.12.2013. године и АД Фабрика мазива „ФАМ“ 
Крушевац у реструктуирању у износу од 575.000 динара 
од 20. и 23.12.2013. године на име извођења 
Новогодишњег концерта за 2014. годину.  

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 2.575.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 2.899.665.000 динара. 

Укупни приходи и расходи са додатним приходима 
повећавају се за 2.575.000 динара и сада износе 
3.279.898.736 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких  и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 2.575.000 динара 
и сада износе 3.225.000 динара. 

Средства у износу од 2.575.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника на 
позицији 25, економска класификација 424200 – Услуге 
образовања, културе и спорта (Видовданске свечаности 
и остале градске манифестације), конто 424221 и сада 
износе 3.225.000 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: 401-739/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
597 
На основу члана 70. став 2 и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
05.12.2013. 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 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерве - текућа резерва, 
одобрава се укупно 40.990 динара распоређено на 
следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, функционална 
класификација 130, економска класификација 426800, 
позиција 71 – Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство: повећава се за 40.990 динара. 

   
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату 
набављених сложивих убруса и тоалетних листића од 
предузећа „Вералекс“ Д.О.О. Београд, по рачуну – 
отпремници бр. 014303351 од 06.11.2013. године, за 
укупно 40.989,60 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: 401-682/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
598 
На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 3.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 34 – О.Ш. „Вук Караџић“, 
економска класификација 463100, позиција 404 – 
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Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 3.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 3.000 динара су недостајућа 
средства О.Ш.“Вук Караџић“ за исплату судских такси 
по Решењу Основног суда у Крушевцу 1 П1.бр.47/12 од 
05.02.2013. године, таксе на одговор на тужбу, као и за 
опомену. 

 
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: 401-681/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
599 
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 и 106/2013) и члана  48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 13.12.2013. 
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 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 5, функционална класифи-
кација 130, економска класификација 499120, позиција 
93 - Средства резерве - текућа резерва, одобрава се 
укупно 37.000 динара распоређено на следеће 
кориснике у разделу 3, глава 17 – Крушевачко 
позориште и то: 

- позиција 192, економска класификација 411100 – 
Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 30.850 
динара од тога: на конто 411111 – Бруто зарада у 
износу од 28.500 динара и на конто 411115 – Минули 
рад износ од 2.350 динара; 

- позиција 193, економска класификација 412100 – 
Допринос за пензијско инвалидско осигурање износ од 
3.550 динара; 

- позиција 194, економска класификација 412200 – 
Допринос за здравствено осигурање износ од 2.350 
динара; 

- позиција 195, економска класификација 412300 – 
Допринос за незапосленост износ од 250 динара  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату 

недостајућег дела плате за Крушевачко позориште по 
захтеву са рекапитулацијом обрачунатих пореза и 
доприноса на зараде за новембар 2013. године од 
09.12.2013. 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: 401-715 /13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
 
600 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 19.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 11.990 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 15 – Служба месних заједница и 
месне заједнице, економска класификација 512200, 
позиција 167 – Административна опрема, повећава се 
за 11.990 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 11.990 динара су 
недостајућа средства за набавку телефакса за потребе 
Месне заједнице Велики Шиљеговац. 

 
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: 401-726/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 



 804                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  11                                  27.12.2013. 

 

601 
На основу члана 70. став 2 и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12 и 106/13) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 19.12.2013. 
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 2013. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 93 - 
Средства резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 
660.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 1, глава 1 – Скупштина града – Извршни 
и законодавни органи, функционална класификација 
111, економска класификација 423500, позиција 6 – 
Стручне услуге – одборнички додатак: повећава се за 
660.000 динара. 

   
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату накнаде 
члановима управних, надзорних одбора и комисија – 
Одборнички додатак. 

 
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: 401-727/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
602 
На основу члана 69., став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 25.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
града Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална класификација 
130, економска класификација 499120, позиција 93 - 
Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
41.800  динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 421500, позиција 42 – Трошкови 
осигурања,  повећава се за 41.800 динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 
2. овог решења у  износу од 41.800 динара су 
недостајућа средства за исплату каско осигурања 
возила, по фактурама и то: 51-1145-13212, 51-1145-
13412 и 51-1145-13312 од 28.12.2013. године, издатих 
од Компаније Дунав осигурање А.Д.О., Београд. 

 
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: 401-760/13 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
603 
На основу члана 70., став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца"  бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 13.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
града Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална класифи-кација 
130, економска класификација 499110, позиција 92 - Стална 
резерва, одобрава се укупно 233.500 динара, извор 
финансирања 01, распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 112 
- Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 233.500 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења, у износу од 233.500 динара, служиће за 
исплату рачуна отпремнице бр. 26-11/2013 од 
28.11.2013. године, на износ од 233.488,92 динара, 
издатог од С.З.Р. „Алекс-градња“ Крушевац, за 
изградњу алтернативног земљаног пута у селу Петина, 
од постојећег моста до домаћинства Радичевић 
Станислава, по записнику Градског штаба за ванредне 
ситуације бр. 558/2013-06 од 06.11.2013. 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:  401-713 /13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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604 
На основу члана 5., став 6. и 7. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12) Решења о преносу средстава 
Министарства културе и информисања бр. 451-04-
1434/2012-03 и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
05.12.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УРАВНОТЕЖЕЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I – УРАВНОТЕЖУЈУ СЕ укупни приходи и 

расходи буџета града Крушевца за 2013. годину и то: 
 
1) Приходи извора финанансирања 07 – Донације од 

осталих нивоа власти, средства која су стигла на уплатни 
рачун буџета повећавају се за 90.000 динара и сада 
износе 2.895.090.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну број 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 90.000 динара и 
сада износе 24.082.000 динара. 

Средства у износу од 90.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Културног центра на: 

- позицију 238 – Услуге информисања, конто 423413 - 
Услуге штампања публикација, износ од 4.560 динара и 
сада износи 4.560 динара; 

- позицију 239 – Стручне услуге, конто 423599 - 
Остале стручне услуге, износ од 20.617 динара и сада 
износи 20.617 динар; 

- позицију 243 – Текуће поправке и одржавање 
опреме, конто 425262 – Текуће поправке и одржавање 
опреме за културу, износ од 13.680 динара и сада износи 
13.680 динара; 

- позицију 244 -  Административни материјал, конто 
426111 - Канцеларијски материјал, износ 6.943 динара и 
сада износи 6.943 динара и 

- позицију 252 - Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт, конто 512631 –Опрема за културу, 
износ од 44.200 динара и сада износи 44.200 динара. 

2) Приходи извора финансирања 07 из додатних 
прихода се смањују за 90.000 динара и сада износе 
379.503.451 динар.  

Приходи на уплатном рачуну број 733144 - Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова (из осталих извора) смањују се за 
90.000 динара и сада износе 1.122.100 динара.  

Средства у износу од 90.000 динара, смањују се код 
расхода Културног центра (остали извори) по следећим 
контима: 

 
- 423413 - Услуге штампања публикација, смањују се 

за 4.000 динара и сада износе 0 динара;  
- 423599 – Остале стручне услуге, смањују се за 

21.000 динара и сада износе 0 динара;  
- 425262 – Текуће поправке и одржавање опреме за 

културу, смањују се за 12.000 динара и сада износе 0 
динара;  

- 426111- Канцеларијски материјал, смањују се за 
9.000 динара и сада износе 0 динара и  

- 512631 -  Опрема за културу, смањују се за 44.000 
динара и сада износе 0 динара.  

 
II – Укупни приходи и расходи са средствима из 

додатних извора буџета за 2013. годину, пре и после ове 
промене износе 3.274.593.451 динар. 

 
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: 400-25/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
605 
На основу члана 61. став 12 Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12 и 106/13) и члана  48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 13.12.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
1. ОДОБРАВА СЕ повраћај неутрошених средстава 

у текућу буџетску резерву и то:  
- са позиције 278 - Плате, додаци и накнаде 

запослених, конто 411111 - Плате на основу цене рада, 
Народног музеја Крушевац у износу од 37.000 динара  

- на позицију 93, економска класификација 499120 – 
Текућа буџетска резерва, у износу од 37.000 динара. 

  
2. Средства за која је одобрен повраћај у текућу 

резерву по захтеву Народног музеја Крушевац од 
11.12.2013. године, биће употребљена за намене које 
нису предвиђене буџетом или за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму. 

 
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: 401-714/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.
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IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЗ И ДРУГО 
  

 

606 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 17.12.2013. 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 регули-
сању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011... 
6/2013) тако што се: 

 
- у чл. 15. ставу 1. након тачке 2. додаје нова тачка 3. 

која гласи: 
 
 "3. Улица Миличина, од Улице Југовићеве до 

Улице Газиместанске;" 
 
- у чл. 26. ставу 1. иза речи "Веселина Николића" 

додаје текст ", у Улици Миличиној од Улице 
Југовићеве до Улице Газиместанске" 

 
- у чл. 26. ставу 5. иза речи "2 t" додаје текст ", у 

изузетним случајевима може се издати одобрење за 
возила носивости преко 2 t, без временског ограничења 
трајања у времену од 00 до 24 h" 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

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

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-1449/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
607 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 26.12.2013. 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 ... 
6/2013) тако што се: 

- у чл. 4. ставу 1. испред тачке 1. додаје нова тачка 
1.1. која гласи: 

 
 "1.1. Улица Балшићева, од Улице Нове 

Балшићеве до Улице Вронског;" 
 
- у чл. 4. ставу 1. тачка 24. се мења тако да гласи:  
 

"24. Улица нова Балшићева, од Улице Пећке до 
Улице Балшићеве;" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

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

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-1499/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
608 
На основу члана 4. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о организацији Градске управе града  Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр.10/2013) и чл. 45. 
Пословника Скупштине града ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/13 - Пречишћен текст и 10/13) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, на 
седници одржаној дана 25.12.2013. године, утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца. 

Пречишћен текст Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца обухвата Одлуку о 
организацији Градске управе града Крушевца 
објављену у „Службеном листу града Крушевца“ бр. 
2/10 -Пречишћен текст, као и  измене и допуне Одлуке 
о организацији Градске управе града Крушевца 
објављене у „Службеном листу града Крушевца“: бр. 
1/11, 7/12, 8/12, 1/13 и 10/13)  

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца".  
 

   I број: 016-1/13 ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
Живојин Милорадовић с.р. 
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О Д Л  У К А 
 

 О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА  КРУШЕВЦА 

  (Пречишћен текст)  
 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређују се питања организације, 

делокруга и начина рада Градске управе града  
Крушевца  и друга питања од значаја за њен рад.  

 
Члан 2. 

 
Градска  управа: 
1. припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;  
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, 

градоначелника и Градског већа;  
3. решава у управном поступку у првом степену о 

правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других организација у управним стварима из 
надлежности Града; 

4. обавља послове управног надзора над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине града;  

5. извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Граду;  

6. обавља стручне и друге послове које утврде 
Скупштина  града, градоначелник и  Градско веће. 

 
Члан 3. 

 
Поред послова из изворног делокруга Града као 

јединице локалне самоуправе, Градска управа обавља 
законом поверене послове државне управе (у даљем 
тексту: поверени послови).  

 
Члан 4. 

 
Градска управа обавља послове на основу и у 

оквиру Устава, закона и  Статута града.  
 

Члан 5. 
 

Рад Градске управе доступан је јавности и подложан 
критици и јавној контроли грађана на начин утврђен 
законом.  

 
Члан 6. 

 
Запослени у Градској управи дужни су да своје 

послове обављају стручно, не руководећи се при том 
својим политичким убеђењима, нити их у обављању 
послова могу изражавати и заступати.  

 
Члан 7. 

 
Средства за финансирање послова Градске управе 

обезбеђују се у буџету Града, из изворних и 
уступљених јавних прихода у складу са Законом.  

 

Члан 8. 
 
Градска управа примењује прописе о државној управи 

и управном поступку кад решава о правима, обавезама и 
интересима грађана или другог правног лица. 

Послове Градске управе који се односе на остваривање 
права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу 
обављати лица која имају прописану школску спрему, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе 
и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и 
другим прописом.  

 
II - ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 

 
Члан 9. 

 
У Градској управи као јединственом органу за вршење 

сродних послова образују се унутрашње организационе 
јединице и делови организационих јединица.  

 
Члан 10. 

 
 Унутрашње организационе јединице у Градској 

управи јесу одељења (у даљем тексту: одељења).  
Делови организационих јединица су службе. 
Изузетно организациони делови могу имати 

другачије називе, ако то захтева природа послова који се 
у тим деловима врше  (рачуноводство, писарница и др.). 

 
Члан 11. 

 
Поједине послове у Градској управи могу обављати 

самостални извршиоци (послови буџетске контроле и 
ревизије, послови информисања и др.).  

Самостални извршилац за свој рад одговара 
начелнику Градске управе.  

  
Члан 12. 

 
Одељења се образују према врсти, међусобној 

повезаности и обиму послова чијим се вршењем 
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 
области за коју се образују.  

Службе се образују према пословима који захтевају 
непосредну повезаност и организациону посебност.  

 
Члан 13. 

 
За обављање послова Градске управе образују се 

следеће унутрашње организационе јединице:  
- Одељење за урбанизам  и грађевинарство; 
- Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне 

послове; 
- Одељење за друштвене делатности; 
- Одељење за финансије; 
- Одељење за јавне набавке; 
- Одељење за инвестиције, привреду и заштиту жи-

вотне средине; 
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних 

прихода;  
- Одељење за општу управу и заједничке послове;  
- Одељење за скупштинске послове; 
- Одељење за инспекцијске послове;  
- Комунална полиција. 
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Члан 14. 
 
Одељење за урбанизам и грађевинарство врши 

послове Градске управе који се односе на: припремање 
и предлагање израде урбанистичких планова (одлуке о 
изради и Програм за израду плана) и остале послове у 
поступку њиховог доношења. Обавља послове везане 
за спровођење урбанистичких планова и то; издаје 
изводе из урбанистичких планова, издаје акт о 
урбанистичким условима; организује јавну презентацију 
урбанистичког пројекта у складу са  Законом; обавља 
стручне послове за уређење и коришћење грађевинског 
земљишта; припрема програме уређивања грађевинског 
земљишта,  акт о одређивању јавног грађевинског 
земљишта; Одлуку и програм давања у закуп 
неизграђеног јавног грађевинског земљишта,  као и   
одлуке и програм давања у закуп осталог неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини. 

Издаје одобрења за изградњу и употребу објеката и 
врши друге послове који се односе на изградњу у 
складу са Законом; припрема прописе за Градско веће  
којим се уређује постављање мањих монтажних 
објеката на јавним површинама, врши и друге послове 
у области урбанизма и грађевинарства у складу са 
Законом.  

 
Члан 15. 

 
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-

правне послове, врши послове који се односе на 
уређење, развој и обављање комуналних делатности;  
припрема нацрте одлука и других аката које доноси 
Скупштина, градоначелник и градско веће из ове 
области; врши надзор над применом Закона из ове 
области и над законитошћу рада јавних комуналних и 
других предузећа; спроводи поступак исељења 
бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије и  врши друге послове у стамбеној области 
у складу са Законом; врши послове из области 
саобраћаја; послове везане за спровођење акта којим се 
уређује постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама; врши послове који се односе на 
заштиту, очување и евиденцију непокретности које 
користи Град, спроводи поступак експропријације, 
поступак утврђивања права коришћења на 
грађевинском земљишту у државној својини бившим 
власницима;  враћање у својину осталог грађевинског 
земљишта; поступак враћања утрина и пашњака селима 
на коришћење; утврђивање престанка права коришћења 
осталог грађевинског земљишта; послове у вези 
враћања земљишта одузетог по основу Закона о 
пољопривредном земљишном фонду и конфискованог 
због неизмирених обавеза из обавезног откупа, 
издавање тапија. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине.  

 
Члан 16. 

 
Одељење за друштвене делатности врши послове 

који се односе на  задовољавање одређених потреба 
грађана утврђених законом у области: образовања, 
културе, физичке културе, примарне здравствене 
заштите, социјалне заштите, дечје заштите, борачко-

инвалидске заштите и информисања; припрема нацрте 
одлука и других аката које доноси Скупштина, Градско 
веће, градоначелник и начелник управе из ове области; 
врши надзор над радом установа у области друштвених 
делатности и припрема критеријуме за  њихово 
финансирање; учествује у планирању средстава за 
материјалне трошкове и инвестиције за  предшколско, 
основно и  средње образовање и друге установе и 
организације друштвених делатности; обавља  послове 
ученичког и студентског стандарда; врши послове 
инспекцијског надзора у предшколској установи, 
основним и средњим школама; стара се о 
имплементацији стратешких докумената: Локалног 
плана акције за децу и Стратегије развоја социјалне 
политике и припрема измене истих; припрема нормативе 
и стандарде за обављање делатности установа социјалне 
заштите чији је оснивач град;  припрема и извршава 
прописе о правима у социјалној заштити и обављању 
послова државног старатеља; издаје дозволе за почетак 
рада установа социјалне заштите и утврђује испуњеност 
услова  за пружање услуга социјалне заштите у складу са 
законом; стара се о обезбеђивању услова за рад, 
одржавање и остваривање програма установа  социјалне 
заштите чији је оснивач град као и организација 
социјалне заштите чија је делатност од интереса за град; 
Стара се обезбеђује услове за рад, одржавање и 
остваривање програма установа културе, услова за рад 
самосталних уметника, развоја културно-уметничког 
аматеризма и заштите културних добара; предлаже 
расподелу средстава и стара се о реализацији пројеката 
организација из области друштвених делатности; обавља 
поверене послове из области борачко-инвалидске 
заштите и финансијске подршке породици са децом. 

Врши  послове који се односе на задовољавање 
одређених потреба грађана утврђених законом у области 
спорта и физичке културе; припрема нацрте одлука и 
других аката из ове области које доноси Скупштина 
града, Градско веће и градоначелник; врши надзор над 
радом установа и организација у области спорта; 
послове који се односе на обезбеђивање услова за: 
изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у 
којима се остварују потребе у области спорта у граду; 
помоћ у реализацији  школских спортских такмичења на 
нивоу града, округа и Републике; старање о 
обезбеђивању посебних услова за повећање обухвата и 
квалитета рада са младим спортским талентима; 
припрема критеријуме за финансирање делатности 
организација у области спорта које је основао град и 
праћење реализације  програма или делова програма 
других организација којима се доприноси задовољавању  
потреба грађана у области спорта на нивоу града; стара 
се о организовању и одржавању спортских такмичења и 
манифестација од значаја за град; стара се о 
обезбеђивању услова за рад спортских стручњака у 
организацијама у области спорта на територији града. 

Подстицање различитих активности и програма 
младих и стварање услова за укључивање младих у 
друштвени живот и процесе одлучивања; помоћ у 
стварању услова за организовање омладинских 
активности и делатности омладинских организација; 
сарадња са локалним удружењима младих око 
имплементације локалних стратегија; организовање 
различитих врста обука младих ради њиховог већег 
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укључивања у неформално образовање, волонтерски 
рад и боље коришћење слободног времена; припрема, 
прати и реализује локалне пројекте за младе у складу са 
националном стратегијом; припрема критеријуме за 
суфинансирање пројеката омладинских удружења и 
пројеката који се баве младима.  

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине Града. 

 
Члан 17. 

 
      Одељење за финансије врши послове Градске 
управе који се односе на: припрему предлога и 
извршењу буџета и ребаланса буџета Града;  буџетско 
извештавање о остварењу јавних прихода и јавних 
расхода  у складу са законом;   израду Завршног рачуна 
буџета; израду решења о повећању прихода и расхода 
буџета, о употреби средстава са текуће и сталне резерве, 
о преусмеравању средстава унутар корисника и промени 
намене средстава и закључака о исплатама са позиција 
капиталних расхода; финансијско планирање и праћење 
реализације планова, обрачун и исплату зарада, вођење 
помоћних евиденција и рачуноводство и извештавање за 
директне и одређене индиректне кориснике; попис 
покретне и непокретне имовине града и поступање по 
захтевима за откуп станова; послове трезора, пријема, 
контроле и преноса трансфера финансијских средстава 
директним и индиректним корисницима, вођење 
евиденције о ликвидности КРТ-а и главне књиге трезора 
директних корисника;  

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 

 
Члан 18. 

 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине, врши послове Градске управе из 
области: привреде, пољопривреде, водопривреде и 
заштите животне средине и то: прикупљање података о 
привредним субјектима и ресурсима и израђује анализе 
за потребе доношења програма развоја привреде из 
надлежности Града и сарадње са другим субјектима на 
укупном привредном развоју Града; припрема Програм 
развоја града и Програм развоја привреде; припрема 
програме и спроводи пројекте локалног-економског 
развоја и стара се о унапређењу општег оквира за 
привређивање, помоћ инвеститорима за прибављање 
документације за добијање дозволе за изградњу, 
предлагање приоритета инвестиција као и одређивање 
пројектних задатака са носиоцима, учешће у изради и 
праћење реализације градских пројеката и стручна 
помоћ у реализацији свих градских инвестиција; 
стручне и административне послове за буџетски Фонд 
за подстицање  развоја пољопривреде, Фонд за заштиту 
животне средине и Фонд за финансирање активне 
политике запошљавања; врши промену намене 
пољопривредног земљишта, израђује основе заштите и 
уређења пољопривредног земљишта и обавља послове 
на њиховом спровођењу, прати рад и припрема акта у 
вези са радом Туристичке организације, израђује 
програм развоја туризма и припрема акт о  висини 
боравишне таксе; прати рад и припрема акта у вези са 
радом Бизнис инкубатора и Ветеринарске станице; 

води евиденцију о задругама и пружа стручну помоћ за 
развој задругарства; послове снабдевања тржишта и  
робних  резерви;  пружа услуге привредним субјектима 
у поступку регистрације радњи и предузећа, на основу 
споразума са Агенцијом за привредне регистре;   

Припрема акт о прописивању радног времена 
угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
издаје радне књижице и обавља послове на 
регистровању уговора о раду са кућним и помоћним 
особљем и за обављање послова ван просторија 
послодавца. 

Обавља послове који се односе на заштиту животне 
средине, припрема програм коришћења и заштите 
природних вредности и програм заштите животне 
средине, и припрема акт којим се утврђује посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне средине. 
Врши поверене послове на основу закона из области 
заштите животне средине и  друге послове у складу са 
законом и одлукама Скупштине. 
 

Члан 19. 
 

Одељење  за јавне набавке спроводи поступак јавних 
набавки за органе Града, установе чији је оснивач Град, 
осим здравствених установа, основне и средње школе за 
јавне набавке које се финансирају средствима буџета града; 
припрема годишњи план набавки, израђује нормативна 
акта из ове области, координира са организационим 
јединицама и установама у циљу израде конкурсне 
документације, израду конкурсне документације, врши 
оглашавања јавних набавки, израђује  моделе уговора и 
стара се о конкурсној документацији, обавља стручно – 
административне послове за потребе Комисије за јавне 
набавке; прати извршавање уговорених обавеза  у складу са 
законом; води регистре и евиденције о спроведеним 
поступцима у електронском и штампаном облику, 
припрема извештаје за надлежне органе;  обавља послове 
који се односе на поверавање обављања комуналних 
делатности у складу са законом и припрему уговора о 
поверавању; врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 
 

Члан 20. 
 
Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода врши послове који се односе на 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 
остварених на територији града Крушевца, припрема 
нацрте одлука о висини стопа изворних прихода и 
увођењу локалних такси и накнада  и прати њихово 
спровођење. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 

 
Члан 21. 

 
Одељење за општу управу и заједничке послове  

врши послове који се односе на: припрему прописа који 
се односе на унапређење организације рада и 
модернизацију Градске управе; прописа о начину 
коришћења превозних средстава и опреме, припрема 
акт о матичним подручјима; акт о локалним 
административним таксама; спровођење прописа о 
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управи, управном поступку и канцеларијском 
пословању у Градској управи, организацију и рад 
пријемне канцеларије,  заједничке писарнице и архиве 
градске управе; праћење стања остваривања права и 
обавеза грађана и предузећа и других правних лица 
пред Градском управом (ажурност решавања у 
управним стварима); решавање у управном поступку у 
области грађанских стања, вођење бирачког списка;  
послове пружања правне помоћи грађанима са 
територије града Крушевца; послове планирања, 
организовања обуке и спровођење активности које 
организују републичке и међународне институције на 
пословима одбране, елементарних непогода, избеглих и 
расељених лица и азиланата (као и надзор корисника на 
терену); у оквиру овог Одељења, за вршење одређених 
послова из надлежности Градске управе образују се 
месне канцеларије. 

У овом Одељењу обављају се одређени стручни, 
технички и други заједнички послови за потребе Градске 
управе и то: припрема основа и програма јединственог 
информационог система, организацију и рад на увођењу, 
развоју и коришћењу информатичке технологије, 
експлоатацију рачунарске опреме; послове израде 
идејних пројеката у складу са стратегијом града, а у 
циљу побољшања пословања Градске управе, 
модернизација интернет презентације, послови контроле 
квалитета рада, имплементацијом система квалитета у 
Градској управи, мерењем успешности извршења и 
испуњења циљева које је поставила Градска управа у 
складу са Регулаторном реформом рационализације - 
гиљотина формалности; умножавање и повезивање 
материјала и обезбеђивање функционисања 
конференцијско-дискутних система; инвестиционо 
техничке послове у вези са изградњом, доградњом и 
адаптацијом пословног простора за потребе Градске 
управе; послове текућег и инвестиционог одржавања 
зграде Градске управе; одржавање инсталација, уређаја и 
опреме; спровођење мера противпожарне заштите, 
одржавање чистоће и возног парка. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града. 

 
Члан 22. 

 
Одељење за скупштинске послове обавља стручне и 

друге послове за Скупштину, Градско веће и 
градоначелника који се односе на: припрему и одржавање 
седница  Скупштине града, њених радних тела и Градског 
већа;  обраду материјала са седница,  старање о 
законитости рада ових органа и тела; пружање стручне 
помоћи одборницима и одборничким групама и старање о 
благовременом прибављању одговора на одборничка 
питања; послове у вези избора,  именовања и постављења  
када о томе одлучује Скупштина, градоначелник и 
Градско веће; израду Статута града, Пословника о раду 
Скупштине и Градског већа, одлуке о организацији 
Градске управе, као и прописа о накнадама трошкова и  
изгубљене зараде одборницима и члановима радних  тела 
Скупштине и Градског већа, прописа који се односе на 
критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других 
примања функционера; припрему општих аката о 
правима и обавезама запослених у Градској управи и 
мерилима и критеријумима за утврђивање зарада 

запослених у Градској управи; одређене послове за 
спровођење избора (градских, републичких); стручне 
послове везане за додељивање признања која установљава 
Град; послови који се односе на информисање о раду 
органа Града, штампање службеног листа града; 
организовање и спровођење референдума и зборова 
грађана када их расписује Скупштина, односно сазива 
председник Скупштине; стручне послове у предметима 
заштите права грађана када у другом степену решава 
Градско веће, стручне  послове из области радних односа 
за запослене и изабрана, односно постављена лица.  

Врши стручне и административно-техничке послове 
за остваривање надлежности и овлашћења председника 
Скупштине и заменика, градоначелника, заменика, 
чланова Градског већа и помоћника градоначелника 
који се односе на: представљање Града у односима 
према правним и физичким лицима у земљи и 
иностранству,  припрему радних и других састанака; 
организује протокол поводом пријема домаћих и 
страних представника градова и општина, протокол 
поводом додељивања јавних признања и друге 
протоколарне послове које одреде председник  
Скупштине, заменик, градоначелник, заменик 
градоначелника,  и помоћници градоначелника. 

 Одељење врши и друге послове у складу  са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Пословником Скупштине града и Градског већа. 

 
Члан 23. 

 
У оквиру Одељења за општу управу и заједничке 

послове образују се следеће месне канцеларије:  
1. Месна канцеларија Коњух за насељена места: 

Коњух, Љубава, Брајковац, Каменаре, Коморане и 
Лазаревац;  

2. Месна канцеларија Кукљин за насељено 
место Кукљин;  

3. Месна канцеларија Јасика за насељена места: 
Јасика, Шанац, Гавез, Срње и Велика Крушевица;  

4. Месна канцеларија Падеж за насељена места: 
Падеж, Глобаре, Шашиловац, Крвавица и Вратаре;  

5. Месна канцеларија Глободер за насељено  
место Глободер;  

6. Месна канцеларија  Пепељевац  за насељена 
места: Пепељевац, Вучак, Церова и Лукавац;  

7. Месна канцеларија Жабаре за насељена места: 
Жабаре, Треботин, Мала Врбница, Дољане и Мешево;  

8. Месна канцеларија Велики Купци за 
насељена места Велики Купци,  Мали Купци, Гркљане, 
Штитаре, Себечевац, Суваја, Мајдево и Ћелије;  

9. Месна канцеларија Горњи Степош за насељена 
места: Горњи Степош, Доњи Степош,  Шавране и Наупаре;  

10. Месна канцеларија Велика Ломница за 
насељена места: Велика Ломница, Буци и Буковица;  

11. Месна канцеларија Трмчаре за насељена 
места: Трмчаре, Модрица, Слатина и Сеземче;  

12. Месна канцеларија Каоник за насељена места 
Каоник,  Јошје, Ђунис и Црквина;  

13. Месна канцеларија Сушица за насељена 
места Сушица и Позлата; 
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14. Месна канцеларија Велики Шиљеговац за 
насељена места Велики Шиљеговац и Бојинце; 

 
15. Месна канцеларија Рибаре за насељена места: 

Рибаре, Зубовац, Гревци, Росица, Бољевац, Мало 
Крушинце и Рибарска Бања; 

 
16. Месна канцеларија Мала Река за насељена 

места Мала Река, Зебица, Рлица, Велико Крушинце, 
Срндаље и Беласица; 

 
17. Месна канцеларија Дворане за насељена 

места: Дворане, Петина, Пољаци и  Ловци; 
 
18. Месна канцеларија Здравиње за насељено 

место Здравиње; 
 
19. Месна канцеларија Бела Вода за насељено 

место Бела Вода; 
 
20. Месна канцеларија Мачковац за насељено 

место Мачковац; 
 
21. Месна канцеларија Јабланица за насељена 

места: Јабланица, Витановац и Шогољ; 
 
22. Месна канцеларија Читлук за насељена 

места: Читлук, Бегово Брдо и Кошеви. 
 

Члан 24. 
 

Месне канцеларије врше послове који се односе на 
пријем поднесака за Градску управу, бирачке спискове, 
оверу потписа, рукописа и преписа, узимање изјава 
грађана по замолницама  надлежних органа, вођење 
матичних књига, издавање уверења о пословима о 
којима се води службена евиденција, као и уверења о 
чињеницама о којима се не води евиденција код 
Градске управе када је доказивање тих чињеница 
прописано законом, завођење и експедицију поште. 

 
Члан 25.  

 
У вршењу послова и задатака које обављају, месне 

канцеларије остварују сарадњу са одговарајућим 
одељењима Градске управе и месним заједницама. 

Месне канцеларије могу обављати одређене послове 
за друге органе, месне заједнице, јавне службе, 
предузећа и друга правна лица, на свом подручју ако 
им вршење тих послова буде поверено.  

 
Члан 26. 

 
Одељење за инспекцијске послове врши послове 

које се односе на: контролу, надзор  и предузимање 
мера у складу са позитивним прописима у области 
пројектовања, контролу издатих дозвола, контролу 
изградње објеката, коришћења и контролу код 
издавања употребних дозвола за изграђене објекте, и 
контролу над извршавањем закона и других прописа 
који  се односе на даваоце и кориснике комуналних 
услуга у погледу услова и начину  давања и коришћења 
услуга и то: пречишћавање и дистрибуција  воде, 
пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних 
вода, производња и снабдевање  паром и топлом водом, 
одржавања чистоће, уређења, коришћења и одржавања 
зелених и јавних површина, држања животиња, надзор 
над извршењем закона и других прописа,  стандарда и 

норматива  којима се уређује превоз путника у јавном 
градском саобраћају, такси саобраћају, пројектовању, 
изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева 
(локалних, некатегорисаних), надзор над радом 
предузећа за путеве и контролу извршења налога и 
решења од  стране овог предузећа), врши контролу над 
применом мера заштите ваздуха од загађивања и мера 
заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним 
објектима за које је надлежна градска инспекција; 
одељење врши и поверене послове државне управе.  

 
Члан 27. 

 
Комунална полиција обавља послове који се 

односе на одржавање комуналног реда и другог 
законом уређеног реда у областима, односно питањима: 
снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских 
вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног 
и другог отпада; локалних путева и улица; 
саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; 
превоза путника у градском и приградском саобраћају; 
ауто такси превоза; постављања привремених 
пословних објеката; противпожарне заштите; заштите 
од буке у животној средини; контроле радног времена 
субјеката надзора; одржавање комуналних објеката, 
пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних 
површина, јавне расвете, стамбених и других објеката. 

Обавља послове контроле над применом закона, и 
других прописа и општих аката из области комуналне и 
других делатности из надлежности града; остваривање 
надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају у складу са законом и прописима 
града; заштита животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката од 
значаја за град, и обавља друге послове из надлежности 
града у складу са законом. 

 
Члан 28. 

 
У Градској управи могу се поставити помоћници 

Градоначелника (у даљем тексту: помоћници) за 
поједине области и то: економски развој, инвестиције и 
финансије; друштвене делатности; омладину и спорт; 
пољопривреду, водопривреду и шумарство; екологију, 
одрживи развој и енергетику. 

У Градској управи може бити постављено највише  
пет помоћника. 

Број помоћника и области за које се постављају 
одређује градоначелник. Помоћнике поставља и 
разрешава градоначелник. Градско веће утврђује 
коефицијенте за обрачун и исплату плата помоћника, а  
друга права остварују у Градској управи. 

 
Члан 29. 

 
Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 

дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за 
развој у областима за које су постављени и врше друге 
послове  које им повери градоначелник.  

 
Члан 30. 
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Административно-техничке послове за помоћнике обавља 
одговарајућа организациона јединица Градске управе. 

Помоћници могу преко руководиоца организационих 
јединица да наложе запосленима у Градској управи 
извршавање одговарајућег радног задатка. 

Помоћници могу  да ангажују стручњаке из јавних 
предузећа и установа чији је оснивач Град за израду 
одређеног пројекта, предлога, анализе и слично, о чему 
обавештавају Градоначелника. 

 
Члан 31. 

 
Начелник Градске управе  може да образује посебну 

радну групу у коју именује запослене из различитих 
организационих јединица ради обављања одређеног 
посла из надлежности Градске  управе.  

Актом о образовању  радне групе одређује се њен 
састав, задаци, време на које се образује и друго.  

 
III - РУКОВОЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

 
Члан  32. 

 
Радом Градске управе руководи начелник Градске 

управе.  
За свој рад и рад Градске управе начелник одговара 

Скупштини града и Градском већу.  
Члан 33. 

 
Начелника  Градске управе  поставља Градско веће,  

на основу јавног огласа на пет година.  
За начелника Градске управе може бити постављено 

лице које има завршен правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци. 

 
Члан 34. 

 
Градско веће доноси одлуку о расписивању јавног 

огласа најкасније 30 дана пре истека мандата 
начелнику Градске управе истовремено са доношењем 
одлуке о расписивању огласа Веће именује комисију од 
5 чланова за спровођење огласа. 

Оглас се објављује у једном дневном и локалном листу. 
 

Члан 35. 
 
Акт о постављењу начелника припрема Одељење за 

скупштинске послове  на основу мишљења комисије из 
претходног члана. 

 
Члан 36. 

 
Начелник Градске управе може имати заменика, 

који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника се поставља на исти начин и под 
истим условима као начелник. 

 
Члан 37. 

 
Начелник Градске управе може бити разрешен и пре 

истека времена на које је постављен  на лични захтев и у 
другим случајевима предвиђеним законом. 

Члан 38. 
 

Начелник Градске управе у оквиру својих права и 
дужности: 

- координира рад Градске управе; 
- стара се о обезбеђивању потребних услова за рад;  
- доноси акт о унутрашњем уређењу и ситематизацији 

Градске управе уз сагласност Градског већа; 
- подноси Скупштини и Градском већу  Извештај о 

раду Градске управе; 
- решава сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица Градске управе;  
- одлучује о правима, дужностима и одговорностима 

запослених у Градској управи; 
- распоређује руководиоце организационих јединица 

у Градској управи и начелника комуналне полиције и 
- врши и друге послове у складу са законом, 

Статутом и  одлукама Скупштине. 
 

Члан 39. 
 

Радом одељења руководи начелник одељења (у 
даљем тексту: руководиоци у Градској управи). 

Радом Комуналне полиције руководи начелник 
Комуналне полиције. 

Радом службе руководи шеф службе (у даљем 
тексту:руководећи радник). 

 
Члан 40. 

 
Руководиоце у Градској управи и начелника 

Комуналне полиције распоређује начелник Градске 
управе, из реда запослених. 

Изузетно руководилац у Градској управи може 
имати заменика, кога распоређује начелник. 

За руководиоце у Градској управи и начелника 
Комуналне полиције,  могу се распоредити лица која 
имају високу школску спрему и радно искуство од 5 
година,  у складу са актом  о унутрашњем  уређењу и 
систематизацији. 

 
Члан 41. 

 
Руководилац у Градској управи организује рад  

унутрашње организационе јединице којом руководи, 
стара се о извршењу послова и врши друге послове из 
делокруга Градске управе који му се повере. 

Руководилац у Градској управи за свој рад одговара 
начелнику Градске управе. 

 
IV - ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
1. Однос Градске управе према Скупштини, 
    градоначелнику  и Градском већу  
 

Члан 42. 
 
Однос Градске управе према Скупштини града,  

градоначелнику и Градском већу заснива се на правима 
и дужностима утврђеним законом и Статутом Града. 

Градска управа је обавезна да органе Града обавештава 
о вршењу послова из свог делокруга даје објашњења и 
податке из свог делокруга  који су неопходни за рад ових 
органа. 

 
Члан 43. 
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Однос Градске управе према Градском већу заснива 
се на правима и дужностима утврђеним Законом, 
Статутом и одлукама Скупштине града.  

Када у вршењу надзора над радом Градске управе 
утврди да поједина акта Градске  управе нису у складу 
са законом, Статутом града или одлуком Скупштине 
града, Градско веће  може да их укине  или поништи и 
наложи да се донесе нови акт у складу са законом.  

 
2. Однос према грађанима, предузећима  
   и установама 
 

Члан 44. 
 
Градска управа је дужна да грађанима омогући 

несметано остваривање њихових права и обавеза, даје 
им потребне податке, обавештења и упутства, пружа  
одговарајућу правну помоћ и да при том сарађује са 
грађанима и  поштује  достојанство личности грађана и 
чува углед Градске управе.  

 
Члан 45. 

 
Када решава у управним стварима Градска управа  

не може захтевати од грађана да посебним исправама, 
(уверењима и др.) доказују чињенице о којима 
службену евиденцију води Градска управа, други орган 
или предузеће или установа чији је оснивач.  
 

Члан 46. 
 
Градска управа је дужна да захтеве грађана у управним 

стварима решава у прописаним роковима а у случају 
прекорачења тих рокова обавести подносиоца захтева о 
разлозима прекорачења и упути га на могућност 
коришћења правних средстава у таквим случајевима.  

 
Члан 47. 

 
Градска управа је дужна да разматра представке, 

притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по 
њима и о томе без одлагања обавештава грађане.  

 
Члан 48. 

 
Грађанин који се уредно одазове позиву Градске 

управе, а службена радња ради које је позван није 
обављена без његове кривице, има право на накнаду 
трошкова које је услед тога имао. 

  
Члан 49. 

 
Ако службена радња није обављена услед пропуста 

запосленог радника Градске управе, Градска управа има 
право обештећења, од тог радника у складу са прописима 
о накнади штете и материјалној одговорности радника.  
 

Члан 50. 
 
Одредбе ове Одлуке о односима Градске управе 

према грађанима примењују се на односе према 
предузећима, установама и другим организацијама, 
када одлучују о њиховим правима и интересима, на 
основу закона и одлука Скупштине. 

 3. Остваривање сарадње Комуналне полициије 

     са градским инспекцијским службама 
 

Члан 51. 
 
Комунална полиција сарађује са градским 

инспекцијским службама у складу са законом и 
прописима Града. 

Сарадња се односи на међусобно обавештавање, 
размену информација, пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и активности од значаја 
за обављање послова комуналне полиције и 
инспекцијских служби. 

Начелник Градске управе доноси акт о начину 
остваривања сарадње и налаже предузимање 
заједничких мера и активности од значаја за обављање 
послова комуналне полиције и инспекцијских служби. 

Комунална полиција у обављању послова сарађује 
са грађанима у складу са законом и другим прописима 
којима се уређује обављање комуналних и других 
послова из надлежности Града. 

 
 

V - ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 52. 
 
Градска управа, у складу са законом и другим 

прописима доноси следеће правне акте: Правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке.  

Правилником се разрађују поједине одредбе Закона 
и других прописа ради њиховог извршавања.  

Наредбом се ради извршавања појединих одредаба 
закона и других прописа наређује или забрањује 
поступање у одређеној ситуацији која има општи 
значај.  

Упутством се прописује начин рада и вршење  
послова Градске управе.  

Закључком се у складу са прописима уређују 
правила о начину рада и поступања Градске управе.  

Решењем се одлучује о појединим управним и 
другим појединачним стварима у складу са законом и 
другим прописима.  

Правни акти из става 2, 3 и 4. се објављују.   
 
 

VI - ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 53. 
 
О изузећу службеног лица у Градској управи 

одлучује начелник.  
О изузећу начелника Градске управе одлучује 

Градско веће. 
 

VII  - ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 54. 
 
Градска управа обезбеђује јавност рада давањем 

информација, средствима јавног информисања, 
давањем службених информација о обављању послова 
из свог делокруга у складу са Законом.  

Члан 55. 
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Начелник Градске управе или лице које он овласти 

даје информације о раду Градске управе, средствима 
јавног информисања.  

 
 
VIII - РАДНИ ОДНОС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан 56. 
 
На радне односе запослених и постављених лица у 

Градској управи (у даљем тексту: запослени у Градској 
управи) сходно се примењује Закон о радним односима 
у државним органима и други прописи о запосленима у 
државним органима.  

О правима, обавезама и одговорностима запослених 
у Градској управи одлучује начелник.  

 
Члан 57. 

 
Запослени у Градској управи стичу звања и 

занимања у складу са Законом и актом  које доноси 
Градско веће.  

 
Члан 58. 

 
Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање 

плата запослених у Градској управи доноси Градско 
веће у складу са Законом.  

 
Члан 59. 

 
Радно време у Градској управи утврђује Градско 

веће.  
 
 

IX - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
    ПОСЛОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 60. 

  
Средства за финансирање изворних и поверених 

послова Градске управе обезбеђују се у буџету Града  у 
складу са Законом.  

 
Члан 61. 

 
За законито коришћење средстава за зараде  

запослених, материјалне трошкове, средства за посебне 
намене, набавку и одржавању опреме и средства за 
посебне накнаде одговоран је начелник, који је дужан 
да о томе тромесечно подноси извештај Градском већу.  

Налоге и друге акте за исплату и коришћење 
средстава из претходног става потписује начелник  или 
лице које он овласти.  

 
Члан 62. 

 
Градска управа може остваривати приходе  својом 

делатношћу у складу са Законом. 
 

Члан 63. 

 
Градска управа може остваривати приходе 

обављањем одређених послова  за подручне јединице 
министарстава и  друге организације, када то не утиче на 
редовно обављање послова из делокруга Градске управе.  

Оствареним приходима од извршених услуга 
покривају се расходи за извршене услуге. 

Услови и начин вршење услуга трећим лицима 
утврђују се актом Градског већа. 

 
 
 
 
 
609 
У " Службеном листу града Крушевца " број  4/2013 од 

27. априла 2013. године објављен је погрешан текст 
Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца , па се објављује  исправан текст: 

На основу чл. 64-67. Закона о буџетком систему („Сл. 
гласник РС“ бр.54/09, 73/10 и 93/12) и чл. 19. Статута града 
Крушевца (Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници дана  
26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца (Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09 и 2/10), члан 2. мења се и гласи:  

 
„Члан 2. 

 
Буџетски фонд за подстицање развоја пољопривреде 

(у даљем тексту: Фонд) је евиденциони рачун  у оквиру 
главне књиге трезора, у оквиру раздела „Градска управа“. 

 
Члан 2. 

 
Члан  4. мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 

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

 
Члан 3. 

 
У члану 5. тачка 2. мења се и гласи:  
„2. Остали приходи у корист нивоа града (прилога, 

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

После тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 
„4. Других средстава у складу са Законом“. 
 

Члан 4. 
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Члан 7. мења се и гласи: 
 

Члан 7. 
 

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

 
Члан 5. 

 
У члану 8. став 4. мења се и гласи: “ Комисију чине 

стручна лица из области пољопривреде и 
пољопривредни произвођачи.“ 

Члан 6. 
 

Члан 9. мења се и гласи: 
 

Члан 9. 
 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде:  
1. Доноси Пословник о раду;  
2. Сачињава Програм мера подршке за 

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

3. Доноси  Критеријуме за избор корисника 
средстава фонда;  

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

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

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

7. Доставља Градоначелнику извештај о утрошку 
средстава. 

 
Члан 7. 

 
 Члан 10. мења се и гласи: 
 

„Члан 10. 
 

Сагласност на  Критеријуме за доделу и одлуке о 
издвајању средстава за мере подршке средстава даје 
Градско веће.“ 

 
Члан 8. 

 
После члана 11. додаје се члан 11а који гласи: 
 

„Члан 11а. 
 

„Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике 
и политике руралног развоја подноси се Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде најкасније до 
31. марта текуће године за предходну годину“. 

 
Члан 9. 

 
       Члан  12. мења се  и гласи: 
 

„Члан 12. 
 

Стручне, финансијске и административне послове за 
потребе Фонда врши Градска управа града Крушевца, 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине и Одељење за финансије.“ 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном  листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-15/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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