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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
     КРУШЕВЦА 
 
1 
На основу члана 12. Одлуке о изменама и допунама 

Пословника Скупштине града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 10/12) и чл. 45. Пословника 
Скупштине града ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 6/08 и 
"Сл. лист града Крушевца 10/08, 4/09, 5/10, 8/12 и 10/12) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца 
на седници одржаној 25.01.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Пословника Скупштине града 
Крушевца. 

Пречишћен текст Пословника Скупштине града Кру-
шевца обухвата: Пословник Скупштине града Крушевца 
објављен у "Службеном листу општине Крушевац" бр. 6/08  
и Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине 
града Крушевца објављене у "Службеном листу града 
Крушевца" бр. 10/08, 4/09, 5/10, 8/12 и 10/12). 

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

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
(Пречишћен текст) 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим Пословником уређује се конституисање, 

организација и начин рада Скупштине града Крушевца 
(у даљем тексту: Скупштина) и остваривање права и 
дужности одборника. 

Ако неко питање организације и рада Скупштине 
није уређено овим Пословником, Скупштина уређује то 
питање посебним актом. 

 
Члан 2. 

 
Рад Скупштине и њених радних тела је јаван. У 

случајевима предвиђеним законом и овим Пословником 
јавност се искључује. 

 
II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 
1. Конститутивна седница 
 

Члан 3. 
 

Конститутивну седницу Скупштине града сазива 
председник Скупштине из претходног сазива у року од 
15 дана од дана објављивања резултата избора, односно 
најстарији одборник ако то у овом року не учини 
председник Скупштине из претходног сазива. 

Конститутивном седницом Скупштине до избора 
председника Скупштине председава најстарији одборник. 

Ако конститутивној седници не присуствује 
најстарији одборник, или ако присуствује, а одбије да 
председава, конститутивном седницом ће председавати 
следећи најстарији одборник.  

 
2. Потврђивање мандата 
 

Члан 4. 
 
Одборници стичу права и дужности у Скупштини 

града даном потврђивања  мандата. 
О потврђивању мандата одборника одлучује 

Скупштина јавним гласањем на основу извештаја 
Верификационог одбора.  

У гласању могу учествовати кандидати за 
одборнике којима су мандати додељени у складу са 
Законом. 

 
Члан 5. 

 
На конститутивној седници Скупштине одборници 

бирају Верификациони одбор (у даљем тексту: Одбор) 
за потврђивање мандата, који завршава са радом када 
Скупштина изврши потврђивање мандата одборника.  

 
Члан 6. 

  
Верификациони одбор  има 3 члана и то по једног 

члана са 3 изборне листе које су добиле највећи број 
одборничких мандата у Скупштини.  

Састав Верификационог одбора предлаже одборник 
који председава седницом Скупштине (у даљем тексту: 
председавајући).  

Избор чланова Одбора врши се јавним гласањем. 
Одбор је изабран ако је за њега гласала већина 

присутних одборника. 
Одбором председава његов најстарији члан. 
 

Члан 7. 
 
Одбор врши увид у уверења о избору одборника, 

ради утврђивања сагласности уверења и извештаја 
Градске изборне комије. 

На основу извештаја Градске изборне комисије о 
спроведеним изборима за одборнике Скупштине града 
и уверења о избору сваког одборника, Одбор утврђује 
да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника 
истоветни са подацима из Извештаја Градске изборне 
комисије и да ли је уверење издато од овлашћеног 



2                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   31.01.2013.  

 

органа, и о утврђеном стању подноси Скупштини 
Извештај у писаном облику. 

На основу Извештаја Одбора, председавајући конста-
тује да је Градска изборна комисија поднела Извештај о 
спроведеним изборима и која су уверења о избору за 
одборнике у сагласности са тим извештајем и ставља на 
гласање предлог за потврђивање мандата одборника. 

 
Члан 8. 

 
За одборнике чија уверења по Извештају Одбора 

нису у сагласности са Извештајем Градске изборне 
комисије, Скупштина одлаже потврђивање мандата и 
налаже Градској изборној комисији да изврши проверу 
ваљаности издатог уверења о избору одборника и о 
томе обавасти Скупштину у року од 5 дана. 

О потврђивању мандата из претходног става 
Скупштина ће одлучити после поднетог Извештаја 
Градске изборне комисије.  

 
Члан 9. 

   
После потврђивања  мандата, председавајући позива 

одборнике којима је мандат потврђен  да дају свечану 
изјаву која гласи:  

"Изјављујем да ћу права и дужности одборника 
Скупштине града Крушевца извршавати, у складу са 
Уставом, законом и Статутом града Крушевца, часно и 
одговорно, а у интересу грађана  града Крушевца".  

По датој изјави присутни одборници потписују текст 
свечане изјаве који се прилаже изборном материјалу. 

Одборници који нису присуствовали конститутивној 
седници Скупштине и одборници чији је мандат касније 
потврђен,  дају свечану изјаву на  седници Скупштине на 
којој  се потврде њихови мандати. 

 
Члан 10. 

 
У случају престанка мандата одборника, 

потврђивање мандата новог одборника предлаже 
Комисија за кадровска и административна питања у 
складу са Законом, а која има улогу Одбора за 
потврђивање мандата.   

 
 
III - ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 
 

Члан 11. 
 
У Скупштини града се образују одборничке групе. 
Одборничку групу сачињавају одборници који 

припадају једној политичкој странци или другој 
политичкој организацији, која има најмање пет дборника. 

Одборничку групу од најмање пет одборника могу 
удруживањем да образују и одборници који припадају 
политичким странкама или другим политичким 
организацијама које имају мање од пет одборника. 

Одборничка група се конституише тако што се 
одборнику који председава седницом Скупштине, 
подноси списак чланова групе који је потписао сваки 
члан групе. На списку се посебно назначује председник 
одборничке групе и његов заменик.  

Одборник може бити члан само једне одборничке 
групе. 

О промени састава одборничке групе, председник 
групе, уз писмену сагласност одборника који мења 
припадност групи, обавештава председника Скупштине. 

Члан 12. 
 
Одборничка група учествује у раду Скупштине  на 

начин утврђен овим Пословником. 
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе одборничких група обавља организациона једи-
ница Градске управе надлежна за скупштинске послове. 

 
Члан 13. 

 
Одборничку групу представља председник 

одборничке групе, а у случају одсутности или 
спречености његов заменик.  

У току седнице Скупштине, одборничка група може 
овластити једног свог члана да представља одборничку 
групу по одређеној тачки дневног реда, о чему 
председник одборничке групе обавештава председника 
Скупштине, најкасније до отварања расправе по тој 
тачки дневног реда. 

 
IV – ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
        СКУПШТИНЕ 
 

Члан 14. 
 
Скупштина града бира председника Скупштине из реда 

одборника на  време од 4 године, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника. 

Кандидата за председника  Скупштине предлаже 
најмање 1/3 одборника. 

Одборник може да учествује у предлагању само 
једног кандидата. 

 
Члан 15. 

 
Предлог кандидата за председника Скупштине, 

подноси се председавајућем у писаном облику.  
Предлог садржи: име и презиме кандидата, 

страначку припадност кандидата, кратку биографију, 
сагласност кандидата и потписе одборника.   

Председавајући обавештава одборнике о свим 
примљеним предлозима кандидата за председника 
Скупштине. 

У име предлагача, представник предлагача има 
право да образложи предлог. 

О предложеним кандидатима отвара се претрес.  
 

Члан 16. 
 
Након завршеног претреса Скупштина града на 

предлог председавајућег, јавним гласањем утврђује 
листу кандидата за председника Скупштине  и то по 
азбучном реду презимена. 

На основу утврђене листе кандидата израђује се 
гласачки листић. 

 
Члан 17. 
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Гласањем за избор председника Скупштине града, 
руководи председавајући коме у раду помажу по један 
одборник из сваке од група које су предложиле   
кандидата за председника, и секретар Скупштине из   
претходног сазива. 

Члан 18. 
 
Избор председника Скупштине града врши се 

тајним гласањем. 
Тајно гласање врши се гласачким листићима. 
 На гласачком листићу кандидати се наводе 

редоследом утврђеним на листи кандидата. Испред имена 
сваког кандидата ставља се редни број. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја 
испред имена кандидата за кога одборник гласа. 

Гласати се може за једног кандидата и то између 
кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу. 

Неважећим гласачким листићем сматра се: 
непопуњени гласачки листић, гласачки листић који је 
тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за 
кога је одборник гласао, као и листић на коме је 
заокружен већи број кандидата од броја који се бира. 

 
Члан 19. 

 
За председника је изабран кандидат који је добио 

већину гласова од укупног броја одборника. 
Ако је предложено више кандидата, а ни један 

кандидат не добије потребну већину гласова, поновиће 
се гласање између два кандидата која су добила највећи 
број гласова одборника. 

Ако и у другом кругу ни један од кандидата не 
добије потребну већину, поступак избора се понавља. 

 Поступак избора се понавља и у случају да је 
предложен један кандидат, а он не добије потребну 
већину. 

 
Члан 20. 

 
По избору председника бира се заменик председника 

Скупштине града. 
Заменик председника Скупштине бира се на исти 

начин као и председник Скупштине. 
Гласањем за избор заменика руководи председник 

Скупштине, коме у раду помажу по један одборник из 
сваке од група које су предложиле кандидате за 
заменика, као и секретар Скупштине у досадашњем 
сазиву. 

 
Члан 21. 

 
Председнику и заменику председника Скупштине 

престаје функција пре истека времена на које су 
изабрани, оставком и разрешењем. 

У случају подношења оставке, председнику и 
заменику председника Скупштине престаје функција, 
даном одржавања седнице на којој су поднели оставку, 
односно на првој наредној седници Скупштине, ако је 
оставка поднета у времену између две седнице. 

Разрешење председника и заменика председника 
Скупштине  врши се на начин и по поступку који је 
предвиђен за њихов избор. 

 
Члан 22. 

 
Председник Скупштине организује рад Скупштине 

града, сазива и председава њеним седницама, стара се о 
примени Пословника, стара се о благовременом и 
усклађеном раду радних тела Скупштине и врши друге 
послове утврђене Статутом и одлукама Скупштине.  

Заменик председника Скупштине града замењује 
председника у случају његове одсутности, спречености да 
обавља своју дужност и обавља друге послове на основу 
посебног овлашћења председника или Скупштине.   

  
 
V - СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

Члан 23. 
 
Скупштина града има секретара кога на предлог 

председника Скупштине поставља Скупштина на 
период од 4 године, у складу са условима који су 
прописани Законом. 

Скупштина може на предлог председника Скупштине 
разрешити секретара и пре истека времена на које је 
постављен. 

 
Члан 24. 

 
Секретар се стара о обављању стручних послова у 

вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и 
њених радних тела, руководи административним 
пословима везаним за њихов рад и обавља друге 
послове које му повери Скупштина у складу са 
Статутом и овим Пословником. 

 
Члан 25. 

 
Заменик секретара Скупштине града поставља се и 

разрешава на исти начин и под истим условима као и 
секретар Скупштине града. 

 
 
VI - ГРАДОНАЧЕЛНИК  И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

Члан 26. 
 
1. Градоначелник 
 
Скупштина града бира градоначелника из реда 

одборника на време од 4 године, тајним гласањем 
већином гласова од укупног броја одборника.  

Председник Скупштине града предлаже кандидата 
за градоначелника.  

Председник Скупштине доставља одборницима 
предлог кандидата за градоначелника у писаном облику 
са образложењем.  

 
 
2. Заменик градоначелника 
 

Члан 27. 
 
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за 

заменика градоначелника из реда одборника, кога бира 
Скупштина на исти начин као градоначелника.  
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Кандидат за градоначелника доставља одборницима 
предлог за заменика градоначелника у писаном облику 
са образложењем. 

 
3. Градско веће 
 

Члан 28. 
 
Градско веће чине градоначелник, заменик 

градоначелника, као и чланови  Градског већа чији је 
број утврђен Статутом града, које бира Скупштина  на 
период од четири године, тајним гласањем већином од 
укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа предлаже 
кандидат за градоначелника. 

Број кандидата за чланове Већа одговара броју који 
се бира. 

Кандидат за градоначелника доставља одборницима 
предлог за чланове Већа у писаном облику са 
образложењем. 

  
Члан 29. 

   
О кандидатима за градоначелника, заменика 

градоначелника и  чланове Градског већа отвара се 
јединствен претрес. 

По завршетку претреса приступа се гласању. 
Када се гласа о избору градоначелника истовремено 

се гласа о избору заменика градоначелника и чланова 
градског већа. 

Гласањем за избор градоначелника, заменика градо-
начелника и чланова Градског већа руководи председник 
Скупштине коме у раду помажу три одборника изабрана 
на његов предлог и секретар Скупштине.  

 
Члан 30. 

 
Тајно гласање врши се гласачким листићима. 
На основу поднетих предлога израђују се посебни 

гласачки листићи за избор градоначелника, заменика 
градоначелника и чланова Градског већа.  

На гласачком листићу за избор градоначелника 
исписује се име предложеног кандидата, а испред 
имена кандидата ставља се редни број.  

На гласачком листићу за избор заменика 
градоначелника исписује се име предложеног кандидата, а 
испред имена кандидата ставља се редни број.  

На гласачком листићу за избор чланова Градског 
већа исписују се имена свих предложених кандитата по 
азбучном реду презимена, а испред презимена сваког 
кандидата ставља се редни број.  

 
Члан 31. 

 
Гласање се врши заокруживањем редног броја 

испред имена кандидата.  
Неважећим гласачким листићем сматра се 

непопуњен гласачки листић, гласачки листић који је 
тако попуњен да се  са сигурношћу не може  утврдити 
да ли је одборник  гласао за предложеног кандидата. 

Градоначелник, заменик градоначелника и  чланови 
Градског већа изабрани су ако је за предложене 
кандидате гласала већина од укупног броја одборника.  

       

Члан 32. 
 
Уколико кандидат за градоначелника не добије 

потребну већину поступак избора градоначелника, 
заменика градоначелника и чланова Градског већа се 
понавља.  

Уколико кандидат за заменика градоначелника не 
добије потребну већину поступак избора заменика 
градоначелника се понавља.  

Уколико поједини кандидати  за  чланове Градског већа 
не добију потребну већину поступак избора се понавља 
тако што градоначелник предлаже нове кандидате.  

 
Члан 33. 

 
После избора, градоначелник  даје  свечану изјаву  

која гласи:  
"Изјављујем да ћу права и дужности градоначелника 

Града  Крушевца извршавати, у складу са Уставом, 
законом и Статутом града Крушевца, часно и 
одговорно, а у интересу грађана града Крушевца." 

 
Члан 34. 

 
После избора, заменик градоначелника даје  свечану 

изјаву  која гласи:  
"Изјављујем да ћу права и дужности заменика 

градоначелника Града  Крушевца извршавати, у складу 
са Уставом, законом и Статутом града Крушевца, часно 
и одговорно, а у интересу грађана града Крушевца." 

 
Члан 35. 

 
Чланови Градског већа дају свечану изјаву која 

гласи: 
"Изјављујем да ћу права и дужности члана Градског 

већа града Крушевца, извршавати у складу са Уставом, 
законом и Статутом града Крушевца, часно и 
одговорно, а у интересу грађана града Крушевца". 

 
 
VII - РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 36. 
 
За разматрање и претресање питања из надлежности 

Скупштине и вршење других послова у складу са овим 
Пословником, оснивају се стална и повремена радна 
тела (савети и комисије). 

Сталне савете и комисије образује Скупштина за 
мандатни период за који је изабрана. 

Повремене савете и комисије оснива Скупштина за 
извршавање посебних задатака које им повери 
Скупштина и они престају по завршетку задатака за 
које су образовани. 

 
Члан 37. 

 
Стални савети и комисије имају 9 чланова. 
Одборничке групе предлажу чланове савета и 

комисија сразмерно броју одборника које имају у 
Скупштини града. 
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Политичке странке које имају мање од пет одборника 
могу образовати одборничку групу од најмање пет 
чланова, ради предлагања чланова савета и комисија. 

Одборник може бити члан једног или више радних 
тела. 

Члан 38. 
 
О предлогу одборничких група за чланове радних 

тела одлучује се без претреса, у целини јавним 
гласањем.  

Радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина  
присутних одборника. 

У случају да радно тело не буде изабрано, цео 
поступак се понавља. 

 
Члан 39. 

 
Скупштина може и пре истека рока на који су 

именовани, разрешити поједине чланове комисије и 
савета и изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. 

Предлог за разрешење и избор чланова комисије - 
савета подноси одборничка група. 

Разрешени и изабрани су  чланови комисије-савета   
за чије је разрешење и избор гласала већина присутних 
одборника. 

 
Члан 40. 

 
Прву седницу радног тела сазива председник 

Скупштине. 
На првој седници радно тело из реда својих чланова 

бира председника и заменика председника радног тела. 
До избора председника првом седницом радног тела 

руководи најстарији члан радног тела. 
 

Члан 41. 
 
Радно тело ради у седници којој присуствује већина 

чланова радног тела, а одлучује већином гласова 
присутних чланова. 

Седницу радног тела сазива председник радног тела 
по сопственој иницијативи, или на иницијативу 
најмање 3 члана радног тела, а дужан је сазвати 
седницу ако то затражи председник Скупштине. 

Позив за седницу радног тела доставља се члановима 
радног тела најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице. 

Уз позив за седницу доставља се предлог Дневног реда 
и одговарајући материјал на ЦД-у или у штампаном 
облику о чему одлучује секретар Скупштине уз претходне 
консултације са председником Скупштине и 
председником Градског већа. 

Истовремено, материјал за седницу се доставља и на 
личне E-mail адресе чланова радних тела које је 
отворила Градска управа  а биће доступан и на лаптопу 
у сали у којој се одржава седница . 

Председник радног тела може сазвати  радно тело и 
у краћем року, када постоје оправдани разлози који се 
морају образложити. 

 
Члан 42. 

  

Седници радног тела, без права одлучивања, може 
присуствовати и учествовати у раду сваки одборник. 

У раду радних тела учествује градоначелник или 
лице које он одреди, чланови Градског већа, а могу 
учествовати  научни и јавни радници. 

    
Члан 43. 

 
На седници радног тела сачињава се записник. 
Радно тело подноси Скупштини извештај који 

садржи мишљење и предлоге. 
Радно тело бира известиоца који ће на Скупштини 

образлагати извештај. 
На захтев појединачног члана радног тела, његово 

издвојено мишљење констатоваће се у извештају 
радног тела. 

Стручне и административно техничке послове за 
потребе радних тела обавља организациона јединица 
Градске управе надлежна за скупштинске послове. 

 
Члан 44. 

 
Скупштина образује стална радна тела: 
Комисију за прописе; Комисију за кадровска и 

административна питања; Комисију за представке и 
жалбе; Комисију за сарадњу града са другим 
општинама и градовима у земљи и иностранству; 
Комисију за  рад месних заједница; Комисију за 
утврђивање назива улица и тргова; Савет за буџет и 
финансије; Савет за урбанизам, комуналне делатности 
и заштиту животне средине; Савет за привреду; Савет 
за друштвене делатности;  Савет за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду; Савет за социјално-
економска питања;  Савет за омладину и спорт и  Савет 
за родну равноправност. 

  
Члан 45. 

 
Комисија за прописе разматра предлоге одлука и 

других општих аката које доноси Скупштина, у погледу 
њихове усклађености са Уставом и законом, подноси 
Скупштини Предлог Пословника Скупштине, разматра 
предлог за доношење аутентичног тумачења одлука и 
других општих аката које је донела Скупштина, 
утврђује пречишћене текстове одлука и других општих 
аката када је на то Скупштина овласти. 

 
Члан 46. 

 
Комисија за кадровска и административна питања 

разматра: предлоге за избор, именовања и разрешења из 
надлежности Скупштине, предлоге  прописа којима се 
уређују питања остваривања права и дужности 
одборника, питања накнаде трошкова, плата и награда 
одборника, плата изабраних и постављених лица; 
разматра уверења о избору одборника и извештај  Градске 
изборне комисије и подноси Скупштини извештај са 
предлогом за потврђивање мандата одборника, разматра 
разлоге престанка мандата појединим одборницима и о 
томе подноси Скупштини извештај; разматра и друга 
питања у вези са мандатно-имунитетским правима 
одборника; предлаже Скупштини грађане, предузећа и 
установе, друштвене организације и друге субјекте за 
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додељивање градских и других признања, обавља друге 
послове у складу са одлуком Скупштине. 

 
Члан 47. 

 
Комисија за представке и жалбе, разматра 

представке и жалбе, које се упућују Скупштини града и 
предлаже Скупштини града и надлежним органима 
мере за решавање питања изнетих у њима и о томе 
обавештава подносиоце. 

О својим запажањима поводом представки и жалби 
Комисија подноси Скупштини извештај. 

 
Члан 48. 

 
Комисија за рад месних заједница, прати и 

разматра питања усклађивања међусобних односа 
месних заједница, усмеравање и подстицање рада 
месних заједница и разматра друга питања из рада 
месних заједница. 

 
Члан 49. 

 
Комисија за сарадњу Града са другим општинама и 

градовима у земљи и иностранству, прати и разматра 
политичку, привредну и другу сарадњу Града са 
општинама и градовима у земљи и иностранству са 
којима је успоставила или ће успоставити сарадњу, 
предлаже мере за унапређивање те сарадње, прати и 
подстиче сарадњу предузећа и установа и других 
организација у Граду са одговарајућим организацијама у 
земљи и иностранству, и обавља друге послове на 
извршењу програма сарадње. 

   
Члан 50. 

 
Комисија за утврђивање назива улица и тргова 

предлаже Скупштини утврђивање назива новоизграђених 
улица и тргова, и других делова насељеног места и измене 
постојећих назива. 

 
Члан 51. 

 
Савет за буџет и финансије разматра предлог 

Одлуке о буџету града, предлог Завршног рачуна 
буџета града као и друга питања везана за финансирање 
Града о којима одлучује Скупштина. 

 
Члан 52. 

 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и  

заштиту животне средине, разматра предлоге одлука 
других општих аката и друга питања из области: 
урбанизма, стамбено-комуналних делатности, уређива-
ња и коришћења грађевинског земљишта, коришћења  
пословног простора Града и  заштите животне средине. 

 
Члан 53. 

 
Савет за привреду прати и разматра одређена 

питања из области привреде за које је надлежан Град. 
 

Члан 54. 

 
Савет за друштвене делатности прати и разматра 

одређена питања из области: културе, образовања, 
здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о 
деци, физичке културе, јавног обавештавања и друга 
питања од непосредног интереса за грађане за које је 
надлежан Град. 

Члан 55. 
 
Савет за пољопривреду, шумарство и водо-

привреду прати и разматра одређена питања из 
области пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 
Члан 56. 

 
Савет за социјално-економска питања прати и 

разматра одређена питања из области социјално-
економских кретања. 

 
Члан 57. 

 
Савет за омладину и спорт прати и разматра 

питања из области спорта и физичке културе као и 
друга питања са становишта положаја младих и 
решавање њихових проблема. 

 
Члан 58. 

 
Савет за родну равноправност разматра питања која 

се односе на унапређивање равноправности полова и 
афирмацију политике једнаких могућности. 

 
 
VIII - СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
1. Сазивање седнице 
 

Члан 59. 
 

Седницу Скупштине града сазива председник 
Скупштине по потреби,  а најмање једанпут у три месеца. 

Председник Скупштине града је дужан да седницу 
сазове на захтев градоначелника, Градског већа или 
најмање 1/3 од укупног броја одборника и то у року од 
7 дана од дана подношења захтева за сазивање седнице, 
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року 
од 15 дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не сазове седницу у 
року из претходног става, седницу може заказати 
подносилац захтева, а председава одборник кога одреди 
подносилац захтева. 

Позив за седницу мора бити упућен одборницима 
најкасније 7 дана пре дана одржавања седнице. 

Рок за сазивање седнице може бити краћи од 7 дана 
у случају ванредних околности, елементарних 
непогода, избора и разрешења извршних органа града, 
других  решења о избору и именовању, као и када 
постоје други разлози који се морају образложити. 

Уз позив за седницу одборницима се доставља 
предлог дневног реда и одговарајући материјал као и 
записник са претходне седнице. 

Материјал се доставља  на ЦД–у или у штампаном 
облику о чему одлучује председник Скупштине уз 
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претходне консултације са председницима одборни-
чких група.  

Истовремено, материјал за седницу се доставља и на 
личне E-mail адресе одборника које је отворила Градска 
управа а биће доступан и на лаптопу у сали у којој се 
одржава седница. 

Изузетно ако се две седнице одржавају у истом дану 
записник са обе ће се доставити на првој наредној 
седници. 

Седнице Скупштине се одржавају у времену од 10 
до 18 сати са прекидом од 1 сата. 

На предлог председника одборничке групе или 
председника Скупштине, Скупштина може одлучити да 
се продужи рад седнице до 22 сата.  

 
Члан 60. 

 
Предлог дневног реда саставља председник 

Скупштине уз претходне консултације са председни-
цима одборничких група, а у случајевима из члана 59 
став 3. градоначелник, Градско веће, односно 
представник 1/3 одборника кога сами одреде. 

У  дневни ред председник уноси предлоге које му до 
дана сазивања седнице доставе овлашћени предлагачи, 
а на основу оцене секретара Скупштине да су сачињени 
у складу са Пословником. 

Предлоге који нису сачињени у складу са овим 
Пословником, председник ће вратити предлагачу да их 
усклади у року од 5 дана, што ако не учини сматраће се 
да је предлог повучен.  

 
Члан 61. 

 
 Градско веће може најкасније дан пре одржавања 

седнице да предложи да се на дневни ред седнице стави 
одређено питање, али је дужно да образложи хитност 
тог предлога, не улазећи у његову садржину. 

О хитности предлога за стављање на дневни ред као 
о претходном питању одлучује се без претреса. 

 
2. Председавање на седници и учешће у раду 
 

Члан 62. 
 
Седницом председава председник Скупштине, кога 

у случају одсутности замењује заменик председника. 
 

Члан 63. 
 
У раду седнице Скупштине учествују: градоначелник 

и лица која он одреди, чланови Градског већа,  секретар 
Скупштине града и начелник Градске  управе. 

У раду седнице Скупштине могу да учествују: 
народни посланици у Народној скупштини Републике 
Србије, представници: јавних служби, предузећа, 
друштвених организација и удружења и научни и јавни 
радници, када их председник Скупштине позове. 

Председник Скупштине може одлучити да у раду 
седнице учествују и друга лица. 

  
Члан 64. 

 
Председник Скупштине отвара седницу и утврђује 

да постоји кворум за рад Скупштине. 

Постојање кворума се утврђује применом 
електронског система за гласање, на тај начин,  што је 
сваки одборник дужан да се идентификује приликом 
уласка у салу, убацивањем идентификационе картице у 
одборничку јединицу. 

Ако председник одборничке групе  изрази сумњу  у 
постојање кворума  утврђеног применом електронског 
система за гласање, председник Скупштине ставља на 
увид извод о присутности одборника. 

Ако систем за електронско гласање није у функцији 
кворум се утврђује пребројавањем одборника. 

Председник Скупштине може да одлучи да се 
кворум утврђује пребројавањем одборника и у другим 
случајевима. 

Прозивка или пребројавање извршиће се и када то 
затражи председник одборничке групе. 

Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, 
председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући 
дан или сат.  

 
3. Утрђивање дневног реда 
 

Члан 65. 
 
Када председник Скупштине утврди да постоји 

кворум, интонира се химна Републике Србије, а затим 
се приступа утврђивању Дневног реда.   

Кворум за рад Скупштине постоји ако је на седници 
Скупштине присутно више од половине укупног броја 
одборника. 

 
Члан 66. 

 
О дневном реду решава се без претреса. 
Дневни ред утврђује се већином гласова присутних 

одборника. 
 

Члан 67. 
 
Пре преласка на дневни ред, усваја се записник са 

претходне седнице. Скупштина одлучује о записнику 
без претреса. Одборник може ставити примедбу на део 
записника који садржи његово излагање. Примедбе се 
достављају у писаном облику председнику Скупштине, 
до одлучивања о записнику, постају његов саставни део 
и о њима се посебно не гласа.  

 
Члан 68. 

 
Пре него што се пређе на дневни ред председник 

даје потребна обавештења у вези са примљеним 
предлозима као и другим питањима у вези са седницом. 

 
Члан 69. 

 
После усвајања дневног реда прелази се на претрес 

појединих питања по утврђеном дневном реду. 
На седници се претреса свако питање на дневном 

реду пре него што се о њему одлучује.  
Скупштина може да одлучи да се води обједињен 

претрес по више тачака дневног реда. 
Свако питање се претреса све док има пријављених 

говорника. 
Претрес закључује председник када утврди да више 

нема говорника. 
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Члан 70. 

 
Нико не може да говори на седници Скупштине пре 

него што затражи и добије реч од председника.  
Председник даје реч одборницима по реду пријаве. 

Председник може да предложи ограничење трајања 
времена излагања свих говорника, осим предлагача, 
Градоначелника и заменика Градоначелника о чему 
одлучује Скупштина без претреса. 

Пријаве за реч подносе се председнику чим претрес 
отпочне  и могу да се поднесу све до закључења претреса. 

Градоначелнику, члановима Градског већа и начелнику 
Градске управе, председник Скупштине даје реч кад је 
затражи. 

Известиоци комисија и савета могу говорити до 3 
минута и више пута преко реда, ако то захтева потреба 
претреса, о чему одлучује председник.  

 
Члан 71. 

 
Ако председник Скупштине жели да учествује у 

претресу, препушта председавање заменику председника 
Скупштине и излази за говорницу. 

По завршеном учешћу у претресу, председник 
Скупштине наставља председавање седницом. 

На исти начин председник Скупштине остварује 
право на реплику.  

 
Члан 72. 

 
Одборнику који жели да говори о повреди 

Пословника или дневног реда, председник даје реч, чим 
је затражи. 

Одборник који говори о повреди Пословника дужан је 
да наведе која је одредба Пословника по његовом мишље-
њу повређена, да је цитира и образложи у чему се састоји 
повреда, с тим што може говорити најдуже 3 минута. 

Ако и после објашњења председника у погледу 
повреде Пословника односно утврђеног дневног реда 
говорник остаје при томе да су Пословник или дневни 
ред повређени, председник позива Скупштину да без 
претреса одлучи о том питању. 

Уколико Скупштина утврди да је Пословник повређен, 
на предлог председника, одлучиће о отклањању повреде. 

 
Члан 73. 

 
Говорник може да говори само једанпут о питању 

које је на дневном реду, када може  да образложи  своје 
амандмане, осим ако се претрес предлога акта врши по 
деловима, главама или појединачним члановима. 

Осим председника, нико други не може прекинути 
говорника, нити га опомињати. 

Ако се одборник удаљи од дневног реда, председник 
ће га упозорити на дневни ред. 

Уколико одборник са места омета говорника 
добацивањем или коментарисањем излагања, председник 
Скупштине ће одборнику изрећи опомену. 

Ако и поред изречене опомене одборник настави да 
омета говорника председник Скупштине ће му 
ускратити право на реч до краја седнице. 

 
Члан 74. 

 

Уколико се говорник у свом излагању на седници 
Скупштине увредљиво изрази о одборнику наводећи 
његово име и презиме или функцију, или погрешно 
протумачи његово излагање, одборник на кога се  
излагање односи има право да одмах затражи реч- 
реплику.  

Уколико се увредљиви изрази или погрешно 
тумачење односе на одборничку групу, односно 
политичку странку чији одборници припадају тој 
одборничкој групи, у име одборничке групе право на 
реплику има председник Одборничке групе.  

Реплика не може трајати дуже од 3 минута. 
Говорник на основу чијег је излагања одборник 

остварио право на реплику, нема право да говори у вези 
са репликом (реплика на реплику).  

 
4. Одлучивање  
  

Члан 75. 
 
Одлучивању се приступа после претреса сем у 

случајевима у којима је овим Пословником одређено да се 
одлучује без претреса. 

Пре или после претреса Скупштина може одлучити да 
се поједино питање скине са дневног реда или да се врати 
предлагачу  на даље проучавање. 

 
Члан 76. 

 
Када се претрес закључи прелази се на гласање о 

предлогу. 
Пре преласка на гласање председник Скупштине 

утврђује кворум. 
Скупштина одлучује јавним гласањем уколико овим 

Пословником, Статутом или другим општим актом није 
одређено да се гласа тајно. 

Одборник се може уздржати од гласања и може да 
образложи зашто се уздржао од гласања. 

 
Члан 77. 

 
Јавно гласање врши се употребом електронског 

система за  гласање, притиском одређених тастера уз 
претходну идентификацију одборника. 

Време за гласање употребом електронског система 
износи 15 секунди. 

По истеку времена из претходног става, председник 
Скупштине закључује гласање и саопштава резултате 
гласања. 

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више 
од половине идентификованих одборника, односно  
овим Пословником предвиђена већина. 

Резултат сваког гласања приказује се на 
мониторима. 

Извод сваког гласања доставља се одборничким 
групама, на њихов захтев.  

 
Члан 78. 

  
Дизањем руке гласа  се ако електронски систем за 

гласање није у функцији, ако се седница одржава у 
просторији у којој нема таквог система или ако 
Скупштина претходно о томе одлучи. 
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Гласање дизањем руку врши се тако што председник 
Скупштине прво позива одборнике да дигну руку они 
који гласају за предлог, изброји тако дате гласове, 
затим позива да дигну руку они који гласају против, 
изброји тако дате гласове и најзад пита да ли има 
одборника који се уздржавају од гласања, и позива их 
да дигну руку па и њих изброји.  

 
Члан 79. 

 
Поименично гласање врши се ако је  потребно  да  се 

тако утврди резултат гласања,  а то одреди председник 
Скупштине или затражи председник одборничке групе. 

Поименично гласање врши се тако што се сваки 
прозвани одборник изјашњава "за" или "против" или се 
уздржава од гласања. 

Кад прозивање буде завршено, поново се прозивају 
одборници за које у списку није назначено да су 
гласали. 

Секретар Скупштине врши прозивку и пребројава 
гласове. 

Председник Скупштине утврђује резултат гласања. 
 

Члан 80. 
 
Тајно гласање врши се гласачким листићима који су 

исте боје и величине и оверени печатом Скупштине. 
Кад се гласа о предлогу који треба да се прихвати 

или одбије, на сваком гласачком листићу мора бити 
исписано 1) "за", 2) "против". 

Одборник гласа на тај начин што заокружује редни 
број према свом опредељењу. 

Гласачки листић одборници спуштају у гласачку 
кутију по прозивци. 

 
Члан 81. 

 
Сваки одборник добија један гласачки листић. 
После расподеле гласачких листића и пошто утврди 

да је сваки одборник добио гласачки листић, 
председник Скупштине даје објашњење о начину 
гласања и одређује време за попуњавање гласачког 
листића. 

Сваки одборник лично спушта пресавијени гласачки 
листић у гласачку кутију. 

Код гласачке кутије гласању присуствује један од 
одборника који су на седници изабрани да помажу 
председнику у спровођењу избора. 

 
Члан 82. 

 
Неважећим гласачким листићем сматра се онај 

листић на коме је заокружен редни број испред имена 
више кандидата од броја који се бира, листић на коме 
су уписана и заокружена нова имена, непопуњен 
листић као и листић који је попуњен тако да се не може 
са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао. 

Ако је број попуњених гласачких листића већи од 
броја одборника који су према евиденцији гласали, 
гласање се понавља. 

 
Члан 83. 

 

Пошто сви присутни одборници гласају и председник 
Скупштине објави да је гласање завршено, приступа се 
утврђивању резултата гласања. 

По завршеном гласању председник Скупштине 
објављује резултате гласања. 

IX - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА 
       СКУПШТИНЕ 
 

Члан 84. 
 
Скупштина доноси: одлуке, решења, Статут, 

Пословник,  Програм развоја, Буџет и Завршни рачун, 
урбанистичке планове, препоруке и закључке и друга 
акта и даје аутентична тумачења аката које доноси. 

 
Члан 85. 

 
Право предлагања одлука и других аката имају  

Градско веће, сваки одборник, као и радна тела уколико 
је овим Пословником тако одређено. 

Уколико не буде образована Комисија за прописе у 
складу са овим Пословником Предлог Пословника 
може поднети посебна комисија коју на предлог 
председника Скупштине образује Скупштина из реда 
одборника. 

Предлог одлуке и другог акта подноси се у облику у 
коме се доноси и мора да буде образложен. 

Предлог одлуке или другог акта који је упућен 
Скупштини председник Скупштине доставља 
одборницима. 

Председник Скупштине упућује предлог акта 
надлежној комисији - савету као и Градском већу ако 
оно није предлагач. 

 
Члан 86. 

 
Предлог акта се пре разматрања у Скупштини 

разматра у надлежном радном телу. 
Надлежно радно тело у свом извештају може 

предложити Скупштини да прихвати предлог акта у 
целини, или предложити одговарајуће измене у односу 
на текст који је поднео предлагач. 

 
Члан 87. 

 
О предлогу акта води се начелни претрес, уколико 

Скупштина не одлучи да се врши претрес текста по 
деловима, главама или појединачним члановима 
предлога акта. 

Предлагач акта или његов представник може на 
почетку претреса да изложи допунско образложење 
предлога. 

Он има право да учествује у претресу све до 
закључења претреса предлога акта, да даје објашњења 
и износи своја мишљења. 

После завршетка претреса о предлогу акта 
Скупштина може предлог акта усвојити, одбити или 
вратити предлагачу ради допуне. 

 
1. Подношење амандмана 
 

Члан 88. 
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Предлог за измену и допуну предлога одлуке или 
другог општег акта подноси се у облику амандмана, 
председнику Скупштине у писаном облику са 
образложењем 48 сати, пре одржавања седнице. 

Амандман могу поднети: одборник Скупштине,  
Градско веће и  радно тело Скупштине. 

Члан 89. 
 
Поднете амандмане председник Скупштине упућује 

надлежном радном телу и Градском већу. 
 Градско веће, односно надлежно радно тело, дужни 

су да пре седнице Скупштине размотре амандмане који 
су поднети на предлог одлуке или другог општег акта и 
да Скупштину обавесте за које амандмане предлажу да 
их Скупштина прихвати, а за које да их одбије. 

Скупштина ће одлучити о амандману и без става над-
лежног радног тела уколико исто није могло да се одржи. 

О амандманима које Градско веће није прихватило 
одлучује Скупштина посебно приликом гласања о 
предлогу акта. 

 
Члан 90. 

 
Предлагач одлуке може да подноси амандман све до 

закључења претреса предлога одлуке. 
 

Члан 91. 
 
Ако је амандман поднео предлагач он постаје 

саставни део предлога одлуке и о њему Скупштина 
одвојено не гласа. 

 
Члан 92. 

 
О амандманима се гласа према редоследу чланова 

општег акта на које се односе. 
Ако је на исту одредбу општег акта поднето више 

амандмана, о амандманима се гласа оним редом којим 
су поднети. 

Прихваћени амандмани постају саставни део предлога 
одлуке. 

 
Члан 93. 

 
Када се заврши претресање предлога одлуке и када је 

извршено гласање о предложеним амандманима ако их је 
било, прелази се на гласање о предлогу одлуке у целини. 

Предлог одлуке усвојен је у Скупштини кад га 
Скупштина према одредбама овог Пословника, изгласа 
у целини. 

 
2. Доношење Програма развоја 
 

Члан 94. 
 
Нацрт Програма развоја утврђује Градско веће и 

доставља га јавним предузећима, установама, месним 
заједницама, стручним удружењима и др. на јавну расправу. 

Јавна расправа по Нацрту Програма траје 15 дана. 
Градско веће  разматра примедбе и предлоге са јавне 

расправе и утврђује предлог Програма који заједно са 
Извештајем о спроведеној јавној расправи доставља 
Скупштини. 

Амандмани на предлог Програма развоја могу се 
поднети најкасније 5 дана пре одржавања седнице. 

 
3. Доношење одлука и других општих аката по 

    хитном поступку 
 

Члан 95. 
 

Предлагач одлуке може предложити доношење 
одлуке или другог општег акта по хитном поступку и 
дужан је да то образложи. 

О сваком предлогу Скупштина одмах одлучује. 
Ако је хитан поступак прихваћен Скупштина одређује 

рок у коме ће надлежно радно тело поднети извештај. 
Ако радно тело не поднесе извештај у утврђеном 

року претрес акта може се обавити у Скупштини без 
извештаја радног тела. 

Амандман на предлог одлуке која се доноси по хитном 
поступку може се подносити до завршетка претреса. 

Изузетно предлагач може предложити доношење 
појединачног акта по истом поступку. 

 
4. Одборничка питања 
 

Члан 96. 
 

Сваки одборник има право да у писаном облику по-
ставља питања Градском већу  у вези са пословима Града. 

Одборничко питање доставља се председнику 
Скупштине на крају седнице.  

Одборничко питање може се поставити и између две 
седнице Скупштине, у писаном облику преко 
председника Скупштине. 

Скупштина мора бити обавештена о свим питањима 
која су одборници поставили. 

Одговоре на питања одборника даје Градско веће у 
писаном облику. 

 
Члан 97. 

 
На постављено питање одборник ће добити одговор на 

наредној седници. Из оправданих разлога Скупштина 
може одлучити да се рок за давање одговора продужи. 

 
Члан 98. 

 
После датог одговора на одборничко питање, 

одборник који је поставио питање има право да у 
писаној форми постави допунско питање.  

 
X - ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИДАЊЕ И ЗАКЉУЧЕЊЕ  
      СЕДНИЦЕ 
 

Члан 99. 
 
Ако се у току седнице констатује да не постоји 

кворум председник Скупштине одређује паузу од 30 
минута, а ако се после паузе утврди да нема кворума 
председавајући одлаже седницу за одређени дан и час 
са истим дневним редом о чему се обавештавају само 
одсутни одборници. 

Кад услед обимности дневног реда или из других 
разлога не може да се заврши претрес по свим тачкама 
дневног реда у заказаном дану, Скупштина може 
одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак 
за одређени дан о чему се писмено обавештавају само 
одсутни одборници. 
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Члан 100. 
 
Седницу Скупштине закључује председник по 

завршеном одлучивању по дневном реду и спроведене 
процедуре по одборничким питањима. 

 
XI - ЗАПИСНИК О РАДУ СЕДНИЦЕ 
 
 

Члан 101. 
 
Записник на седницама Скупштине води секретар 

Скупштине или лице које он одреди. 
Председник Скупштине може да сам формулише 

поједине закључке који се уносе у записник. 
Сваки одборник може захтевати да сам формулише свој 

предлог или своје мишљење ради уношења у записник. 
Ако се председник са тим захтевом не сложи, о 

захтеву одборника одлучује Скупштина без претреса. 
 

Члан 102. 
 
У записник се обавезно уносе: време и место 

одржавања седнице, име председавајућег, имена 
одсутних лица на седници, број одборника који су 
присуствовали седници, имена лица која су била 
позвана да као гости узму учешће на седници, питања 
одборника, имена говорника са назнаком да ли су 
говорили за предлог или против предлога, резултат 
гласања по појединим питањима, предлоге изнете на 
седници и закључке донете на седници. 

 
Члан 103. 

 
На седницама Скупштине могу се водити 

стенографске белешке које садрже пун ток седнице, као 
и снимање на магнетофонској траци, ЦД или ДВД-у. 
Говорник има право да прегледа текст свог  говора и да 
направи исправке. 

Председник Скупштине се стара да се одборнику 
обезбеди вршење овог права. 

Сваком одборнику ће се на његов захтев ставити на 
увид стенографске белешке, магнетофонски запис,  
односно запис са ЦД-а или ДВД-а. 

 
 
XII - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 
 

Члан 104. 
 
О реду на седници Скупштине града стара се 

председник. 
За повреду реда на седници председник може да изре- 

кне мере: опомену и  одузимање речи,  а Скупштина на 
предлог председника може да изрекне меру удаљење са 
седнице. 

 
Члан 105. 

 
Опомена се изриче одборнику који говори пре него 

што је затражио и добио реч, који и поред упозорења 
председника Скупштине, говори о питању које није на 
дневном реду, ако на било који начин омета излагање 

говорника, ако износи чињенице и оцене које се односе 
на приватан живот одборника, ако користи псовке и 
друге увредљиве изразе, ако другим поступцима 
нарушава ред на седници (користи мобилни телефон и 
др.) или поступа противно одредбама овог Пословника. 

 
Члан 106. 

 
Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је 

претходно изречена опомена, а који и после тога чини 
повреду из претходног члана овог Пословника.  

Одборник коме је изречена мера одузимања речи 
дужан је да се без одлагања удаљи са говорнице. У 
супротном председник Скупштине налаже искључење 
озвучења, а по потреби одређује паузу од 10 минута.  

Одборник коме је изречена мера одузимања речи 
има право на реплику у даљем току седнице. 

 
Члан 107. 

 
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који 

после изречене мере одузимања речи омета или 
спречава рад на седници, не поштује одлуку 
председника Скупштине о изрицању мере одузимања 
речи или настави да чини друге повреде у смислу 
претходног члана Пословника, као и у другим 
случајевима одређеним овим Пословником. 

Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без 
претходно изречене опомене и мере одузимања речи у 
случају физичког напада, односно другог сличног 
поступка којим се угрожава физички или морални 
интегритет учесника седнице у згради Скупштине. 

Одборник према коме је изречена мера удаљења са 
седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се 
одржава седница. 

Уколико одборник одбије да се удаљи са седнице, 
председник Скупштине ће наложити служби 
овлашћеној за одржавање реда у згради Скупштине 
града  да тог одборника удаљи са седнице и одредити 
паузу до извршења мере удаљења. 

Ако председник редовним мерама не може да одржи 
ред на седници, одредиће кратак прекид седнице. 

Мере изречене за повреду реда у складу са овим По-
словником примењују се за седнице на којима су изречене. 

 
XIII - ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 
 

Члан 108. 
 
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине. 
Одборник који је из оправданих разлога спречен да 

присуствује седници дужан је да о томе претходно 
обавести председника Скупштине. 

Одборник може да одсуствује са седнице ако му 
председник Скупштине претходно одобри одсуство о 
чему председник обавештава Скупштину. 

Ако Скупштина нема кворум за рад може да одлучи 
да се сва одобрена одсуства прекину, осим одсуства 
одобрених због болести. 

 
Члан 109. 
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Одборници су дужни да користе искључиво своје 
идентификационе картице, као и да се идентификују 
при уласку у салу убацивањем картице у одборничку 
јединицу, односно да се одјаве приликом напуштања 
сале. 

Одборник који се није идентификовао на начин из 
става 1. овог члана нема право да добије реч. 

За одборника који користи идентификациону 
картицу другог одборника, односно на други начин 
злоупотребљава електронски систем за гласање, 
председник Скупштине изриче меру удаљења са 
седнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена 
биће поништено и одмах ће се приступити 
идентификацији у поновном гласању. 

  
Члан 110. 

 
Одборник је дужан да нестанак идентификационе 

картице одмах пријави секретару Скупштине. 
Одборнику који не донесе идентификациону 

картицу, или је изгуби у току трајања седнице 
Скупштине, секретар Скупштине издаће привремену 
картицу, о чему ће обавестити председника Скупштине. 

Привремену картицу одборник враћа секретару 
Скупштине одмах после завршетка седнице за коју му 
је привремена картица дата на коришћење.  

 
Члан 111. 

 
Одборник има право на накнаду и  друге трошкове 

за обављање одборничке функције у складу са одлуком 
Скупштине. 

 
Члан 112. 

 
Одборник не може бити позван на кривичну 

одговорност, притворен или кажњен за изражено 
мишљење или давање гласа на седници  Скупштине и 
радних тела. 

 
Члан 113. 

 
После извршеног потврђивања  мандата одборнику 

се издаје уверење и легитимација. 
Комисија за кадровска и административна питања 

утврђује садржину и облик легитимације, а потписује је 
председник Скупштине. 

Надлежна организациона јединица за скупштинске 
послове стара се о издавању и евиденцији издатих 
уверења и легитимација. 

 
Члан 114. 

  
Одборник подноси оставку у писаном облику и 

предаје је председнику Скупштине. Председник 
Скупштине доставља оставку Комисији за кадровска и 
административна питања. 

Скупштина на првој наредној седници на основу 
поднетог извештаја Комисије утврђује да је даном 
подношења оставке одборнику престао мандат. 

 
 
XIV - ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ 

 
 

Члан 115. 
 
Седнице Скупштине су јавне. 
Скупштина може одлучити на предлог председника 

Скупштине или Градског већа да се седница одржи без 
присуства јавности или да се само о појединим 
питањима расправља и одлучује без присуства јавности. 
Одлука о овом предлогу доноси се без претреса. 

Скупштина може одлучити да објави кратак 
извештај о раду на нејавној седници, као и одлуку која 
је на таквој седници донета. 

 
Члан 116. 

 
Јавним седницама могу присуствовати грађани  у 

броју који неће ометати рад седнице и који је могућ с 
обзиром на расположив простор. 

Присутни грађани не смеју да ремете ред на 
седници. 

 
Члан 117. 

 
Представници штампе и других средстава јавног 

информисања могу присуствовати свим јавним 
седницама Скупштине и седницама радних тела 
Скупштине. 

Скупштина може одлучити да представници 
средстава јавног информисања присуствују седници и 
када се на њој претреса неко питање без присуства 
јавности. О таквом питању представници средстава 
јавног информисања могу да дају за јавност само 
обавештење за које се одлучи на седници. 

Секретар Скупштине или лице које он одреди 
одржава везу између представника средстава јавног 
информисања и Скупштине. 

 
 
XV - ПОТПИСИВАЊЕ АКАТА 
 

Члан 118. 
 
Акта Скупштине потписују председник Скупштине, 

председници  радних тела и секретар Скупштине. 
О чувању и објављивању аката Скупштине стара се 

секретар Скупштине. 
Акта Скупштине за које је одређено да се објављују, 

објављују се у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 
XVI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 119. 
 
Измене и допуне овог Пословника врше се по 

поступку за његово доношење. 
 
 
 
 
 
2 



31.01.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                       13 
 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр. 129/07), чл. 46. став 1. тачка 
1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" 
бр. 129/07) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30. 01. 2013. године, донела  је 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат 
одборницима Скупштине града Крушевца и то: 

 
1. др Весни Ракоњац, доктору спец. из 

Крушевца, одборнику са Изборне листе ПОКРЕНИМО 
КРУШЕВАЦ - Томислав Николић (Српска напредна 
странка, Нова Србија, Покрет снага Србије - БК, 
Покрет Социјалиста), даном подношења оставке, 
08.01.2013. године, у складу са чл. 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" 
бр. 129/07). 

  
2. Ивану Манојловићу, приватном предузетнику 

из Крушевца, одборнику, са Изборне листе 
ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ - Томислав Николић 
(Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага 
Србије-БК, Покрет Социјалиста), даном подношења 
оставке, 08.01.2013. године, у складу са чл. 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07).  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-2/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 

 

3 
На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" бр129/07), члана  56. Закона о 
локалним изборима ("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 30.01.2013. године,  донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 

I - Потврђују се мандати одборницима у Скупшти-
ни града Крушевца и то: 

1. Велибору Јовановићу, регионалном менаџеру из 
Крушевца, са Изборне листе ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ 
- Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије-БК, Покрет Социјалиста). 

 
2. Мирољубу Јовановићу, приватном предузетнику из 

Крушевца, са Изборне листе ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ-
Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије-БК, Покрет Социјалиста) . 

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-3/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
4 
На основу члана 90. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. 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 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М 

 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

И УЛАГАЊА У КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ, 
ПУТЕВЕ И ДРУГО ЗА  

2013. 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 2013. 
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 2013. годину (''Службени лист града 
Крушевца'', бр. 10/2012).  
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА по Програму за 2013. годину: 
 

Средства из буџета Града Крушевца 486.222.900 
- за инвестиције  242.962.900 
- за текуће функције одржавања 243.260.000 
Остали инвеститори 22.950.000 
Република Србија 505.100.000 
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 1.014.272.900 
Ванредна и додатна буџетска средства 1.000.096.000 
СВЕГА СРЕДСТВА  2.014.368.900 

 
 
 
 

ДЕО  1 
 

улагања из одобрених средстава буџета и планираних удружених  додатних средстава  
(Република, месне заједнице и други)  

 
 

I – Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2013. години 

 
 Инвестиције у фази уговарања, уговорене а незавршене инвестиције и завршене инвестиције чија 
уговорена обавеза плаћања прелази у 2013. годину. 

 
Р. 
бр. Опис Износ (дин)

1. Реконструкција моста на Срндаљској реци на путу В.Шиљеговац – Беласица  7.200.000
2. Регулација дела корита Срндаљске реке у зони моста  3.600.000
3. Реконструкција потпорног зида, санирање пута и стамбеног објекта - у Лазаревцу  3.400.000
4. Реконструкција Трга слободе у Новом насељу  140.000
 С в е г а: 14.340.000

 
 

II – Планиране инвестиције за 2013. годину  

 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Град Крушевац ...................................................    30.000.000 
 

                                                                                        Пројектна документација         3.000.000 

                                                                                        Земљиште                                27.000.000   
А1. Пројектна документација  
 
Прибављање пројектне документације 
 

Р. 
бр. 

 Износ 
(дин) 

1. Израда пројектне документације из области унапређења безбедности саобраћаја у зонама школа  1.500.000
2. Пројектна документација за Источну обилазницу  1.200.000
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3. Израда пројектне документације за пешачко информативну, путоказну и туристичку сигнализацију 300.000
 С в е г а: 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  18.000.000

2. Регулација Рибарске реке  3.000.000

3. Регулација реке Расине од моста до гробља у Мудраковцу  4.000.000

4. Остало  2.000.000

 С в е г а: 27.000.000
 

 
 
 
 
 

Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
Град Крушевац .....................................198.622.900 

Остали инвеститори ............................. 22.950.000 
 

 Б1. Саобраћајнице 
 

Град Крушевац ..................................... 91.560.000 
 

Р. 
бр. 

Опис Износ (дин.) 

1. Изградња улице Миличине 21.000.000

2. Асфалтирање пута за Вучак  21.800.000

3. Изградња улице Мише Митровића, Л=190м  9.000.000

4. Изградња путева у Шаврану 200+330м 10.000.000

5. Изградња дела саобраћајнице у оквиру ДИП Савремени дом - мост 6.960.000

6. Реконструкција улице Обилићеве  18.000.000

7. Изградња потпорних зидова у Слатини са регулацијом реке у зони пута 4.800.000
 
 
 
 Б2. Инфраструктура 
 

Град Крушевац ........................................................... 41.422.900 
 

Р. 
бр. 

Опис 
Износ  
(дин.) 

1. Регулација реке Расине  16.000.000

2. Регулација Гарског потока кроз насеље Пакашница  9.000.000

3. Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до реке Пепељуше 5.000.000

4. Уређење канала за одвод атмосферских вода у Шанцу Л=300м 720.000
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5. Чишћење корита Гарског потока од насипа према Крушевцу Л=350м 702.900

6. Каналисање Вучачког потока Л=150м (Лазарица 4) 10.000.000
Б3. Партерно уређење и јавна расвета 

 
Град Крушевац .......................................... 37.940.000 

 
Р. 
бр. 

Опис 
Износ 
 (дин) 

1. Поплочавање шеталишта (Ул. Видовданска од споменика до Ул.Топличине) 10.000.000
2. Набавка урбаног мобилијара (аутобуска стајалишта, путокази, статуе, статуете,  

рекламни стубови и др.) 
6.000.000

3. Уређење парка испред Дома у Сушици 1.200.000

4. Ограђивање игралишта у Ул. Петра Кочића 1.280.000

5. Ограђивање игралишта у Глобару 420.000

6. Ограђивање игралишта у Д. Степошу 300.000

7. Изградња игралишта у Белој Води 2.400.000

8. Изградња игралишта у Кобиљу 5.040.000

9. Реконструкција и проширење мреже јавне расвете  3.500.000

 Мрежа уличне расвете у Пакашници - 80.000 

Мрежа уличне расвете у Дворану - 235.000 

Мрежа уличне расвете у Бовну - 320.000 

Мрежа уличне расвете у Вратару - 350.000 

Мрежа уличне расвете у Модрици - 305.000 

Мрежа уличне расвете у Д. Степошу - 220.000 

Мрежа уличне расвете у Бивољу - 450.000 

Мрежа уличне расвете у М. Шиљеговцу - 175.000 

Продужетак мреже јавне расвете у Дедини - 255.000 

Мрежа уличне расвете у Трмчару - 280.000 

Осветљење терена за мали фудбал у В. Крушинцу - 340.000 

Осветљење терена за мале спортове у Трмчару - 340.000 

Осветљење игралишта у Шашиловцу - 150.000 

10. Уређење простора иза Дома у Јасици 1.200.000

11. Уређење простора испред Дома у В. Ломници 1.800.000

12. Уређење Пионирског парка 3.000.000

13. Уређење парка у Шанцу 1.800.000
 
 
 
 
 Б4. Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 

 
 

Град Крушевац ........................................................... 9.700.000 

 
Р. 
бр. 

Опис 
Износ 
 (дин) 

1. Извођење радова по Пројекту безбедости у зонама школа 7.000.000
2. Извођење радова по Пројекту за пешачко информативну, путоказну и туристичку 2.700.000
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сигнализацију 
 
 
 Б5. Инвестиције са делимичним финансијским учешћем других инвеститора  

 
                     Град Крушевац ..........................................................18.000.000 
 

         Други инвеститори ....................................................22.950.000 

 
Р. 
бр. 

Опис 
Износ  
(дин.) 

1. Изградња улице у индустријској зони О9 - О8 Комунално - Арома Л=250м 12.000.000

2. Ул. Брвеничка Л=270м 9.350.000
3. Приступна саобраћајница у индустријскј зони Л=230м (од Јасичког пута према 

Дугакомерцу) 9.000.000

4. Реконструкција пешачких стаза у парку Багдала 7.000.000

5. Изградња Ул. Кумановске Л=132м 3.600.000

 С в е г а: 40.950.000
 
 
 

Б6. Инвестиције из средстава Републике Србије  

 

 
Р. 
бр. 

Опис Износ (дин) 

1. Извођење радова на државном путу 1.б реда бр. 18 (деоница Бруског пута) 360.000.000

2. Реконструкција и изградња локалне инфраструктуре 108.000.000

 Изградња улице Норвешке у Паруновцу Л=363 м 

 Изградња улице Д. Ћурчије у Мудраковцу 

 Изградња пута у Глободеру главни правац Л=1485 м 

 Изградња пута у Суваји Л=690 м 

 Изградња пута у Суваји Л=585 м 

 Изградња пута у Горњем Степошу Л=540 м 

 Изградња пута у Штитару Л=465 м 

 Изградња  општинског пута Купци – Себечевац Л=2440 м 

 Изградња улица на Багдали (Светомира Митића, део ул. Командира Санде,    
Ул. Сремска, Ул. Младена Симића, део ул. Карађорђеве, део ул. Аугуста 
Цесарца, неименована улица изнад Мојковачке улице, Илинденски устанак 

 Изградња пута Гари – Пакашница – Церова 

 Изградња коловоза и тротоара у главној улици у Паруновцу 

3. Изградња Ул. Приштинске насеље Пањевац Л=370 м 37.100.000

 Свега 505.100.000
 

 
 
 
 



18                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   31.01.2013.  

 

 
 
 

Ц.     УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА 
 

Град Крушевац .................................243.260.000 
 

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                        -   утрошак ел. енергије                                            
                                                                                  -   одржавање и материјал 

76.000.000 
13.000.000

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА  

                                        -   редовно одржавање путева, улица у граду 

                                        -  одржавање путева из Републике  

 

128.000.000 

20.340.000

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ЖЕЛЕЗ. ПРУГА 900.000

НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ          2.500.000

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ                                                      -   утрошак воде 

-   одржавање 

2.500.000 

20.000

УКУПНО 243.260.000

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

набавки за 2013. 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 

 
Град Крушевац ...................................................12.000.000 

 
 
 
 
 
А1. Пројектна документација  
 
Прибављање пројектне документације 
 

Р. 
бр. 

 Износ 
(дин) 

1. Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда пројектне 
документације 4.000.000
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 С в е г а: 4.000.000
 
 
А2. Откуп земљишта 
 
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

 С в е г а: 8.000.000
 

 
 
Б.   ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Град Крушевац ......................................988.096.000 

 
 
 
 

Б1. Саобраћајнице 
 

Град Крушевац ............................................... 822.306.000 
 

 
Р. 
бр. 

 
Опис 

 

 
Износ (дин) 

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.  Наставак изградње улица у Кошевима Л=500м 14.400.000
4.  Изградња деонице пута Бела Вода - Брајковац Л=700м 16.128.000
5.  Изградња Ул. Омладинске у Мудраковцу Л=347м 15.120.000
6.  Изградња Ул. Мимице Величковић Л=375м 12.000.000
7.  Изградња улица у Јасици  Л=1620м 25.000.000
8.  Изградња Ул. Јелене Димитријевић Л=250м 16.000.000
9.  Изградња дела Ул. Боривоја Ивановића Л=300м 19.200.000
10.  Изградња пута Капиџија - Добромир Л=2450м 70.560.000
11.  Изградња пута према гробљу у Горњем Степошу Л=524м 7.800.000
12.  Изградња моста на Наупарској реци у Г. Степошу 6.000.000
13.  Изградња моста на Мешевачком потоку у Треботину 4.200.000
14.  Изградња пута у насељеном месту Бољевац Л=2700м 74.400.000
15.  Изградња дела Ул. Расинских партизана у Читлуку Л=500м 14.400.000
16.  Изградња пута Станци - Ловци Л=465м 18.000.000
17.  Изградња пута Брајковац - Коњух Л=800м 20.736.000
18.  Изградња дела пута Љубава - Каменаре Л=700м 20.160.000
19.  Изградња моста на реци Пепељуши 8.400.000
20.  Изградња пута у Мајдеву (Грабак) 26.400.000
21.  Изградња пута према ФАМ-у у Липовцу Л=800м 18.432.000
22.  Изградња пута у Лазаревцу засеок Пантићи  3.500.000
23.  Изградња пута у Лазаревцу засеок Миладиновићи  3.150.000
24.  Изградња прилазног пута према Цркви у Шаврану Л=170м 5.000.000
25.  Изградња дела пута у Шаврану Л=270м 8.000.000
26.  Изградња Ул. Цветне у Мудраковцу Л=400м 11.520.000
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27.  Изградња Ул. Часлава Јовановића Л=210м  3.600.000
28.  Изградња дела Ул. Железничке - Весник мира (од Ул. Дринске до Ул. Каницове), Л=260м  16.000.000
29.  Асфалтирање путева и улица  330.000.000

 Део пута у Здравињу (до букве) Л=1000м 
Пут у Трмчару Л=970м 
Пут у Модрици од школе до Влаићке мале  Л=500м 
Пут до гробља и санација моста у Дворану Л=700м 
Пут Крушинце - Срндаље (Мала Река) Л=2000м 
Пут према Цркви Св. Богородице у В. Шиљеговцу  
Пут Лазаревац - Коморане (засеок Ружићи) Л=400м 
Пут Коморане - Љубава Л=1320м 
Пут Кошеви - Мачковац (засеок Ђекићи) Л=2000м 
Пут В. Купци - М. Гркљане Л=684м 
Ул. Јагодњачка - МЗЈасика Л=1800м 
Ул. Незнаног јунака у Мудраковцу (до Бруског пута) Л=1300м  
Ул. Радојице Јанковића Л=100м 
Ул. Босе Цветић Л=50м 
Ул. Живке Гвозденовић у Бивољу Л=50м 
Ул. Петра Кочића (део 21. Српске дивизије)  
Ул. Живојина Поповића Шпањолца Л=250м 
Ул. Бранислава Живковића у Пакашници 

 
 
Б2. Инфраструктура 
 

                                                                                                      Град Крушевац .........................................89.400.000 
 

Р. 
бр. 

Опис 
Износ 
(дин) 

1. Регулација Равњачког потока  од ул. Александровачке  до ул. Мише Митровића 50.400.000
2. Атмосферска канализација у ул. Расинској Л=400м 9.600.000
3. Наставак чишћења Рибарске реке у дужини од 6км  14.400.000

4. Ул. Владе Станковића (С. Бинички) у дужини од 270м 15.000.000
 
 
Б3. Партерно уређење и јавна расвета 
 

Град Крушевац ............................................76.390.000 
 

Р. 
бр. 

Опис 
Износ 
(дин) 

1. Уређење платоа Трга Младих са реконструкцијом фасаде Крушевачког позоришта 27.000.000
2. Изградња главне стазе у Археолошком паку 33.000.000
3. Мрежа уличне расвете у Срндаљу 200.000
4. Осветљење моста на Ломничкој реци у В. Ломници 150.000
5. Ограђивање игралишта у насељу Расадник 2 код зграде П4 300.000
6. Изградња спортских терена у Малој Врбници 5.040.000
7. Уређење слободне површине у Ул. Југ Богдановој (иза зграде ГРО Јастребац)  2.200.000
8. Уређење платоа испред биоскопа Крушевац 4.500.000
9. Поплочавање тротоара испред зграде Ламела 4.000.000

 
Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 



31.01.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                       21 
 

 

I Број: 463-10/2013                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                 Дејан Срдић, с.р. 
 
 
 
5                                                                                                                                                        
На основу чл.7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда 

за заштиту животне средине града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 11/2009, 12/2009), чл. 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/2008 
и 5/2011), уз сагласност Министарства животне 
средине и просторног планирања, бр. 401-00- 00077 
/2013-01 од  29.01.2013. године, 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 
2013. 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 чл. 
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 Р. Србије", 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 2013. год., 
располаже финансијским средствима у висини од 
29.500.000,00 динара. Програмом коришћења средстава 
Фонда за 2013. год. планиране су следеће активности: 

 
Конто Назив конта Укупно 

 

1 2 3
423419 Остале услуге штампања-

брошуре 1.500.000
423599 Остале стручне услуге-

ангажовање предавача из 
области заштите ж. средине 300.000

423911 Остале опште услуге –
ангажовање стручњака ради 
израде пројектних задатака из 
области заштите ж. средине 1.300.000

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 (100.000), 
- испитивање степена 
загађености површинских вода 
(100.000), 
- испитивање степена 
загађености речних и отпадних 
вода, (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 (400.000) 5.000.000

424511 Услуге одржавања природних 
површина(уништавање 2.400.000
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1 2 3
амброзије 2.200.000 и заштита 
природних добара 200.000) 

424611 Услуге очувања животне 
средине 
(запрашивање комараца) 2.000.000

424911 Остале специјализоване услуге-
финансирање пројеката из 
области жаштите животне 
средине 8.000.000

451291 Капиталне субвенције осталим 
јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама-
пројекти из области управљања 
отпадом и пројекти из области 
енергетске ефикасности, 
обновљивих извора енергије и 
сл. 2.000.000

465211 Остале капиталне дотације и 
трансфери-пројекти из области 
енергетске ефикасности, обно-
вљивих извора енергије и сл. 7.000.000

УКУПНО 29.500.000
 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-27/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
6 
На основу чл. 40 Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/2009) чл.19 Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/2008) и Мишљења бр. 1/2013 од 
11.01.2013. године Локалног савета за запошљавање 
града Крушевца                                                                                                                                                                                            

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  30.01.2013. године, донела је 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА  КРУШЕВЦА  
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
УВОД 
 
Локални акциони план запошљавања града Крушевца  

за 2013. 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, а у складу са  
Националним акционим планом запошљавања на 
годишњем нивоу (у даљем тексту: НАПЗ). 

При изради ЛАПЗ за 2013. годину  пошло се од НАПЗ 
за 2013. годину, чији је циљ децентрализација политике 
запошљавања и подстицање развоја регионалних и 
локалних политика запошљавања, односно развој 
акционих планова запошљавања на локалном нивоу.  

На седници Локалног савета за запошљавање града 
Крушевца одржаној дана 11.01.2013. 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, Удружења предузетника, Уније 
послодаваца, Већа савеза синдиката, упутио је 
Мишљење бр. 01/2013 од 11.01.2013.  у коме су 
утврђени Програми за  финансирање у 2013. 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 2013. 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 2012. годину - Службени 
гласник РС бр. 107 од 09.11.2012. године). 

Економски развој града Крушевца карактерише низак 
ниво економске активности. У генерисању новог запо-
шљавања највеће учешће има приватни сектор, углавном 
мала и средња предузећа. Највећа одговорност, стога, за 
садашњи и будући економски развој Крушевца припада 
управо овом сектору имајући у виду да додатни баласт 
крушевачке привреде представљају већи системи попут 
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ИМК „14.октобар“, ХИ „Жупа“, „Савремени Дом“ - пре-
дузећа у реструктурирању којима предстоји процес  
приватизације.  

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 5.093 привредних субјеката 

(1.075 привредних друштава и 4.018 предузетника), 
према подацима Агенције за привредне регистре из 
августа 2012. 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 запо-
шљавања и битан фактор унапређења економске ефи-
касности локалне привреде. Њихова конкурентска 
предност огледа се у брзини, флексибилности и осетљи-
вости на потребе потрошача и на тај начин представљају 
најзначајније креаторе нових производа, дајући највећи 
допринос отварању нових радних места, највише до-
приносе променама привредне структуре и представљају 
најфлексибилнији, и на потребе потрошача, најосетљи-
вији део сваке привреде. 

У граду Крушевцу је од почетка 90-их година па све до 
2010. године забележен је растући тренд броја 
регистрованих (активних) привредних субјеката. Чак и у 
години светске економске кризе (2009. година) број 
новооснованих привредних субјеката (888) био је већи од 
броја привредних субјеката који су престали да постоје 
(838). И у 2010. години постојао је позитиван тренд. Прва 
година у којој је забележен пад броја основаних у односу 
на број брисаних привредних субјеката је 2011. година, што 
се може видети из табеларног приказа.  

 
Табела 1 -  Привредна друштва 

 

 2009. 2010. 2011. 
Април 
2012. 

Активних 1.167 1.222 1.134 1.108
Новооснованих 118 106 116 31
Брисаних 52 51 194 44

 
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 
Табела 2 – Предузетници 

 

 2009. 2010. 2011. 
Април 
2012. 

Активних 4.020 4.025 4.009 3.939
Новооснованих 770 777 703 147

Брисаних 786 772 720 224
 
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 
 
Подаци о кретању спољнотрговинске размене у 

периоду од 2006. до 2009. године указују на тенденцију 
раста.  

Ако се посматра тренд кретања извоза, уочава се 
континуиран раст од 2006. до 2009. године, када је 
наступила светска економска криза, али већ у 2010. 
години извоз поново бележи раст.  

Упоређујући извоз за период јануар – септембар 
2011. године са истим периодом прошле године, уочава 
се повећање извоза од 15,1 %.  

Уколико се упореди укупан извоз града Крушевца за 
првих десет месеци 2011. године са извозом за исти 
период претходне године, закључује се да је дошло до 
повећања извоза за 12,2 %. Извоз града Крушевца у 
2011. години повећан је за 7,5 % у односу на 2010. 
годину; међутим, најновији подаци о спољно-
трговинској робној размени Расинског округа за период 
јануар – октобар 2012. године показују да извоз града 
Крушевца бележи смањење од 37,3 % у односу на исти 
период прошле године*. 

 
Табела 1                                 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
октобар 2012. 58.764.000

                   
Извор података: Регионална привредна комора 

Крушевац 
 
С обзиром на чињеницу да привредно друштво 

Хенкел Србија има своје седиште у Београду, њена 
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 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 увоз. У 2010. години 
почиње континуиран раст увоза крушевачке привреде, 
тако да је већ у 2011. години увоз за првих девет месеци у 
односу на исти период у 2010. години повећан за 7,2 %.  
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Увоз града Крушевца за период јануар – октобар 2011. 
године бележи повећање од 3,6 % у односу на исти 
период претходне године. Уколико упоредимо увоз у 
2011. години са увозом који је остварен 2010. године, 
примећујемо повећање од 2,5  %. 

Најновији подаци Регионалне привредне коморе 
Крушевац о спољнотрговинској робној размени 
Расинског округа за период јануар – октобар 2012. године 
указују на смањење укупног увоза града Крушевца за 
37,7% у односу на исти период прошле године. 

 
Табела 2              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

октобар 2012. 88.868.000
 
Извор података: Регионална привредна комора  
                            Крушевац 
 
Најзначанији спољнотрговински партнери 

крушевачке привреде су земље Европске Уније и земље 
ЦЕФТА региона.  

Према врстама робе, за период јануар – октобар 
2012. године, у извозу  Крушевца највеће учешће имају 
следећи производи: спољне пнеуматске гуме за путни-
чке аутомобиле, стирен-бутадиен каучук добијен 
полимеризацијом из емулзије, експлозиви при-
премљени, осим барута, препарати за подмазивање. На 
страни увоза, највеће учешће имају тешка гасна уља са 
садржајем сумпора преко 0, мешавине са чађи и 
силицијум диоксидом, угљеник (чађ и остали облици 
угљеника на другом месту непоменути), корд тканине 
од полиестера и тешка и остала уља за подмазивање и 
др. 

Компаније које су узеле највеће учешће у 
спољнотрговинској размени града Крушевца у првих 
десет месеци 2012. године су Cooper Tire & Rubber 
Company Serbia доо Крушевац, Трајал Корпорација ад 
Крушевац, ФАМ ад Крушевац у реструктурирању, 
Трајал – Хем доо Крушевац, Рубин ад Крушевац, 
Атрикод Крушевац, Фрути – Комерц доо Каменаре 
Крушевац, Duropack ад Крушевац, Tecasi доо 
Крушевац, Menex доо Крушевац и др.   

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

на територији града Крушевца живи 127.429 
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, а у истом периоду 
2011. године - 42.779 РСД.                                                     

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

 
Табела 11 - 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 

 
 

2.3.   Незапосленост и кретање незапослености 
 
Опште карактеристике тржишта рада до 2012. 

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. 

Стопа незапослености у 2012. години наставља да 
расте. Стопа незапослености у новембру 2012. године у 
граду Крушевцу повећала се за 1,83 процентна поена у 
односу на новембар 2011.године. 

 
Кретање стопе незапослености: 

 

Година:  
 

Н
ов
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ба
р 

20
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. 

Н
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ем
ба
р 

20
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. 

Н
ов
ем
ба
р 

20
11

. 

Н
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ба
р 

20
12

. 

1 2 3 4 5

Град 
Крушевац 

33,60% 32,70% 34,01% 35,84%

Расински 
Округ 

30,88% 31,14% 31,84% 33,94%

 
Старосна и полна структура 
 
Старосна структура незапослених лица, посматрана 

у периоду 2009–2012. године показује да највеће 
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учешће у структури незапослених, према годинама 
старости, имају незапослена лица од 25 до 34 године, а 
затим лица од 35 до 44 године.  

 
 
 

Старосна и полна структура незапослених лица: 
 

Старосна 
група 

Новембар 
2009. 
          женa 

Новембар 
2010. 
           женa 

Новембар 
2011. 
            женa 

Новембар 
2012.     
            женa 

15-24 год. 
 

14,07% 
        13,12% 

13,57% 
        12,26% 

13,33% 
        11,68% 

12,79% 
        10,88% 

25-34 
 

28,91% 
        32,93% 

29,33% 
        32,52%

29,74% 
        32,02% 

28,99% 
        31,40% 

35-44 
 

22,55% 
        25,75% 

23,41% 
        26,37% 

24,37% 
        27,85% 

25,10% 
        28,32% 

45-54 
 

20,19% 
        20,30% 

20,04% 
        20,57% 

19,34% 
        19,71% 

19,91% 
        20,49% 

55-64 
 

14,28% 
          7,89% 

13,64% 
          8,28% 

13,22% 
          8,74% 

13,21% 
          8,91% 

 
 Структура незапослених  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, 5-8 година, 3-5 година,  затим они који чекају преко 10 година, 
па од 2-3 године и 8-10 година. Овакво стање је током целог извештајног периода (2009-2012) и ту није долазило 
до неких померања. 

 
                    Структура према дужини чекања на запослење: 
 

Дужина 
чекања  

Новембар 
2009. 
          женa 

Новембар 
2010 .               
         жена 

Новембар 
2011. 
            женa 

Новембар 
2012. 
            женa 

До 1 године 
 

28,50% 
        25,59% 

28,22% 
        24,89% 

29,64% 
        26,13% 

26,39% 
        23,79% 

1-2 
 

17,09% 
        15,61% 

17,36% 
        15,85% 

15,50% 
        14,15% 

17,71% 
        16,04% 

2-3 
 

10,10% 
        10,07% 

11,69% 
        11,10% 

11,51% 
        11,07% 

10,52% 
         9,88% 

3-5 
 

14,53% 
        14,80% 

12,91% 
        13,27% 

14,61% 
        14,71% 

15,92% 
        15,86% 

5-8 
 

14,13% 
        14,68% 

12,43% 
        13,38% 

12,08% 
        13,02% 

12,27% 
        13,05% 

8-10 
 

 4,95% 
         4,31% 

 7,01% 
         6,88% 

 6,13% 
         6,29% 

 4,60% 
         5,21% 

Преко 10 г 
 

10,70% 
        14,93% 

10,39% 
        14,63% 

10,52% 
        14,63% 

12,58% 
        16,16% 

 
Квалификациона и полна структура незапослених лица 

 
Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2012. године, показује да у укупној 

незапослености, незапослена лица са високим и средњим образовањем учествују са 71,47%, а лица без школе и 
нижег образовног нивоа са 28,53%. Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим образовањем код 
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којих је и највиша стопа незапослености 56,95%, док је код лица са високим образовањем стопа незапослености 
14,52%. 

 
Степен 
стручне 
спреме 

Новембар 
2009. 
         женa 

Новембар 
2010. 
         женa

Новембар 
2011. 
         женa

Новембар 
2012. 
         женa 

I 
 

25,05% 
       22,89% 

23,73%
       21,89%

23,56%
       21,40%

23,01% 
       20,97% 

II 
 

 6,84% 
         8,65% 

 6,29%
         7,74%

 5,74%
         7,13%

 5,52% 
         6,78% 

III 
 

27,80% 
       22,72% 

27,14%
       22,27%

26,84%
       22,10%

26,66% 
       21,82% 

IV 
 

29,10% 
       34,07% 

30,08%
       34,60%

30,51%
       34,85%

30,29% 
       34,03% 

V 
 

1,20% 
        0,43% 

1,04%
        0,37%

0,89%
        0,36%

0,93%
         0,37% 

VI 
 

5,43% 
        6,23% 

6,04%
        7,16%

6,49%
        7,81%

6,44%
        7,93% 

VII 
 

4,58% 
        4,99% 

5,68%
        5,99%

5,97%
        6,35%

7,15%
        8,10% 

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, 
банкарски техничари, царински техничар, произвођачи примарних производа од дрвета, заваривачи – резачи гасом. 

 
Oсетљиве групе незапослених лица 

 
Најугроженије категорије за запошљавање  су лица преко 50 година живота, инвалиди, Роми, жене, млади до 30 

година старости и избегла и расељена лица. Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од 
незапослености мушкараца. Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца  у 2011. и 2012. години 
повећана је за  0,17 процентних поена у односу на 2010. годину. 

 

 Новембар 
2009. 

Новембар 
2010.

Новембар 
2011.

Новембар 
2012. 

Децембар 
2012.

Укупно незапослени 16141 15058 15586 15756 15930
Од тога жене 54,85% 54,46% 54,70% 54,55% 54,49%

 
Учешће дугорочне незапослености и даље наставља да се повећава и представља велики проблем. Стопа дугорочне 

незапослености у новембру 2012. године смањила се за 3,25 процентна поена у односу на новембар 2011. године. 
 

 Новемба
р 2009.

Новемба
р 2010.

Новемба
р 2011. 

Новемба
р 2012. 

Укупно незапослени 16141 15058 15586 15756
Незапосленост младих 15-24 г 14,07% 13,57% 13,33% 12,79%
Незап. старијих преко 50 г.  25,04% 24,34% 23,32% 23,47%
Дугорочна незапосленост 71,50% 71,78% 70,36% 73,61%

 
 
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. 

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 запо-
шљавања. Улагање отпремнина у ново запошљавање 
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или самозапошљавање била је једна од мера која је 
примењивана у протеклом периоду. 

Новчану накнаду у новембру 2011. године користило 
је 1004 лица од којих су 471 жене и 11 је лица са 
инвалидитетом, а у новембру 2012. године тај број 
новчане накнаде смањио на 996 лица, од којих су 467 
жене и 17 је лица са инвалидитетом. 

II  ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 

Циљеви и приоритети 
 
 Циљеви активне политике запошљавања у граду Кру-

шевцу 2013. године усмерени су на повећање запослености. 
Приоритет активне политике запошљавања у граду Кру-

шевцу је усклађивање понуде и тражње на тржишту рада. 
 

III ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ    
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 
Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 

41.000.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2013. године  
и то за следеће програме:  

 Субвенције за запошљавање послодавцима 
(Програм "Нова радна места") 

 Подршка самозапошљавању (Програм "Самоза-
пошљавање") 

 Програм "Јавни радови" 
 
У складу са чланом 60. Закона о запошљавању и оси-

гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ 36/2009) 
средства за реализацију програма самоза-пошљавања, 
отварања нових радних места и јавних радова која 
опредељује град Крушевац ће се повећати за износ средстава 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.  

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

години било је слабије од планираног. Највећи 
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.   

Средства планирана буџетом града у 2013. години 
су 15.000.000,00 динара, а појединачни износ 
субвенције 150.000,00 динара. Уколико Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

Овим Програмом омогућиће се запошљавање најмање 
100 лица која се налазе на евиденцији Националне службе 
за запошљавање, а спроводиће га Град Крушевац у сара-
дњи са Националном службом за запошљавање-филијала 
Крушевац. Међусобна права и обавезе у реализацији за-
пошљавања лица биће регулисана уговором између посло-
давца,  градоначелника града Крушевца и директора НСЗ. 

 
2. Подршка самозапошљавању  
    (Програм "Самозапошљавање") 
 

Подршка самозапошљавању подразумева доделу субвен-
ције за самозапошљавање и пружање стручне помоћи не-
запосленом 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 незапо-
слених, као и за оснивање привредног друштва уколико 
оснивач заснива у њему радни однос. Субвенције су се у 
2012. години одобравале у једнократном износу од 160.000 
динара по кориснику. 

Средства планирана буџетом града у 2013. години су 
16.000.000,00 динара. Појединачни износ субвенције 
остаје на прошлогодишњем нивоу и износиће  160.000,00 
динара. Уколико Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике одобри средства, укупан износ 
средстава намењен реализацији овог програма биће увећан. 

Овим Програмом омогућиће се самозапошљавање 
најмање 100 лица у виду оснивања новог привредног 
субјекта на територији града Крушевца, а спроводиће 
га Град Крушевац 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, градоначелника града 
Крушевца и директора НСЗ. 

 
3. Програм „Јавни радови 2013.“ 
 
Јавни радови се организују у циљу запошљавања 

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

У 2013. години могуће је 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 2013. години 
су 10.000.000,00 динара. Уколико Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике одобри средства, 
укупан износ средстава намењен реализацији овог 
програма биће увећан. 

  
IV  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 
   ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
Финансирање активне политике запошљавања града 

Крушевца у 2013. години обавиће се из средстава буџета 
Града Крушевца и буџета Републике Србије за следеће 
програме: 

1. Програм "Нова радна места" 
2. Програм "Самозапошљавање" 
3. Програм „Јавни радови“ 
 
V  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
    ЛАПЗ 2013. 
 
Мере активне политике запошљавања на територији 

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

 
VI  SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА  
      ТРЖИШТУ РАДА 
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Применом SWOT анализе, све прикупљене информа-
ције 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  
 

 
 
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") 
 
- Недостатак образовних планова и програма 
прилагођених потребама тржишта рада 

 
Шансе ( Opportunities) Опасности (Threats)
 
- Изградња индустријских зона као генератора 
нових радних места 
 
- Образовање радне снаге према потребама привреде 
 

- Продужени ефекти кризе 
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VII  ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ  
        РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
У периоду 2005-2009. год. интересовање за програ-

ме 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). Претходна година је специфична по томе што је Град 
активну политику запошљавања спроводио без 
финансијског учешћа Националне службе. 

Национална служба је програм јавних радова спро-
водила самостално. Резултати спровођења у претходне 
три године 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. 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 101-1/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
7 
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 30.01.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА 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, подтачке  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 разврстана у велика, средња и мала 
правна лица и предузетници плаћају у свим зонама: 

 
- велика и средња  

правна лица
448.690,00 дин. (10 просечних 

зарада)
- мала правна лица и 

предузетници
89.738,00 дин. (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: 
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БИД и Екстра зона......... 89.738 дин. (2 просечне зараде)  
  I ...............87.738 дин. (2 просечне зараде – 2.000 дин.) 
 II .............. 85.738 дин. (2 просечне зараде – 4.000 дин.) 
III ............. 83.738 дин. (2 просечне зараде – 6.000 дин.)                                                                                                                           
IV...............81.738 дин. (2 просечне зараде – 8.000 дин.) 
 V...............79.738 дин. (2 просечне зараде –10.000 дин.) 

III Таксени обвезници који обављају све остале 
делатности а према закону којим се уређује рачуно-
водство разврстана су у велика правна лица, 
фирмарину плаћају: 

 
У свим зонама.....134.607 динара (3 просечне зараде) 
 
Под просечном зарадом  у смислу претходног става 

сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 
територији јединице локалне самоуправе у периоду 
јануар-август године која претходи години за коју се 
утврђује фирмарина, 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 
таксе на крају сваке године за наредну годину према 
према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике“. 

  
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 38-2/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
8 
На основу члана 59. став 1 и 66. став 7.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" бр. 129/07) и члана 19. став 1. тачка 21. и  члана 
55. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца, на предлог Градског 
већа, на седници од 30.01.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организацији Градске управе града  

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, бр. 2/2010-
пречишћен текст, 1/2011, 7/2012 и 8/2012) у члану 20. став 
1 мења се и гласи: 

 

„У оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове образују се следеће месне канцеларије.“ 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе  да сачини 

пречишћени текст Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-3/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
9 
На основу члана 61. став 1. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
72/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о обавезној изради Урбанистичког пројекта 

за изградњу пословних објеката и објеката јавне 
намене, стамбених вишепородичних и стамбено- 
пословних објеката бруто развијене површине 
преко 150м2 на подручју Генералног плана 

Крушевца 2021. год. 
              
I - Израда Урбанистичког пројекта је обавезна за 

изградњу пословних објеката и објеката јавне намене, 
бруто развијене површине преко 150м2, као и за 
изградњу свих стамбених вишепородичних објеката и 
стамбено-пословних објеката (вишепородични објекти) 
бруто развијене површине преко 150м2, на подручју 
Генералног плана Крушевца 2021. („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 4/05), као и у деловима где је Гене-
ралним  планом Крушевца 2021. предвиђена НОВА 
РЕГУЛАЦИЈА, а у складу са параметрима из Гене-
алног плана Крушевца, уз поштовање свих параметара 
из правила грађења и уређења, као и у случајевима где 
је због специфичности локације, амбијенталних вредно-
сти, намене објекта, габарита и спратности објекта или 
других техничких и урбанистичких разлога потребна 
израда Урбанистичког пројекта, а ради будуће инпле-
ментације у Плановима генералне регулације.  

            
  II - Пре разматрања Урбанистичких пројеката на 

Kомисији за планове града Крушевца, потребно је 
прибавити стручно мишљење у смислу консултативног 
и руководног карактера, од обрађивача Планова, 
односно ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу“, 
Крушевац, кao носиoцa израде Генералног плана 
Крушевац 2021. и Планова генералне регулације. 
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IlI - Одлуку објавити у “Службеном листу града 
Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-13/2013                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 
10 
На основу члана 215. став 4. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 и 121/12) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
данa 30.01.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА УРБАНИСТИЧКИХ 
ПЛАНОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕЊИВАТИ ДО 

ДОНОШЕЊА НОВИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПЛАНОВА 

 
Члан 1. 

  
У Одлуци о одређивању делова урбанистичких 

планова који се могу примењивати до доношења нових 
урбанистичких планова ("Службени лист општине 
Крушевац" бр. 5/03, 7/03, 6/10 и 6/11) члан 1. став 2. 
мења се и гласи: 

 
"Генерални план Крушевца 2021 ("Сл. лист општине 

Крушевац" бр. 4/05) примењиваће се у делу основне 
намене површина." 

 
Члан 2. 

 
Члан 2. мења се и гласи: 
 
 "Урбанистички планови донети до ступања на снагу 

Закона о планирању и изградњи, односно делови плана 
који се морају примењивати су: 

 
- план парцелације јавног грађевинског земљишта и 
- постојећа и планирана инфраструктура" 
  

Члан 3. 
 

Члан 5. брише се. 
 

Члан 4. 
 
Члан 6. постаје члан 5. који се мења и гласи: 
 "Намена јавних површина и објеката у оквиру 

јавног грађевинског земљишта одређује се на основу 
планова из члана 3. и 4. ове Одлуке. 

 У складу са урбанистичким плановима и деловима 
урбанистичких планова издаваће се одређена акта у складу 
са позитивним законским прописима (информације о 
локацији, решења о локацијској дозволи)." 

 
Члан 5. 

      Члан 7. брише се . 
 

Члан 6. 
      Члан 8. брише се. 
 

Члан 7. 
      Члан 9. брише се. 
 

Члан 8. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-32/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
11 
На основу чл. 45. став 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 
47. став 3. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ЧЛАНУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА  
КРУШЕВЦА НА СТАЛНОМ РАДУ  

У ГРАДУ 
 

Члан 1. 
 
На сталном раду у Граду биће:  
- Братислав Илчић, економиста из Крушевца, члан 

Градског већа. 
 

Члан 2. 
 
Лице из претходног члана оствариваће сва права из 

радног односа у Граду. 
 

Члан 3. 
 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-4/2013                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
12 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 
121/12), члана 29. и 38. Правилника о садржини, начину 
и поступку израде планских докумената ("Службени  
гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА 

"ТРГ КОСТУРНИЦА-СЕВЕР" У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
План детаљне регулације стамбено-пословног блока 

"Трг Костурница-север", (у даљем тексту: План 
детаљне регулације), допуњује се у текстуалном делу, у 
тачки V. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, 
тако што се у тачки 6.1 Посебне смернице за 
спровођење после алинеје 1. додаје алинеја 2. која 
гласи: 

 
„За сваку другу варијанту која је различита од 

Плана парцелације, датог у Плану детаљне регу-
лације, израду пројекта препарцелације, за цело-
купни подблок Б1, наложиће надлежнo одељење 
Градске управе, а на основу захтева корисника 
парцеле који су у обавези да финансирају наведени 
пројекат препарцелације“.  

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-31/13                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
 
13 
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 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

   
I – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Народне библиотеке Крушевац за 2013. годину под бр. 
274 од 05.09.2012. године, који је усвојио Управни 
одбор Народне библиотеке Крушевац на седници од 
05.09.2012. године. 

 

II – Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-11/2013                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
14 
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 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Народног музеја Крушевац за 2013. годину који је 
усвојио Управни одбор Народног музеја Крушевац на 
седници од 30.11.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-48/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
15 
На основу члана 4. став 3. Одлуке о усаглашавању 

организације рада Народног универзитета у Крушевцу са 
Законом о јавним службама ("Сл.лист града Крушевца" 
бр. 1/09 - 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 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Народног универзитета у Крушевцу за 2013. годину 
који је усвојио Управни одбор Народног универзитета 
на седници од 30.11.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-13/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
16 
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), 
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Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Културног центра Крушевац за 2013. годину који је 
усвојио Управни одбор Културног центра Крушевац на 
седници од 30.11.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-14/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
17 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Културно просветне заједнице Крушевац за 2013. 
годину који је усвојио Управни одбор Културно 
просветне заједнице Крушевац на седници од 
29.11.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-15/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
18 
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 30.01.2013. године, донела је  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Крушевачког позоришта за 2013. годину који је усвојио 
Управни одбор Крушевачког позоришта на седници од 
26.11.2012.године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-16/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
19 
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 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Историјског архива Крушевац  за 2013. годину који је 
усвојио Управни одбор Историјског архива на седници 
од 26.11.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-17/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
 

20    
На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Здравствене установе Апотека Крушевац за 2013. го-
дину који је усвојио Управни одбор Апотеке Крушевац  
на седници од 29.11.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-18/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
21 
На основу члана 137. Закона о спорту ("Сл.гласник 

РС" бр. 24/11) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 
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Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Установе за физичку културу "Спортски центар" 
Крушевац  за 2013. годину који је усвојио Управни 
одбор Установе   на седници од 05.12.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-19/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
22 
На основу члана 56. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС" бр. 72/09), члана 5. Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско васпитање, образовање и исхрану деце 
"Ната Вељковић" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/09 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 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац за 2013. 
годину који је усвојио Управни одбор Установе на 
седници од 03.12.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-20/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
23 
На основу члана 209. став 1. Закона о социјалној 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11) и члана 19.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Центра за социјални рад у  Крушевцу за 2013. годину 
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад   
на седници од 05.12.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-21/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

24 
На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС" бр. 42/91 и 71/94), члана 10. Одлуке о 
оснивању Установе "Центар за особе са 
инвалидитетом" ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/10), 
члана 15. Статута Установе "Центар за особе са 
инвалидитетом" ("Сл. лист града Крушевца" бр. 2/10 и 
8/12) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Установе "Центар за особе са инвалидитетом" за 2013. 
годину који је усвојио Управни одбор Установе  на 
седници од 04.12.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-22/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 

25 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл.лист града Кру-
шевца" бр. 8/09, 11/09 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 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Центра за стручно усавршавање у Крушевцу за 2013. 
годину који је усвојио Управни одбор Центра  на 
седници од 03.12.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-23/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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26 
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца" бр. 6/11) и члана 19. Ста-
тута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Фонда 

за подстицање развоја младих талената града Крушевца  
за 2013. годину који је усвојио Управни одбор Фонда 
на седници од 13.11.2012.године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-24/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
27 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 30.01.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Туристичке организације града Крушевца за 2013. 
годину бр.32 од 17.12.2012. године који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 33  од 17.12.2012. године. 

 
 II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-25/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
28 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 30.01.2013. године, донела је  
 

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

ветеринарске установе „Ветеринарска станица 
Крушевац" са финансијским планом  за 2013. годину 
који је усвојен Одлуком Управног одбора број 543 од 
11.12.2012. године. 

 
II – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-26/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
29 
На основу члана 54.став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("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 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ПРЕДШКОЛСКО  ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ 

И ИСХРАНУ ДЕЦЕ   
"НАТА ВЕЉКОВИЋ " КРУШЕВАЦ  

  
I - РАЗРЕШАВА СЕ МИЛОШ ПЕТКОВИЋ дужности 

члана Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање, образовање и исхрану деце "Ната 
Вељковић" Крушевац, представник Савета родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛАН НЕНАДОВИЋ,  дипл. 

економиста из Крушевца, за члана Управног одбора 
Установе за предшколско васпитање, образо-вање и 
исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац, представник 
Савета родитеља. 

 
III – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-27/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
30 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 
72/09 и 52/11) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   

"ВУК КАРАЏИЋ" У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе "Вук Караџић" у Крушевцу, и то:  
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1. Андрија Димић, правник, представник локалне 
самоуправе;  

2. Љубинка Милојевић-Спајић, дипл. журналиста, 
представник локалне самоуправе;  

3. Милена Весић, агент продаје "Телеком Србија", 
представник локалне самоуправе.  

  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Вук Караџић" у Крушевцу, и то:  
1. Ивана Шљивић, професор из Крушевца, пред-

ставник локалне самоуправе;  
2. Јелена Чукарић, психолог из Крушевца, пред-

ставник локалне самоуправе;  
3. Дејан Средојевић, дипл. инж. саобраћаја из Кру-

шевца, представник локалне самоуправе. 
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-28/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 

 
31 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпиатања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

  
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 

Школског одбора Основне школе "Доситеј Обрадовић" 
у Крушевцу, и то:  

1. Радован Митић, професор српског језика, 
представник локалне самоуправе;  

2. Јелена Ракић, инжењер хемијске технологије, 
представник локалне самоуправе;  

3. Ана Јовановић, инжењер за индустријски 
менаџмент, представник локалне самоуправе.  

  
 II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу, и то:  
1. Мирослав Марковић приватни предузетник из 

Крушевца, представник локалне самоуправе;  
2. Дејан Лазаревић, инжењер из Крушевца, представ-

ник локалне самоуправе;  
3. Радица Стефановић, наставник, представник ло-

калне самоуправе. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-29/2013                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
32 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
"ДРАГОМИР МАРКОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора Основне школе "Драгомир Марковић" у 
Крушевцу, и то: 

1. Јевгенија Поповић, професор на Факултету 
физичке културе, представник локалне самоуправе; 

2. Јелена Ђиновска, архивиста, представник локалне 
самоуправе; 

3. Саша Лазаревић, дипл. ветеринар, представник 
локалне самоуправе.  

  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Драгомир Марковић" у Крушевцу, и то: 
1. Иван Ђокић, дипл. правник из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Лела Мијаиловић, професор технологије из 

Крушевца, представник локалне самоуправе; 
3. Дарко Миленовић, дипл.инж.електротехнике из 

Крушевца, представник локалне самоуправе. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-30/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 

33 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" У КРУШЕВЦУ 
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I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 
одбора Основне школе "Јован Јовановић Змај" у 
Крушевцу, и то: 

1. Јовица Јовановић, дипл. инж. машинства, предста-
вник локалне самоуправе; 

2. Звонимир Митић, електротехничар из Крушевца, 
представник локалне самоуправе; 

3. Бојана Николић, медицинска сестра, представник 
локалне самоуправе.  

II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе "Јован Јовановић Змај" у Крушевцу, и то: 

1. Милета Манојловић, професор, представник 
локалне самоуправе; 

2. Рада Кнежевић, дипл. инжењер из Крушевца, 
представник локалне самоуправе; 

3. Слађана Костић, правник из Крушевца, предста-
вник локалне самоуправе. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-31/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
 
34 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"ДЕСПОТ СТЕФАН" ГОРЊИ СТЕПОШ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школ-

ског одбора Основне школе "Деспот Стефан" Горњи 
Степош, и то:  

1. Предраг Миленковић, апсолвент Факултета 
физичке културе из Шаврана, представник локалне 
самоуправе;  

2. Миодраг Стаменковић, дипл. правник, предста-
вник локалне самоуправе;  

3. Гордана Стевановић, економиста из Горњег 
Степоша, представник локалне самоуправе.  

  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Деспот Стефан" Горњи Степош, и то:  
1. Ивана Лазић, економиста из Великих Купаца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Душан Радомировић, техничар из Јабланице, 

представник локалне самоуправе; 
3. Предраг Миленковић, професор, представник 

локалне самоуправе. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-32/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
35 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р ЕШ Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ЖАБАРЕ" ЖАБАРЕ 
 
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора Основне школе "Жабаре" Жабаре,  и то: 
1. Ивана Ћирковић, хемијско-технолошки техничар 

из Пепељевца, представник локалне самоуправе; 
2. Драгослав Чолић, молер из Жабара, представник 

локалне самоуправе; 
3. Ненад Петронијевић, возач из Треботина, пред-

ставник локалне самоуправе.  
  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Жабаре" Жабаре,  и то:  
1. Сања Стојановић, дипл. економиста из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Дијана Максимовић, правник из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
3. Срђан Јовановић из Крушевца, представник 

локалне самоуправе. 
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-33/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
36 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ" ЈАСИКА 



38                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   31.01.2013.  

 

  
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора Основне школе "Станислав Бинички" Јасика,  и то: 
1. Јелена Павловић, професор српског језика из 

Јасике, представник локалне самоуправе; 
2. Драгослав Маринковић, предузетник из Кру-

шевца, представник локалне самоуправе; 
3. Милица Панин, васпитачица из Јасике, представ-

ник локалне самоуправе.  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Станислав Бинички" Јасика,  и то:   
1. Игор Бркић, електротехничар из Јасике, пред-

ставник локалне самоуправе;  
2. Миладин Симић, техничар из Кукљина, пред-

ставник локалне самоуправе;  
3. Славољуб Урошевић, трговац из Шанца, пред-

ставник локалне самоуправе.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-34/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
 
37 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" ВЕЛИКИ 
ШИЉЕГОВАЦ 

  
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члановаа 

Школског одбора Основне школе "Велизар Станковић 
Корчагин" Велики Шиљеговац, и то: 

1. Љубисав Игњатовић, дипл.соц.радник- пензионер 
из В.Шиљеговца, представник локалне самоуправе; 

2. Мирослав Петковић, професор географије- пензи-
онер, представник локалне самоуправе; 

3. Југослав Радојковић, приватни предузетник из 
Каоника, представник локалне самоуправе.  

  
 II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Велизар Станковић Корчагин" Велики 
Шиљеговац,  и то:  

1. Марко Милојевић, угоститељски техничар из В. 
Шиљеговца, представник локалне самоуправе; 

2. Србољуб Живковић, лабораторијски техничар из 
Рибара, представник локалне самоуправе; 

3. Славољуб Удовичић, пољопривредни техничар из 
В. Шиљеговца, представник локалне самоуправе.  

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-35/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
38 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"СТРАХИЊА ПОПОВИЋ" ДВОРАНЕ 
  

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 
одбора Основне школе "Страхиња Поповић" Дворане,  и то: 

1. Гордана Дуванчић, туристички техничар из 
Дворана, представник локалне самоуправе; 

2. Сузана Петковић, електротехничар из Петине, 
представник локалне самоуправе; 

3. Верица Лацић, техничар из Ловака, представник 
локалне самоуправе.  

  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Страхиња Поповић" Дворане,  и то:  
1. Лидија Крстић, трговац из Петине, представник 

локалне самоуправе; 
2. Златинка Стојановић, пензионер из Дворана, 

представник локалне самоуправе; 
3. Јелена Живојиновић, правник из Дворана, 

представник локалне самоуправе.  
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-36/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
39 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11 ) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ 
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I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 
одбора Основне школе "Васа Пелагић" Падеж, и то: 

 
1. Србољуб Добросављевић, сниматељ, представник 

локалне самоуправе; 
2. Томислав Јаковљевић, радник Електродистрибу-

ције из Падежа, представник локалне самоуправе; 
3. Јовица Савић, пољопривредни техничар из 

Падежа, представник локалне самоуправе.  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Васа Пелагић" Падеж, и то:  
 
1.  Перица Савић, електротехничар из Крушевца, 

представник локалне самоуправе;  
2. Наташа Милетић, дипл.економиста из Крвавице, 

представник локалне самоуправе;  
3. Сања Савић, саобраћајни техничар из Читлука, 

представник локалне самоуправе.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-37/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
 
40 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпиатања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"СВЕТИ САВА" ЧИТЛУК 
  
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе "Свети Сава" Читлук,  и то: 
1. Владимир Лукић, професор техничког образо-

вања, представник локалне самоуправе; 
2. Зоран Станишић, дипл.правник, представник 

локалне самоуправе; 
3. Александар Прокић, грађевински техничар, 

представник локалне самоуправе.  
  
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе "Свети Сава" Читлук, и то:   
1. Драгиша Ракић, економиста из Читлука, пред-

ставник локалне самоуправе;  
2. Топлица Ристић, инжењер из Читлука, 

представник локалне самоуправе;  
3. Ивана Милојевић, економиста из Кошева, 

представник локалне самоуправе.  
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-38/2013                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 

 

 
41 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"КНЕЗ ЛАЗАР" КУПЦИ 
  

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланова Школског 
одбора Основне школе "Кнез Лазар" Купци:   

- Мирослав Мићић, представник локалне самоуправе. 
  
 II –  ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Основ-

не школе "Кнез Лазар" Купци:   
- Слађана Петровић, професор разредне наставе из 

Крушевца, представник локалне самоуправе.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-39/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 

 
42 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
У КРУШЕВЦУ  

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора Гимназије у Крушевцу, и то:  
1. Дејан Милановић, дипл.правник из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Саша Ђорђевић, правник из Крушевца, пред-

ставник локалне самоуправе; 



40                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   31.01.2013.  

 

3. Светлана Башић, дипл. хемичар, представник 
локалне самоуправе.  

 
 II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Гимназије у Крушевцу, и то:  
1. Јасмина Миленковић, дипл.правник из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Томислав Станковић, дипл.инж.заштите на раду 

из Паруновца, представник локалне самоуправе; 
3. Радоје Лукић,  представник локалне самоуправе. 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-40/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013.године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА   
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ  
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 

Школског одбора Економско-трговинске школе у 
Крушевцу, и то: 

1. Драгана Грандић-Алексић, дипл. физико-хемичар, 
представник локалне самоуправе; 

2. Игор Шљивић, дипл. економиста, представник 
локалне самоуправе; 

3. Коста Хинић, официр у пензији, представник 
локалне самоуправе.  

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Економско-трговинске школе у Крушевцу, и то:  
1. Соња Дутина, професор из Крушевца, представ-

ник локалне самоуправе; 
2. Драган Ивановић, дипл. инж. саобраћаја из 

Крушевца, представник локалне самоуправе; 
3. Синиша Недић, професор технике из Крушевца, 

представник локалне самоуправе. 
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-41/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 

 
44 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11 ) и члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА   
МАШИНСКО- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ  
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора Машинско-електротехничке школе у Крушевцу, 
и то:  

1. Златко Марковић, дипл.инжењер машинства, 
представник локалне самоуправе; 

2. Александар Филиповић, дипл. инжењер 
електротехнике, представник локалне самоуправе; 

3. Милан Панић, дипл. правник, представник 
локалне самоуправе.  

 
II –  ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Машинско- електротехничке школе у Крушевцу, и то:   
1. Катарина Стевановић, дипл.правник из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Драгослав Анђелковић,  дипл.инж.машинства , 

представник локалне самоуправе; 
3. Радољуб Милићевић, дипл.електроинжењер из 

Крушевца, представник локалне самоуправе. 
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-42/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
  
45 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА   
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ  ШКОЛЕ У 

КРУШЕВЦУ  
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I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 
Школског одбора Хемијско-технолошке школе у 
Крушевцу, и то:  

1. Надежда Миловановић, дипл.социолог из Малог 
Гркљана, представник локалне самоуправе;  

2. Светлана Павловић, дипл. економиста - ЈКП 
"Водовод Крушевац", представник локалне самоуправе;  

3. Горица Јокић, професор хемије, представник 
локалне самоуправе.  

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Хемијско- технолошке школе у Крушевцу, и то:   
1. мр Срђан Скоруп, професор из Крушевца, 

представник локалне самоуправе; 
2. Јасна Живковић-Брајковић, професор из 

Крушевца, представник локалне самоуправе; 
3. Јасмина Тодоровић, техничар из Дедине, 

представник локалне самоуправе. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-43/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

 
 
46 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.01.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА   
ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ  

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 

Школског одбора Техничке школе у Крушевцу, и то:  
1. Драгана Јовановић, економски техничар у 

Ветеринарској станици, представник локалне 
самоуправе;  

2. Мирјана Марковић, дипл.инжењер машинства, 
представник локалне самоуправе;  

3. Дејан Стојановић, педагог-наставник музичке 
културе, представник локалне самоуправе.  

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Техничке школе у Крушевцу, и то:   
1. Марина Васиљевић, апсолвент машинства из 

Паруновца, представник локалне самоуправе;  
2. Бранислав Јовановић, приватни предузетник из 

Крушевца, представник локалне самоуправе;  

3. Марко Пантић, магистар теологије из Крушевца, 
представник локалне самоуправе. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-46/2013                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 
47 
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 27.12.2012. године, донело је 
 

П Р О Г Р А М 
 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ  
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Програмом Фонда утврђују се намене и начин 
коришћења средстава у циљу унапређењa пољо-
привреде на подручју града Крушевца. У току 2013. 
године планира се финансирање програма, пројеката и 
активности које су у складу са Одлуком о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца (у даљем тексту: Фонд) и Стратегијом 
одрживог развоја града Крушевца. 

  
1. Програм унапређења примарне 

пољопривредне производње и 
прераде 39.000.000,00

1.1. Исплата камата на краткорочне 
кредите које додељују пословне 
банке 4.000.000,00

1.2. Исплата субвенција 35.000.000,00

2. Програм унапређења стручног 
знања и организованости 
пољопривредника, привредних 
субјеката из области 
пољопривредне производње и 
пољопривредних  стручњака и 
промоција развојних 
потенцијала и потреба села 5.500.000,00

2.1. Стручно усавршавање 
пољопривредника, привредних 
субјеката из области пољопри-
вредне производње и пољопри-
вредних стручњака 1.000.000,00

2.2. Промоција развојних потенцијала 
и потреба села 4.500.000,00

3. Финансирање прогнозно-
извештајних послова (прогноза 500.000,00



42                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                   31.01.2013.  

 

биљних болести) 
  

4. Партиципација за реализацију 
пројеката из области 
производње сточне хране, 
сточарске и воћарске 
производње, наводњавања, 
израде бунара и успостављање 
акумулација у сврху 
наводњавања 6.500.000,00

Укупно: 51.500.000,00

 1. Програм унапређења примарне пољопривредне      
производње и прераде на подручју града Крушевца 

 
Реализацијом активности и пројеката директне 

подршке унапређењу примарне производње и прераде 
подстиче се пораст квалитета и квантитета производње 
и постизање оптималног производног окружења на 
локалном нивоу. 

Средства Фонда одобравају се физичким лицима и 
привредним субјектима са територије града Крушевца, 
уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава, 
који ће активности и пројекте реализовати на подручју 
града Крушевца. 

 
1.1. Исплата камата на краткорочне кредите  

које додељују пословне банке користиће се за: 
 
 Унапређење и развој сточарске производње; 
 Унапређење и развој биљне производње; 
 За куповину пољопривредне механизације и 

опреме; 
 За куповину система и опреме за наводњавање; 
 За изградњу или адаптацију пољопривредних 

објеката и 
 За унапређење пластеничке производње    
             
1.2. Исплата субвенција користиће се за унапређења 

производње, прераде и пласмана из области сточарства, 
ратарства, повртарства, воћарства, виноградарства и 
производње воћних садница и лозних калемова, осигурање 
пољопривредних газдинстава-усева, плодова, животиња и 
сл., куповина система за наводњавање, опреме и 
механизације за пољопривредну производњу и пластеника. 

 
2. Програм унапређења стручног знања и 

организованости пољопривредника, привредних 
субјеката из области пољопривредне производње и 
пољопривредних стручњака  и промоција развојних 
потенцијала и потреба села 

  
Реализацијом Програма унапређења стручног знања и 

организованости пољопривредника, привредних субјеката 
из области пољопривредне производње и пољопривредних 
стучњака и промоцијом развојних потенцијала и потреба 
села предузимаће се мере у циљу подизања нивоа 
техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских зна-
ња и активности везаних за пољопривреду, развој села, 
организованост локалног и регионалног тржишта пољо-
привредних и других производа. 

   

2.1. Стручно усавршавање пољопривредника, 
привредних субјеката из области пољопривредне 
производње и пољопривредних стручњака  

 
Средства за реализацију овог програма одобраваће 

се само учесницима локалног агросектора, пољопри-
вредницима, привредним субјектима из области по-
љопривредне производње и пољопривредним стручња-
цима (са пребивалиштем и радним ангажовањем везани 
за град Крушевац), који ће резултате стручног 
усавршавања користити искључиво за даљи рурални 
развој на подручју града Крушевца. Средства  
опредељена  за ову намену користиће се за: 

- Финансирање и подршку организацији студијских 
путовања, стручних скупова, конференција, семинара, 
предавања, стручних радионица, тренинга, специјали-
зација и других активности које су везане за стручно и 
техничко унапређење сеоског становништва, пољо-
привредних произвођача, привредних субјеката из 
области пољопривредне производње и пољопривредних 
стручњака. 

 
2.2.  Промоција развојних потенцијала 
        и потреба села 
 
Промоцијом развојних потенцијала и потреба села 

помагаће се све активности везане за подизање 
техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских 
знања и способности везаних за пољопривредну 
производњу, прераду, пласман производа и развој села 
и осталим аспектима, који ће утицати на побољшање 
квалитета живота на  сеоским подручјима. Средства  
опредељена  за ову намену користиће се за: 

 
- Финансирање и организацију Сајма пољопривреде 

- Крушевац 2013. чији је саставни део и  Регионална 
сточарска изложба;  

-  Финансирање и организовање  манифестација и 
изложби на теритирији града које су везане за пре-
зентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала 
села, пољопривредне производње, прераде пољо-
привредних производа и пласмана производа и услуга, 
развој и за све друге области развоја и живота села; 

- Финансирање учешћа и наступа пољопривредника, 
пољопривредних удружења, стручних служби, пред-
ставника прераде и саме локалне самоуправе на 
сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству.  

- Финансирање израде едукативних материјала 
(постера, брошура, флајера...), за набавку стручне 
литературе и претплату на стручне часописе за 
кориснике са територије града. 

 
Опредељеним средствима плаћаће се трошкови 

закупа простора и пратећих услуга, опремања штандова 
и  други трошкови који прате организацију напред 
наведених активности.  

 
  3. Финансирање прогнозно-извештајних послова 
       (прогнозе биљних болести) 
 
Финансирање прогнозно-извештајних послова има 

за циљ квалитетнију прогнозу и праћења штетних 
организама (болести и штеточина) на пољопривредним 
културама. Праћењем и познавањем биологије штетног 
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организма у одређеној фенофази развоја биљке, у 
значајној мери могуће је смањити примену пестицида, 
за коју је познато да је често неправовремена и 
неконтролисана. 

 
4.  Партиципација за реализацију пројеката из 

области производње сточне хране, сточарске и 
воћарске производње, наводњавања, израде бунара 
и успостављања акумулација у сврху наводњавања  

 
Партиципација за реализацију пројеката из области 

производње сточне хране, сточарске и воћарске про-
изводње, наводњавања, израде бунара и успостављања 
акумулација у сврху наводњавања  има за циљ:   

- Унапређење воћарске и сточарске производње, као 
и производње сточне хране, кроз  пројекте, који ће 
омогућити примену напредне праксе у овим 
производњама, као и одржавање демо радионица  

- Унапређење пољопривредне производње успоста-
вљањем што бољих услова за наводњавање    пољо-
привредних површина.   

Наведена програмска опредељења спроводиће се 
Одлукама и Критеријумима Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде, из којих ће проистећи пратећа 
документација, о чијој реализацији ће се старати Градска 
управа града Крушевца – Одељење за инвестиције, привре-
ду и заштиту животне средине и Одељење за финансије. 

  
II – Овј Програм објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-68/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
48 
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 27.12.2012. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
 

о издвајању средстава за субвенционисање 
вештачког осемењавања крава на територији града 

Крушевца 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 14.000.000,00 динара за субвенционисање 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца.  

 
II - Наведена средства утрошиће се за реализацију 

Уговора који су проистекли из Одлуке III бр. 401-581/12 од 
04.09.2012. године и нових Уговора који буду проистекли 
из исте, а на основу Критеријума о реализацији субвенција 
за вештачко осемењавање крава на територији града 
Крушевца, које ће донети Комисија за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати Градско 
веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-875/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Братислав Гашић, с.р.

 
49 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08) члана 10. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 12/09 и 2/10) 

Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 27.12.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Даје се сагласност на Критеријуме за субвенци-

онисање вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца.  

 
II Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 323-3/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Братислав Гашић, с.р. 
 
 
 
 
50 
На основу члана 76. став 5. Закона о култури 

(„Службени гласник РС”, број 72/09), и члана 48. Статута 
града Крушевца  („Сл. лист града Крушевца“ број 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
27.12.2012. године доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о начину, критеријумима и мерилима 
за избор пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 6/10, 7/10 и 1/11), у члану 3. 
мењају се ставови један и два тако да гласе: 

 
,,Конкурс се објављује на званичној интернет страни 

града као и у неком штампаном медију који излази на 
територији града Крушевца. 
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   Рок за подношење пријава на конкурс не може 
бити краћи од 30 дана од дана објављивања у 
штампаном медију“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. Правилника, мења се став два тако да 

гласи:  
„Комисију чине председник и четири члана“. 
 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у „Службеном листу града Крушевца“. 

            
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-408/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Братислав Гашић, с.р. 
 
 
 
 
51 
На основу члана 38., став 5. Закона о удружењима 

("Службени гласник Републике Србије", бр.51/09), 
члана 34. Одлуке о буџету града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 10/12) и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 11.01.2013. године, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
о измени и допуни Правилника о критеријумима 
и поступку доделе средстава из буџета града 
Крушевца за финансирање и суфинансирање 

програма и пројекта од јавног интереса 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса (у даљем тексту: Правилник), мења се назив 
Правилника тако да гласи: "Правилник о критери-
јумима и поступку доделе средстава из буџета града 
Крушевца за суфинансирање и финансирање програма 
и пројеката од јавног интереса". 

 
Члан 2. 

 
У члану 9. Правилника, након става 3., додаје се 

став 4. који гласи: "Комисија доноси Пословник о 
раду". 

 
Члан 3. 

 
У члану 10. став 1., бришу се речи: "и најмање у 

једном штампаном јавном гласилу које излази на 

територији града", те се после речи: "града Крушевца", 
додаје тачка.  

 
Члан 4. 

 
У члану 11. Правилника у ставу 3., а после алинеје 

9., додаје се алинеја 10., која гласи: "податке о начину 
финансирања програмских и пројектних активности 
удружења у последње три године (буџет Града, 
министарство или други извори финансирања-
донатори, партнери и сл.) ". 

 
Члан 5. 

 
 У члану 13., став 3. уместо речи: "градоначелнику", 

треба да стоји реч: "Градском већу града Крушевца", а 
у ставу 4. уместо речи: "градоначелник", треба да стоји 
реч: "Градско веће града Крушевца". 

 
Члан 6. 

 
Члан 15., став 1., мења се и гласи: "Реализатори 

програма и пројеката, дужни су да након месечне 
реализације активности достављају надлежном 
Одељењу извештај о реализацији, као и доказе о 
наменском трошењу средстава до 5-ог у месецу за 
претходни месец".  

 
Члан 7. 

 
У члану 16. Правилника уместо речи: "одсек", треба 

да стоји реч: "oдељење". 
 

Члан 8. 
 

Остали делови Правилника остају непромењени. 
 

Члан 9. 
 

Правилник објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-13/2013  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Братислав Гашић, с.р. 
 
 
 
 
52 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца“ 8/08 и 5/11) и члана 56. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 2/10 - Пречишћен текст, 1/11, 
7/12 и 8/12), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 11.01.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  
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О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ 
РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - У Решењу о распореду радног времена у Градској 
управи града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/2012 и 9/2012) у тачки II – РАСПОРЕД, ПОЧЕТАК И 
ЗАВРШЕТАК РАДНОГ ВРЕМЕНА став 2 мења се и 
гласи: 

 
 "У оквиру петодневне радне недеље запослени у 

Градској управи радиће сваког радног дана од 8-16 
часова." 

После става 2 додају се нови ставови 2 и 3 који 
гласе: 

"У Одељењу за утврђивање и контролу јавних 
прихода и Служби за борачку, инвалидску и дечију 
заштиту Одељења за друштвене делатности радно 
време је од 730 и до 1530.  

У Пријемној канцеларији (запослени на пословима 
матичара, овере докумената, инвестиција, радних 
књижица, инспекцијских послова и послова урбанизмa) 
радно време је од 8-20 часова. 

Прерасподелу радног времена из претходног става 
одобрава Начелник Градске управе града Крушевца, а 
конкретан распоред утврђују руководиоци организа-
ционих јединица запослених у Пријемној канцеларији". 

Сви остали ставови се повлаче за два редна броја . 
 
II - Ово Решење објавити у " Службеном листу града 

Крушевца", а примењиваће се од дана доношења. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 130-2 /13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
53 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 7/10), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.01.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о именовању Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 

заштите здравља и подстицања наталитета 
 

I – У Решењу о именовању Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
заштите здравља и подстицања наталитета III број:   
022-347/2012 од 13.11.2012. године, у тачки 2, алинеја 
3, уместо речи „Градоначелнику“ треба да стоје речи 
„Градском већу града Крушевца“ а у ставу 5. уместо 

речи „Градоначелнику“ треба да стоје речи „Градском 
већу града Крушевца“.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 510-1/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
54 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и 
члана 9. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 7/10), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.01.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о именовању Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 

старима 
 

I - У Решењу о именовању Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима, III број: 022-344/2012 од 13.11.2012. године и 
III број 022-386/2012 од 22.12.2012. године, у тачки 2. 
алинеја 3. уместо речи „Градоначелнику“ треба да стоје 
речи „Градском већу града Крушевца“, а у ставу 5. 
уместо речи „Градоначелнику“ треба да стоје речи 
„Градском већу града Крушевца“.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-2/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
55 
На основу чл. 48. тачка 16. Статута  града  Крушевца  

(„Службени лист града  Крушевца“ бр. 8/08),  
Градско веће града Крушевца, дана 11.01.2013. 

године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
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О  ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РЕАЛИЗОВАНИХ ОБЈЕКАТА 

ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ГРАД КРУШЕВАЦ   
 
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за примопредају реали-

зованих објеката чији је инвеститор град Крушевац а 
воде се на финансијском стању ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“ Крушевац. 

 
Комисију чине председник и 9 чланова: 
 
Председник Комисије: 
 
1. Ненад Богићевић, начелник Одељења за урбани-

зам и грађевинарство.  
Чланови Комисије: 
  
1. Чедомир Бачевић, дипл. инг. грађевине у Одеље-

њу за урбанизам и грађевинарство,  
2. Ђорђевић Миломир, инг.саобраћаја  у Одељењу за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове,  
3. Данијела Живановић , дипл. правник  у Одељењу  

за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове,  
4. Опачић Зоран, дипл. инг. саобраћаја Одељење за 

инспекцијске послове,  
5. Валентина Косијер, дипл.инг архитектуре, ЈП 

„Дирекција за урбанизам и изградњу“,  
6. Звонко Игњатовић, дипл. инг. грађевине, ЈП 

„Дирекција за урбанизам и изградњу“,  
7. Мирослав Живановић, Градски јавни правобра-

нилац града Крушевца,  
8. Весна Анђелић, начелник Одељења за инвести-

ције, привреду и заштиту животне средине и  
9. Вања Шошић, дипл.економиста у Одељењу за финсије. 
 
II ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ је да утврди  изграђе-

ност објеката, провери постојање или непостојање 
законске документације, покрене све потребне поступ-
ке ради добијања потребних дозвола  за реализацију 
примопредаје објеката из пописа објеката бр. I -5344 од  
5.12.2013. год. који је доставила ЈП Дирекција за 
урбанизам и изгардњу. 

 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-2/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
56 
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 11.01.2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Градској управи града Крушевца, 
који је донео начелник Градске управе, дана 08.01.2013. 
године под бројем 021-1/IV-2013. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-2/2013  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
57 
На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09), члана 6 б. Одлуке о оснивању 
Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце „Ната Вељковић“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 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 11.01.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и 

допунама Правилника о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака у Установи за 
предшколско васпитање, образовање и исхрану деце 
„Ната Вељковић“ Крушевац, који је донео директор 
Установе дана 27.11.2012. године, а на  који је 
сагласност дао Управни одбор Установе „Ната 
Вељковић“ дана 03.12.2012. године под бројем 12/12.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-3/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
58 
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 21.01.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 

ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА  
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
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ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Правилника 

о критеријумима за коришћење средстава Буџетског Фонда 
за популациону политику града Крушевца. 

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-9/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
59    
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08) и члана 9. Правилника о 
критеријумима и потупку доделе средстава из буџета 
града Крушевца за програме и пројекте од јавног 
интереса („Сл. лист града Крушевца“ бр. 7/108), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 21.01.2013. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о именовању Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 

образовања, стручног усавршавања, науке, 
информисања и развоја међународне сарадње 
 
I – У Решењу о именовању Комисије за избор 

програма и пројеката од јавног интереса у области 
образовања, стручног усавршавања, науке, информи-
сања и развоја међународне сарадње III број 022-358/12 
од 13.11.2012. године, уместо Милорада Обрадовића, за 
члана Комисије се именује Радмило Лазаревић, мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства из Крушевца. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-8/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
60 
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. 

гласник Републике Србије“ бр. 72/09), члана 14. став 2. 
Одлуке о оснивању Установе у култури „Културно-
просветна заједница“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 7/10) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
21.01.2013. 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 донела в.д. директор дана 08.01.2013. године, 
под бројем 7/2013.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-5/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
61 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

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

29.01.2013. године, донело је 
 

ПРАВИЛНИК  
 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДАВАЊУ ПОКЛОН 
БУРМИ СУПРУЖНИЦИМА ПРИЛИКОМ 

СКЛАПАЊА ПРВОГ БРАКА 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о давању поклон бурми супружни-

цима приликом склапања првог брака („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 9/12), члан 3. мења се и гласи: 

„Право на по једну поклон бурму има свако од 
супружника приликом склапања брака, непосредно 
после потписивања уписа чињенице закључења брака у 
матичну књигу венчаних односно приликом уручивања 
извода из матичне књиге венчаних, под следећим 
условима: 

 
1. да су оба супружника држављани Републике 

Србије, 
 
2. да један од супружника има пребивалиште на 

територији града Крушевца више од 10 година, рачуна-
јући до дана подношења усменог или писменог захтева 
за склапање брака, 

 
3. да је супружницима то први брак, 
 
4. да свако од супружника, на дан склапања брака 

има мање од 30 година живота.“ 
 

Члан 2. 
 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 553-3/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.
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62 
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени 

гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11), члана 9 и 22. 
Правилника о одобравању средстава и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 10/12) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на предлог Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области унапређења и развоја спорта, на седници 
одржаној 29.01.2013. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Одобравају се годишњи програми за подстицање 

и стварање услова за унапређење спорта за све, односно 
бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, 
жена и особа са инвалидитетом од јавног интереса у 
области спорта на територији града Крушевца који ће 
се финансирати из буџета града Крушевца у 2013. 
години у укупном износу од 400.000 динара, и то: 

1. Клуб за подводне активности „КРУШЕВАЦ“ – 
Крушевац – 100.000 динара 

2. Ронилачки клуб „ВИКИНГ“ Крушевац – 120.000 
динара 

3. Скијашки клуб „БИАТЛОН“ Крушевац – 80.000 
динара 

4. Радио клуб „БАГДАЛА“ Крушевац – 50.000 
динара 

5. Стонотениски клуб „НАПАД“ Крушевац – 50.000 
динара 

 
2. Одобрава се годишњи програм за предшколски и 

школски спорт на територији града Крушевца који ће 
се финансирати из буџета града Крушевца у 2013. 
години у износу од 1.100.000 динара, и то: 

- Савез за школски спорт града Крушевца – 
1.100.000 динара. 

 
3. Одобравају се годишњи програми активности 

спортских организација, спортских друштава, 
удружења, гранских и територијалних спортских савеза 
који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 
2013. години са доделом стимулативних средстава 
спортским односно другим удружењима од изузетног 
значаја за град Крушевац у износу 35.219.025 динара, и 
то: 

 
1. Кошаркашки клуб „НАПРЕДАК РУБИН“ – 

Крушевац – 7.400.000 динара 
2. ОРК „НАПРЕДАК“ Крушевац – 5.000.000 динара 
3. ЖФК „НАПРЕДАК“ Крушевац – 3.500.000 

динара 
4. Фудбалски савез града Крушевца – 3.450.000 

динара 
5. Градски женски рукометни клуб „НАПРЕДАК-

12“ Крушевац – 2.000.000 динара 
6. ФК „БОРАЦ“ Бивоље – 1.803.734 динара 

7. Фудбалски савез Расинског округа – 1.550.000 
динара 

8. КСР „ЧИГРА“ Крушевац – 632.267 динара 
9. Шах клуб „КРУШЕВАЦ“ – 536.978 динара 
10. Ватерполо клуб „РАСИНА“ Крушевац – 508.499 

динара 
11. Куглашки клуб „ЦАР ЛАЗАР“ Крушевац – 

694.205 динара 
12. ФК „ПЕПЕЉЕВАЦ“ Крушевац – 464.401 динар 
13. Атлетски клуб Крушевац – 446.668 динара 
14. Кошаркашки клуб „КРУШЕВАЦ“ Крушевац – 

452.045 динара 
15. Бокс клуб „14. ОКТОБАР“ Крушевац – 400.000 

динара 
16. Бадмитон клуб „ЗМАЈЕВИ“ Крушевац – 387.112 

динара 
17. Рукометни клуб „КНЕЗ ЛАЗАР“ Крушевац – 

383.539 динара 
18. Карате клуб „НАПРЕДАК“ Крушевац – 402.489 

динара 
19. Пливачки клуб „НАПРЕДАК“ Крушевац – 

345.423 динара 
20. Одбојкашки клуб „АНТЕНА“ Крушевац – 

338.872 динара 
21. Дечији гимнастички клуб „НАПРЕДАК“ – 

333.512 динара 
22. СД „ПАЛЕСТРА“ Крушевац – 309.690 динара 
23. Пливачки клуб „РАСИНА“ Крушевац – 291.823 

динара 
24. Стонотениски клуб „КРУШЕВАЦ“ – 273.956 

динара 
25. Џудо клуб „КРУШЕВАЦ“ – 250.134 динара 
26. Планинарски клуб „ЈАСТРЕБАЦ“ Крушевац – 

250.000 динара 
27. КПБ „БЕЛА СТЕНА“ Крушевац - 223.956 динара 
28. Одбојкашки клуб „ЦАР ЛАЗАР“  Крушевац - 

203.378 динара 
29. Рукометни клуб „КРУШЕВАЦ“ - 202.489 динара 
30. Одбојкашки клуб „АНТЕНА 08“ Крушевац - 

202.489 динара 
31. Карате клуб „КРУШЕВАЦ“ - 200.334 динара 
32. ФК „КРУШЕВАЦ“ - 196.534 динара 
33. Карате клуб „ШАМПИОН“ Крушевац - 184.623 

динара 
34. Стрељачки клуб „МЕТАК“ Крушевац - 170.289 

динара 
35. Ауто-спортски клуб „СПОРТСПИД“ Крушевац - 

160.800 динара 
36. Теквондо клуб „БАГДАЛА“ Крушевац - 156.090 

динара 
37. ФК „ПРОСОКЕР“ Крушевац - 154.845 динара 
38. Бриџ клуб „МАКС АС“ Крушевац - 150.449 

динара 
39. Рагби клуб 13 „ЦАР ЛАЗАР“ Крушевац - 

100.800 динара 
40. Одбојкашки клуб „МЛАДОСТ“ Крушевац - 

100.000 динара 
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41. Бициклистички клуб „КРУШЕВАЦ“ - 95.289 
динара 

42. Рагби клуб „КРУШЕВАЦ“ - 95.289 динара 
43. Клуб за синхроно пливање „СИРЕНА“ 

Крушевац - 65.511 динара 
44. ОК „КНЕЗ ЛАЗАР“ Крушевац - 50.289 динара 
45. Тениски клуб „СПОРТИСИМО“ Крушевац - 

50.156 динара 
46. Плесни клуб „РАДОСТ“ Крушевац - 50.067 динара. 
 
У зависности од остварених резултата постигнутих 

на крају такмичарске сезоне 2012/2013 године 
(01.06.2013. год.) извршиће се корекција одобрених 
износа средстава за финансирање програма. 

 
5. Одобрава се годишњи програм Спортског савеза 

града Крушевца у износу од 15.500.000 динара.  
 
6. Преостала средства у износу од 10.780.975 динара 

распоређиваће се Решењем Градског већа града 
Крушевца о одобрењу коришћења средстава на предлог 
Комисије за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области унапређења и развоја спорта града 
Крушевца. 

 
7. По закључењу Уговора са градоначелником града 

Крушевца, одобрени износ средстава за релизацију 
годишњих програма преноси Спортском савезу града 
Крушевца који реализује програм у складу са уговором и 
одобреним квотама буџета града, према динамици 
испостављене документације за наплату. 

 
8. Саставни део Решења је табела расподеле 

буџетских средстава и Одлука Комисије бр. 23 од 
29.01.2013. године.    

 
9. Обавезује се Спортски савез града Крушевца да 

по доношењу Решења Градског већа града Крушевца о 
финансирању годишњих програма достави Комисији за 
избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области унапређења и развоја спорта на територији 
града Крушевца табеларни приказ расподеле буџетских 
средстава спортских органи-зација и удружења по 
месецима за 2013. годину који ће бити саставни део 
уговора. 

 
10. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-47/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.

 
 
 
 
63 
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 21.01.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2013. годину у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 92 - Стална резерва, одобрава се укупно 
25.000 динара, извора финансирања 01, распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 

последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
112 - Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода или других природних 
узрока, увећава се за 25.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2 овог решења у износу од 25.000 динара, служиће за 
исплату предрачуна број 254 од 04.07.2012. године, 
издатог од ТР „Митић“ Рибаре о преузетом 
грађевинском материјалу за санацију штете настале 
услед снежних падавина на објекту Стефановић Зорана 
из Росице, по записнику комисије за доделу помоћи од 
елементарних непогода Града бр. 268/2012 од 
14.06.2012. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-15/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
64 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"  бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.01.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
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класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 92 - Стална резерва, одобрава се укупно 
41.460 динара, извора финансирања 1, 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 или других природних 
узрока, увећава се за 41.460 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 41.460 динара, служиће за 
исплату рачуна-отпремница и то: бр. 92/96 на износ од 
400 динара од 09.02.2012. године, бр. 92/97 на износ од 
1.500 динара од 10.02.2012. године, бр. 92/98 на износ 
од 1.650 динара од 11.02.2012. године, бр. 92/101 на 
износ од 3.850 динара од 13.02.2012. године, бр. 92/102 
на износ од 2.600 динара од 12.02.2012. године, бр. 
92/100 на износ од 3.300 динара од 14.02.2012. године, 
бр. 92/103 на износ од 3.300 динара од 15.02.2012. 
године, бр. 92/104 на износ од 3.300 динара од 
16.02.2012. године, бр. 92/105 на износ од 3.300 динара 
од 17.02.2012. године, бр. 92/106 на износ од 3.300 
динара од 18.02.2012. године, бр. 92/107 на износ од 
4.260 динара од 19.02.2012. године, бр. 92/108 на износ 
од 2.900 динара од 20.02.2012. године, бр. 92/112 на 
износ од 3.150 динара од 21.02.2012. године, бр. 92/111 
на износ од 2.900 динара од 22.02.2012. године и 92/114 
на износ од 1.750 динара од 23.02.2012. године, сви 
издати од ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац, по уговору 
о организовању исхране становништва, евакуисаног у 
привремени смештај, на подручју захваћеном 
елементарном непогодом бр. 404-288/II од 29.10.2007. 
године и записнику са 3. Седнице Градског штаба за 
ванредне ситуације бр. 43/2012 од 07.02.2012. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-16/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
65 
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. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 29.01.2013. 
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 резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 

класификација 414300, позиција 33 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 25.000 динара су недостајућа 
средства за исплату солидарне помоћи због смрти оца 
Јулијане Јовановић, запосленој у Градској управи.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
 

     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-19/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р.
 
 
 
 
66 
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 29.01.2013. 
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 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерве - текућа резерва, 
одобрава се укупно 162.925 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 62 - ЈП „Дирекција за урбанизам 

и изградњу“ после позиције 546 У Одлуци о буџету за 
2013. годину отвара се позиција 546/1, економска 
класификација 483111  - Новчане казне и пенали по 
решењу судова, на износ 162.925 динара.  
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 
2. овог решења биће употребљена за исплату трошкова 
по пресуди Основног суда у Крушевцу 9 Пбр.1506/10.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-23/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р
 
 
67 
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. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 29.01.2013. 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 153.100 
динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 37 - ОШ „Станислав Бинички“ 

Јасика, економска класификација 463200,  функционална 
класификација 912, позиција 411 - Капитални трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), повећава се 
за 153.100 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења су недостајућа средства за замену котла 
у подручном одељењу школе у Кукљину по рачуну - 
отпремници број 020/13 од 25.01.2013. године издатог 
од СЗТР „Стандард“ из Варварина. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-18/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р
 
 
 

 
68 
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 29.01.2013. 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 19.739 
динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 15 - Служба месних заједница, 

економска класификација 414300 - Отпремнине и 
помоћи, у износу од 19.739 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату солидарне 
помоћи раднику службе Ђуровић Весни због смрти оца, 
а на основу решења број 20/2013 од 22.01.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-26/13  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р
 

 
 
 
 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
69  
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове  
решавајући по службеној дужности на основу чл. 21. став 
1. и 2. Одлуке о јавном линијском превозу путника на 
територији града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћен текст и 8/2012), дана 
16.01.2013. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о допуни Решења о одређивању стајалишта која 
могу да се користе у међумесном превозу путника 
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I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о одређивању 

стајалишта која могу да се користе у међумесном 
превозу путника („Службени лист града Крушевца“ бр. 
3/09, 6/10, 5/11 и 8/12) у ставу I, у наслову г), тако што 
се после тачке 5. додаје нова тачка: 

 
„5.1 Шумице Р“ 
 
II - Ово решење објавиту у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

IV Број: 344-17/13 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
70  
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове реша-
вајући по службеној дужности на основу чл. 157. и 158. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“ бр. 41/09, 53/10 и 101/11), дана 22.01.2013. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места  

Крушевац 
 
I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/2011, 6/2012, 8/2012 и 
9/2012) у чл. 6. став 1, тако што се тачка 8. мења да 
гласи: 

 
„Улица Видовданска, левом страном од Трга 

косовских јунака дo Улице Таковске за подужно 
паркирање на коловозу, од Улице Ломине до улице 
Дринчићеве за подужно паркирање на коловозу, од 
Улице Дринчићеве до Улице Душанове за косо 
паркирање на тротоару, од Улице Душанове до Улице 
Ломничке борбе за подужно паркирање делом на 
коловозу делом на тротоару, од Улице Шумадијске до 
Булевара Николе Пашића за подужно  паркирање на 
тротоару у делу где ширина тротоара дозвољава 
паркирање и слободну ширину тротоара од 1,6 метара 
за кретање пешака; десном страном од Трга фонтана 
испред улаза у Цркву Светог Ђорђа за подужно 
паркирање на тротоару, од Улице Дванаести 
пешадијски пук према Улици Бирчаниновој испред и 
иза аутобуског стајалишта за косо паркирање на 
тротоару, од Улице Бирчанинове до Улице Ломничке 
борбе за подужно паркирање на коловозу, од Булевара 
Николе Пашића до Улице Раданске за подужно 
паркирање на тротоару и од Улице Микуловачке до 
Улице Покров Пресвете Богородице за подужно 
паркирање на тротоару“. 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Пословни центар“ Крушевац 

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

 
3. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности од стране овог Одељења, на пројекат из 
тачке 2. и биће објављено у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 334-49/13 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) дана 
29.01.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011, 6/2012, 8/2012 
и 9/2012) у чл. 3. став 1, тако што се у тачки 19. бришу 
речи „и у односу на Улицу мајке Југовића“. 

У истом члану и ставу у тачки 78. бришу се речи              
„ Улицу Веселина Николића“. 

У чл. 4. став 1, тако што се тачка 5. брише. 
У истом члану и ставу у тачки 19. бришу се речи „од 

Улице Веселина Николића до Улице Косовске“. 
У чл. 6. став 1. у тачки 7. бришу се речи „левом и“. 
У чл. 13. став 1. у тачки 8. тако што се после речи 

„Топличине“ додају речи: „и левом страном од Улице 
Топличине до Улице мајке Југовића“. 

У чл. 15. став 1. у тачки 2. тако што се уместо речи 
„Веселина Николића“ пише „Косовске“. 

У чл. 26. у ставу 1. тако што се уместо речи 
„Веселина Николића“ пише „Косовске“. 

У чл. 27. у ставу 1. у тачки 3. бришу се речи „и од 
Улице Веселина Николића до Улице Косовске“. 

 
2. ДОПУЊУЈЕ СЕ у чл. 27. став 1, тако што се 

након тачке 1. додаје нова тачка 1.1. која гласи: 
 
„1.1. Улица Веселина Николића, од улице 

Топличине до улице Мајке Југовића;“ 
 
3. 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 тачкама 1. и 2. диспозитива овог Решења и 
достави их овом Одељењу ради даље процедуре. 



31.01.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                       53 
 

 

 
4. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одељења, на пројекат из 
тачке 3. и биће објављено у Службеном листу града 
Крушевца. 

 
IV Број: 344-64/2013 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању  Буџетског 

фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09 и 2/10) и 
Програма Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за 2013. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, 
на седници одржаној дана 25.12.2012. године, донела је  

  
Критеријуме 

 
за субвенционисање вештачког осемењавања крава 

на територији града Крушевца 
 
1. Право на коришћење средстава за субвенцио-

нисање вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца по Програму Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 
2013. годину, имају сви власници крава који имају  
регистрована пољопривредна газдинства са територије 
града Крушевца. 
 

2. Извршиоци послова вештачког осемењавања су 
правна лица који се баве ветеринарском делатношћу, са 
територије града Крушевца, који су у 2012. години 
били у систему ПДВ-а. 
 

3. Износ субвенција за вештачко осемењавање је: 
 1.500,00 динара за прво осемењавање 
 1.000,00 динара за друго осемењавање 
 треће осемењавање истог грла пада на терет 

извршиоца осемењавања. 
 

4. Градоначелник града Крушевца расписује јавни 
позив за избор извршиоца послова вештачког осемењавања.  
 

5. Потребна документација за извршиоце послова  
вештачког осемењавања: 

 решење о регистацији правног лица 
 решење Министарства за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду за обављање ветеринарске 
делатности; 

 доказ да је привредни субјект у систему ПДВ-а.  
 

6. Приложена документација мора да буде у  
оригиналу, односно фотокопија оверена код Градске 
управе или Општинског суда.  
 

7. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 
непотпуном конкурсном документацијом. 
 

8. Међусобне односе између извршиоца послова 
вештачког осeмењавања и Буџетског фонда за подсти-
цање развоја пољопривреде града Крушевца дефинишу 
се уговором.  
 

9. Уговор потписују овлашћена лица извршиоца 
вештачког осeмењавања са територије града Крушевца 
и руководилац Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца. 
 

10. Исплата субвенција врши се уплатом на текући 
рачун извршиоца вештачког осемењавања, на основу 
решења Градоначелника, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава.  
 

11. Изабранa правна лица који се баве 
ветеринарском делатношћу, дужни су да доставе уз 
фактуру, примерак припуснице, потписане од стране 
корисника средстава. 

  
Број: 23/12                                Председник Комисије 
                                                   Саша Анђелковић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", број 14/08 и 11/09),  

Комисија Буџетског фонда за популациону 
политику града Крушевца, на седници одржаној дана 
18.01.2013. године, донела је 

 
Правилник 

 
о измени и допуни Правилника о критеријумима за 

коришћење средстава Буџетског фонда за 
популациону политику града Крушевца 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о критеријумима за коришћење 

средстава Буџетског фонда за популациону политику 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" 
1/12), у члану 2., став 1., тачка 3., речи: "поклон пакет" 
замењују се речима: "поклон честитка". 

 
Члан  2. 

 
У члану 5., став 1., тачка 2. која гласи: "да због 

старосне границе нису у могућности да остваре право 
преко Републичког фонда за здравствено осигурање", 
брише се.  

У члану 5. додаје се став 2., који гласи: "Ово право 
остварују жене до 50 година старости". 

 
Члан 3. 
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Поглавље 3. у Правилнику мења се и гласи: "Поклон 
честитка за новорођенчад рођену на територији града 
Крушевца". 

 
Члан 4. 

 
Члан 11. мења се и гласи: 
"Лице из претходног члана приликом уписа 

новорођеног детета у матичну књигу рођених добија 
поклон честитку". 

Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца ће утврдити изглед и текст поклон 
честитке". 

 
Члан 5. 

 
У члану 12. Правилника речи: "и врсти поклон пакета" 

замењују се речима: "вредности поклон честитке". 
Члан 6. 

 
У члану 28., став 2. Правилника, речи: "Одсеку за 

друштвене делатности", замењују се речима: "Одељењу за 
друштвене делатности", а речи: "Одсеку за привреду, 
финансије и екологију" речима: "Одељењу за финансије". 

 
 Члан 7. 

 
Члан 29. мења се и гласи: 
 
"Исплата једнократних новчаних давања за покушај 

вантелесне оплодње из члана 2. став 1. тачка 1. врши се 
по основу закључка Градоначелника о финансирању 
вантелесне оплодње на предлог Комисије Фонда за 
популациону политику, исплатом на текући рачун 
корисника. 

Исплата поклон честитке за новорођенчад рођену 1. 
јануара врши се готовинском исплатом породиљи 
преко Градске управе града Крушевца. 

Додела поклон честитке за новорођенчад рођену на 
територији града Крушевца врши се тако што родитељ 
приликом уписа новорођеног детета у матичну књигу 
рођених добија поклон честитку у којој је назначена 
вредност, начин и место преузимања предвиђеног 
износа. Исплата по овом основу врши се за новорођену 
децу у претходном месецу, преко Банке-Поштанске 
штедионице-пословна јединица Крушевац.   

Исплата новчане помоћи породици за треће, четврто 
и пето дете по рођењу врши се два пута годишње преко 
Банке-Поштанске штедионице-пословна јединица 
Крушевац. 

Поклон за ђаке прваке врши се преко Одељења за 
финансије, односно Службе за јавне набавке, по 
извршеном избору најповољнијег понуђача након 
спроведеног јавног тендера. 

Исплата новчане помоћи незапосленим породиљама 
врши се из буџета града Крушевца код Банке- 
Поштанска штедионица - Пословна јединица у 
Крушевцу на основу достављеног списка до 10-ог у 
месецу који сачињава Служба за борачко инвалидску и 
дечију заштиту Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевца, на основу кога 
Градоначелник доноси закључак. 

Подршка породици са више ђака врши се на основу 
достављене оверене рекапитулације потребних 
средстава, оверене фактуре добављача о испорученим 
књигама које су потписане од стране директора школе 
и шефа рачуноводства Одељењу за друштвене 
делатности, које након провере, фактуру доставља 
надлежном Одељењу за финансије Градске управе 
града Крушевца". 

 
Члан 8. 

 
У члану 30. овог Правилника реч: "Одсек", замењује 

се речју: "Одељење". 
 

Члан 9. 
 
 На овај Правилник сагласност даје Градско веће града 

Крушевца, а примењиваће се од 17.01.2013. године. 
 

Члан 10. 
 

Правилник објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
 
Број: 4/13                     Председник Комисије,  
                                  Мирољуб Ћосић, с.р. 
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