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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

19.02.2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 
„Водовод Крушевац“ број 8/4 од 11.02.2013. године о 
допуни ценовника услуга које врши ЈКП „Водовод 
Крушевац“ број 4/2 од 02.10.2012. године. 

 
II. Ово решење и Одлуку Управног одбора објавити 

у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-4/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
* 

*               * 
 
На основу законских овлашћења и члана 30. Статута 

Јавно-комуналног предузећа за водовод и канализацију 
„Водовод-Крушевац“ Крушевац и члана 7. Пословника 
о раду и начину одлучивања Управног одбора овог 
предузећа, а сходно члану 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12) Управни 
одбор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац обављајући 
послове Надзорног одбора, на седници одржаној 
11.02.2013. године донео је 

 
О Д Л У К У 

 
I. Врши се допуна ценовника услуга које врши ЈКП 

„Водовод-Крушевац“ Крушевац у оквиру својих 
делатности који је утврђен одлуком Управног одбора 
овог предузећа бр. 4/2 од 02.10.2012. године на коју је 
сагласност дало Градско веће града Крушевца Решењем 
о давању сагласности на цене услуга које врши ЈКП 
„Водовод-Крушевац“ Крушевац у оквиру своје 
делатности III бр. 38-3/2012 од 12.10.2012. године, тако 
што се утврђују цене нових услуга које се додају у 
важећем ценовнику и то: 

- У делу под р. бр. 1 Цене услуга техничке припреме 
иза ставке под бр. 38 додаје се: 

 
39. Издавање Потврде о проласку водоводних

и канализационих инсталација кроз јавну 
површину 300 дин.

  
40. Издавање Потврде о проласку  водовод-

них инсталација кроз јавну површину 200 дин.

II. Цене утврђене овом Одлуком исказане су без ПДВ-а. 
 
III. Ова Одлука ступа на снагу након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 

Број: 8/4 ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА 
Зоран Вељковић, с.р. 

 
 
 
75 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ број: 8/08 и 5/11), 
члана 34. Одлуке о буџету града Крушевца за 2013.  
годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 10/12), 
члана 13. и 14. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава града Крушевца за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса („Службени лист града Крушевца“ 
бр. 7/10), Правилника о измени и допуни Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава града 
Крушевца за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката од јавног интереса III број 401-3/2013 од 
11.01.2013. године и Одлуке Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима, бр. 73/2013 од 11.02.2013. године, који се 
финансирају из буџета града Крушевца, 

Градско веће града Крушевца, дана 19.02.2013. године, 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ХУМАНИТАРНИХ 
ПРОГРАМА И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2013. ГОДИНИ 
 
 I. У 2013. години, са позиције 565, економска 

класификација конта 481900 - дотације осталим 
непрофитним институцијама, средства за суфинан-
сирање и финансирање програма и пројеката од јавног 
интереса на основу спроведеног јавног конкурса – за 
удружење из области заштите лица са инвалидитетом, у 
укупном износу од 6.600.000,00 динара, у складу са 
Одлуком о буџету града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 10/12) финансираће се, и то: 

 
1. Назив водеће организације која подноси програм: 

Удружење дистрофичара Расинског округа
Назив програма: „Годишњи план програма Удру-
жења дистрофичара Расинског округа за 2013. 
годину“
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 Трајање програма: 01.01-31.12.2013. године  
 Тражена средства: 587.400 динара   
 Одобрена средства за која се конкурише: 587.400 
динара 

  
2. Назив водеће организације која подноси програм: 

Друштво за церебралну парализу   
 Назив програма: „Годишњи план и реализација 
програма Друштва за церебралну парализу за 
2013. годину“ 

 Трајање програма: 01.01. - 31.12.2013. године   
 Тражена средства за која се конкурише: 977.000
динара 

 Одобрена средства: 977.400 динара 
  

3. Назив водеће организације која подноси програм: 
Међуопштинска организација слепих Крушевац

 Назив програма: „Програмске активности за 2013. 
годину“ 

 Трајање програма: 01.01. – 31.12.2013. године
 Тражена средства за која се конкурише: 1.303.658 
динара   

 Одобрена средства: 806.621 динар   
4. Назив водеће организације која подноси програм: 

Савез глувих и наглувих – Основна организација 
Крушевац 

 Назив програма: „Програмске активности у 2013. 
години“ 

 Трајање програма: 01.01. – 31.12.2013. године
 Тражена средства за која се конкурише: 1.435.306 
динара 

 Одобрена средства:  1.169.856 динара 
  

5. Назив водеће организације која подноси програм: 
Друштво за помоћ ментално недовољно развије-
ним особама града Крушевца

 Назив програма: „План програмских активности 
Друштва за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама града Крушевца за 2013. 
годину“ 

 Трајање програма: 01.01. – 31.12.2013. године
 Тражена средства за која се конкурише: 740.816 
динара 

 Одобрена средства:  698.200 динара 
  

6. Назив водеће организације која подноси пројекат: 
Удружење за помоћ особама са аутизмом 

 Назив пројекта: „Наш кутак“ 
 Трајање пројекта: март – децембар 2013. године 

 
Тражена средства за која се конкурише: 473.960 
динара 

 Одобрена средства: 200.000 динара 
  

7. Назив водеће организације која подноси пројекат: 
Удружење мултипле склерозе Расинског округа 
Крушевац 

 

Назив пројекта: „План активности Удружења 
мултипле склерозе Расинског округа за 2013. 
годину“ 

 Трајање пројекта: 01.01. – 31.12.2013. године 
 Тражена средства: 760.800 динара 
 Одобрена средства за која се конкурише: 450.000 
динара 

 

Са позиције 564, економска класификација конта 
481900 – Дотације осталим непрофитним институцијама, 
средства за суфинансирање и финансирање програма и 
пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног 
јавног конкурса – за удружења из области борачко 
инвалидске заштите, у укупном износу од 800.000,00 
динара, у складу са Одлуком о буџету града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/12) 
финансираће се, и то:  
 

1. Назив водеће организације која подноси пројекат: 
Удружење „Градитељи мира“ 
Назив пројекта: „Ратни ветерани: заједно у рату -
заједно у миру“
Трајање пројекта: 07.10. – 13.10.2013. године 
Тражена средства за која се конкурише: 435.000 
динара 
Одобрена средства: 200.000 динара 

2. Назив водеће организације која подноси пројекат: 
Удружење ратних војних инвалида Крушевац 
Назив пројекта: „Програмске активности удружења 
ратних војних инвалида Крушевац за 2013. годину“ 
Трајање пројекта: 01.01. – 31.12.2013. године 
Тражена средства за која се конкурише: 1.000.000 
динара
Одобрена средства за која се конкурише: 400.000 
динара

3. Назив водеће организације која подноси програм: 
Удружење „Слободарски покрет Србије“ Крушевац
Назив програма: „Организовано лечење бораца у 
Рибарској бањи“
Трајање програма: 01.08. – 31.08.2013. године
Тражена средства за која се конкурише: 600.000 
динара
Одобрена средства: 200.000 динара 

 

Са позиције 566, економска класификација конта 
481900 – Дотације осталим непрофитним институ-
цијама, средства за суфинансирање и финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса – за финасирање 
хуманитарних програма и других програма у којим 
удружење и непосредно следи јавне потребе, у укупном 
износу од 5.150.000 динара, у складу са Одлуком о 
буџету града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 10/12) финансираће се, и то: 

 

1. Назив водеће организације која подноси програм: 
Црвени крст Крушевац 
Назив програма: „Програм рада Црвеног крста 
Крушевац за 2013. годину“ 
Трајање програма: 01.01. – 31.12.2013. године 
Тражена средства за која се конкурише: 3.500.000 
динара
Одобрена средства: 3.300.000 динара 

2. Назив водеће организације која подноси пројекат: 
Коло српских сестара – Месни одбор Крушевац 
Назив пројекта: „Подстицај“ 
Трајање пројекта: 01.01. – 31.01.2013. године 
Тражена средства за која се конкурише: 250.000 
динара 
Одобрена средства: 200.000 динара 



28.03.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  2                                       59 
 

 

II. Градоначелник града Крушевца, са напред наве-
деним Удружењима, закључује Уговор о суфинанси-
рању и финансирању програма и пројеката од јавног 
интереса, којим се уређују права и обавезе уговорних 
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 
за реализацију програма односно пројекта, обавеза 
подношења извештаја, начин решавања  спорова, као и 
друга права и обевезе уговорних страна. 

 
III. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-57/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр.8/08 и 5/11) и 
Одлуке Скупштине града Крушевца I број: 022-176/10 о 
усвајању Локалног акционог плана за младе града 
Крушевца  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
19.02.2013. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови  

Савета за праћење и спровођење Локалног акционог  
плана (ЛАП–а) за младе на територији града Крушевца, 
за  период  2010-2014. године. и то: 

 
1. Горан Радомировић, председник Савета 
2. Радослав Комленовић, члан; 
3. Весна Живковић, члан; 
4. Милутин Тасић, члан и 
5. Андрија Димић, члан. 
 
II ИМЕНУЈУ се председник и чланови Савета за 

праћење и спровођење Локалног акционог плана 
(ЛАП–а) за младе на територији града Крушевца, за 
период  2010- 2014. године. и то: 

 
1. Ненад Андрић, члан Градског већа, за 

председника Савета, 
2. Небојша Пауновић, члан Градског већа, за  члана 

Савета, 
3. Зоран Ђорђевић, члан Градског већа, за члана 

Савета, 
4. Горан Радомировић, одборник, за члана Савета, 
5. Слађана Јолић, Канцеларија, за младе за члана 

Савета. 

III Задатак Савета за праћење и спровођење   
Локалног акционог  плана (ЛАП–а) за младе на 
територији града Крушевца је да:  

- доноси Одлуку о расписивању и спровођењу конкур-
са и избора пројекта, уз сагласност Градоначелника, 

- доноси Одлуку о избору и финасирању пројекта који 
испуњавају услове за финансирање и предлаже 
Градоначелнику доношење решења о финасирању истих, 

- контролише реализацију пројеката и утрошак 
средстава, 

- врши процену остварених резутата пројеката и 
њихов допринос побољшању квалитета и квантитета у 
области у којој је конкурс расписан. 

- подноси извештај о реализацији предвиђених 
активности по областима 

- обавештава јавност о остваривању циљева ЛАП-а 
за младе, као и о свим постигнутим резултатима на 
побољшању положаја младих у граду Крушевцу. 

 
IV  Административне и стручне послове за  Савет 

обављаће Одељење за друштвене делатности  Градске 
управе града Крушевца.  

  
V Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-50/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 

 
77 
На основу члана 52.Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 
и 24/2011), члана 3. и  5. Одлуке о образовању Коми-
сије за планове града Крушевца („Службени лист 
општине Крушевац", бр. 9/06 и „Службени лист града 
Крушевца“ бр. 9/08). 

Градско веће града Крушевца,на седници одржаној 
дана  19.02.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 
I 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Комисије 
за планове:  

1. Бранимир Ћирић, Дирекција за урбанизам Ниш; 
2. мр Душан Минић, Дирекција за урбанизам Ниш и 
3. Милутин Милићевић, Дирекција за урбанизам Кра-

гујевац. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за планове: 
 
1. Предраг Михајловић, дипл. инж. арх., Мини-

старство грађевинарства и урбанизма, Сектор за 
урбанизам и становање - Одељење републичке урба-
нистичке инспекциjе у Нишу; 
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2. Тијана Аксентијевић-Адамовић, дипл. инж. арх., 
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“, 
Краљево; 

 
3. Светлана Чеперковић, дипл. просторни планер, 

Врњачка Бања.  
 

III - Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 350-71/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 

 
78 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  и  чл.16. став 1. 
тачка 7. Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатор“ ДОО 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/2009 – 
пречишћен текст, 12/09 и 8/2012) 

Градско веће града Крушевца дана 19.02.2013. 
године донелo  је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У „БИЗНИС ИНКУБАТОРУ“ 
ДОО  КРУШЕВАЦ 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 
„Бизнис инкубатору“ ДОО Крушевац бр. 04-А /2013 од 
28.01.2013. године, који је донео в.д. директор „Бизнис 
инкубатора“ ДОО Крушевац. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-7/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл.  

града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11) и члана 15. Одлуке о 
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 
„Бизнис инкубатор“ ДОО у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/2009 - пречишћен текст, 12/09 и 
8/2012),  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 19.02.2013. године донело је 

 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ 

ПЛАТА ДИРЕКТОРА И ЗАПОСЛЕНИХ У 
„БИЗНИС ИНКУБАТОРУ“ ДОО КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата директора и запослених у „Бизнис 
инкубатору“ ДОО у Крушевцу (бр. 31-А од 20.06.2011. 
године - пречишћен текст), у члану 6. после тачке 5  
додаје се тачка 6 која гласи:   

„-13,72  за пословођу огранка“ 
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-8/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
80  
На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ број 72/09),  члана 6 б. Одлуке о оснивању 
Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце „Ната Вељковић“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ - пречишћени текст број 1/09 и 6/10) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
19.02.2013. 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 28.01.2013. године, а на који је 
сагласност дао Управни одбор Установе „Ната 
Вељковић“ дана 28.01.2013. године, под бројем  15/13.  

  
II - Решење објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-51/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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81 
На основу члана 28. став 3. Одлуке о организацији, 

делокругу и раду Заштитника грађана града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/11 и 8/12) и чл. 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 19.02.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 

Правилника о систематизацији радних места Заштитника 
грађана, који је донео Заштитник грађана града Крушевца 
дана 05.02.2013. године, под бројем 8/13. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-6/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
82 
На основу члана 4. Правилника о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику („Сл. гласник РС“ бр. 63/2010) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 27.03.2013. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O ОРГАНИЗОВАЊУ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА 
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
I - Решењем о додатној подршци за инклузивно 

образовање утврђују се услови и планирају средства за 
реализовање инклузивног образовања у предшколској 
установи „Ната Вељковић“ и основним школама на 
територији града Крушевца, за непосредну додатну 
подршку, по налазу и мишљењу Интерресорне 
комисије града Крушевца.  

 
II - Непосредна додатна подршка детету и ученику 

односи се на ангажовање пратиоца за личну помоћ 
детету ради лакшег функционисања и комуникације са 
другима током остваривања васпитно-образовног рада 
у предшколској установи или образовно-васпитног 
рада у школи, током целодневне наставе или про-
дуженог боравка, ваннаставних активности, извођења 
наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и слично.  

 
III - Пратилац за личну помоћ детету мора да 

испуњава следеће услове:  
- да је незапослено лице са најмање средњом 

стручном спремом,  

- да је прошло обуку акредитованог програма за 
персоналног асистента или да ће потписати изјаву да ће 
проћи ту обуку  

- да Тим за инклузивно образовање школе или 
предшколске установе изврши селекцију потенцијалних 
кандидата за „личног пратиоца“  

- да је родитељ детета сагласан са понуђеним 
избором од три потенцијална пратиоца за личну помоћ 
детету.  

 
IV - Средства за ове намене планирана су 

финансијским планом за све редовне основне школе и 
Установу „Ната Вељковић“ за 2013. годину.  

 
V - Школе односно Установа „Ната Вељковић“ ће са 

изабраним пратиоцем за личну помоћ детету закључити 
Уговор о делу, за школску годину, са месечним 
износом од 8.000,00 динара нето.  

 
VI - Тим за инклузивно образовање школе односно 

предшколске установе ће на свака три месеца у писаној 
форми извештавати Интерресорну комисију о ефектима 
извршавања предложене подршке за дете из области 
струке и система чији је представник.  

 
VII - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-73/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
83 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) члана 34.Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2013. годину („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.10/12), Oдлуке Комисије за избор програма 
и пројеката у култури бр.132 од 14.03.2013. године, чл. 5. 
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за 
избор програма и пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 6/10, 7/10 и 1/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2013. ГОДИНИ 

 
I - Бирају се програми и пројекти у култури који ће 

се финансирати и суфинансирати из буџета града 
Крушевца у 2013. години, у укупном износу од 
4.000.000,00 динара и то: 
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1. За област аматерског културног и уметничког 
стваралаштва,изворног народног стваралаштва и 
очувања нематеријалног културног наслеђа 

 
- КУД „14.октобар“ – Крушевац, Програм рада 

ансамбла народних игара и песама за 2013. годину, у 
износу од 2.200.000,00 динара. 

- КУД “Миодраг Вучковић“ Здравиње, Програм-
„Звездано Здравиње“, у износу од 40.000,00 динара. 

- КУД “РАСИНА“-Велики Купци, Програм - „Расино 
заиграј“, у износу од 40.000,00 динара. 

- КУД “Младост“ - Макрешане, Програм - „Врело 
Светог Јована“ и „Преображењска Благодарница“ у 
износу од 40.000,00 динара 

- КУД “Герасим Вујић“ - Коњух, Програм-
такмичење села, дани Преображења и песничка 
прпорења, у износу од 40.000,00 динара, 

- КУД “Ратко Јовановић“ Бела Вода, Програм-
Вајарска и мозаичарска школа и колонија, у износу од 
40.000,00 динара 

-КУД “Цар Лазар“ Лазаревац, Програм-такмичење 
села, у износу од 50.000,00 динара 

- КУД “ТРМЧАРЕ“ Трмчаре, Програм-Дани Светог 
Јована, Одоре за мушку певачку групу, у износу од 
78.000,00 динара 

- КУД “ПЕПЕЉЕВАЦ“ Крушевац, Програм-дани 
Пепељуше, у износу од 50.000,00 динара 

- КУД “ХЕНКЕЛ-МЕРИМА“ Крушевац, Програм-
младост и традиција, у износу од  50.000,00 динара 

- КУД “ВУК КАРАЏИЋ“ Требетин, Жабаре и М. 
Врбница, Програм-Ћирилица у Треботину, у износу од 
40.000,00 динара 

- КУД “Радомир Јаковљевић Јакша“ Велика 
Ломница, Програм-набавка народне ношње, у износу 
од 40.000,00 динара 

- Удружење за очување традиције српског народа -
Рибарска бања, Програм-„Култура 2013“, у износу од 
100.000,00 динара, 

- КУД “ПОЛЕТ“ Падеж, Програм - опремање сцене, 
у износу од 30.000,00 динара, 

- КУД “ЋУКОВАЦ“ Велики Шиљеговац, Програм - 
набавка народне ношње, у износу од 50.000,00 динара, 

- КУД “Радојкино коло“ Глободер, Програм - дани 
Радојке и Тинета Живковића 2013“, у износу од 
20.000,00 динара 

- КУД “Чарапанка“ Крвавица, Програм - набавка 
народне ношње,у износу од  40.000,00 динара 

- КУД“ Станислав Бинички“ Јасика, Програм-
музичка манифестација Станислав Бинички, у износу 
од 30.000,00 динара 

- Етно удружење “Цар Лазар“ Крушевац, Програм-
очување старих заната, трошкови манифестације, у 
износу од  50.000,00 динара 

- КУД “Чарапански вез“ Кобиље, набавка народне 
ношње, у износу од  50.000,00 динара 

- Удружење грађана за неговање културе и 
традиције „Лазарица“, Програм - куповина и 
реконструкција народне ношње, “На крилима душе 
српске“ , у износу од 150.000,00 динара 

- Аматерско позориште “КРУШКА“ Крушевац, 
Програм - Фестивал аматерских позоришта Србије 
“ТЕАТРАМА“ у износу од 25.000,00 динара 

- Етно удружење “ЦАР ЛАЗАР“ Крушевац, Програм 
-очување старих заната, у износу од 50.000,00 динара 

- Удружење српско-македонског пријатељства “Шар 
планина“ Крушевац, Програм-братимљење КУД-
Хенкел-Мерима и КУД Вучијак, Подновље, Република 
Српска, у износу од 20.000,00 динара 

- Друштво за традиционалну јапанску културу 
“АИКИДО ДОЂО“ Крушевац, Програм – српско 
јапанске сличности, у износу од 20.000,00 динара. 

 
2. За област музичке уметности и културе 
 
- Удружење рок музичара града Крушевца, Програм 

- снимање музичког албума, соба са погледом на живот, 
бенд “Трећа смена“, у износу од 80.000,00 динара 

- Музичка група “ЗАА“ Крушевац, Програм 
снимање спота, у износу од 35.000,00 динара 

- Удружење камерни мушки хор “Станислав 
Бинички“, Програм - Видовдански концерт, у износу од 
10.000,00 динара 

 
3. За област заштите, очувања и презентације 

нематеријалног наслеђа 
 
- „Етно Расина“ Крушевац-Програм-мала градска 

занатска школа у кући Симића “Хеклала-казала“, у 
износу од 40.000,00 динара 

 
4. За област заштите, очувања и презентације 

музејског наслеђа 
 
- Асоцијација за културу мира, толеранцију са 

музејом мира – Крушевац, Програм-Прикупљање 
историјске грађе Музеја мира о културно историјским 
знаменитостима градова Весник мира и презентација и 
афирмација топонима мира Крушевца у светској 
заједници, у износу од 20.000,00 динара 

 
5. За област издавачке делатности, периодичних и 

других публикација из области уметности и културе 
 
- Удружење песника Србије “Поезија СРБ“ 

Крушевац, Програм - За мирис божура, у износу од 
50.000,00 динара 

- Књижевни клуб “БАГДАЛА“ Крушевац, Програм-
Багдала за децу - часопис, у износу од 50.000,00 динара 

- Горан Ћеличанин, Крушевац, Програм штампа и 
промоција књиге, у износу од  70.000,00 динара 

- НИП “ПОБЕДА“ Крушевац, Програм - најзначнија 
остварења Крушевачких установа културе, у износу од 
100.000,00 динара. 

 
6. За област ликовне и визуелне уметности 
 
- Мултимедијално удружење уметника “Цар 

Константин“ - Ниш, подружница Крушевац, -Програм-
ликовна колонија “Молитве на језеру 2013“, у износу 
од 44.000,00 динара. 

- Удружење ликовних уметника – Крушевац, 
Програм - од уметника до уметности 2, у износу од 
50.000,00 динара 

- КУД“Бистрица“ Дворане, Програм. Омладинска 
ликовна колонија, у износу од 30.000,00 динара 
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7. За област културне делатности деце и за децу и 
младе 

 
- Удружење грађана “СЛОБОДИШТЕ“ Крушевац, 

програм. Први школски час, у износу од 30.000,00 
динара 

- Удружење грађана „РОМСКИ МИР“ Крушевац, 
Програм – култура за децу, младе и старе, у износу од 
30.000,00 динара 

 
8. За област научноистраживачке и едукативне 

делатности у култури 
 
- Књижевно друштво “Свети Ћирило и Методије“ 

Крушевац, Програм дани Светих Ћирила и Методија, у 
износу од 25.000,00 динара 

 
9. За област кинематографије и аудио-визуелно 

стваралаштво  
 
- Никола Здравковић-Крушевац, Програм - кратки 

играни филм “ФАВОРИТ“ у износу од 43.000,00 
динара. 

 
II Одбацују се програми и пројекти који нису 

поднети у складу са Конкурсом и то: 
 
‐ „29 прича за фебруар и 31 слика за септембар“ 

подносиоца – Народна библиотека Крушевац, 
подносилац није субјект у култури у смислу Закона о 
култури и текста конкурса 

‐ „Крушевачко штампарство од 1885 до 1941 
године“ подносиоца- Народна библиотека Крушевац, 
подносилац није субјект у култури у смислу Закона о 
култури и текста Конкурса 

‐ „библиотека четвртком“ подносиоца - Народна 
библиотека Крушевац 

‐ „јучерашње вести - дигитализација грађе“ 
подносиоца – Народна библиотека Крушевац, 
подносилац није субјект у култури у смислу Закона о 
култури и текста Конкурса 

‐ „рестаурација фреске молитва за мир 
“подносиоца – ОШ “Цар Лазар“ Белики Купци 

‐ „израда у ДВД издању документарног играног 
филма - Света Петка и Срби“ подносиоца Давор Ристић 
и Бојан Биочанин, Крушевац 

 
III Одбијају се следећи програми и пројекти у 

којима није јасно  исказан јавни интерес суштине 
пројекта  

 
‐ „РЕЗЕРВАТ“ музички спот ауторске музичке 

групе“BLUES REZERVATA“ из Крушевца,подносиоца 
–Удружење рок музичара града Крушевца 

‐ „Публикација - победин месец културе“  
подносиоца - НИП ПОБЕДА Д.О.О.  

‐ „Фељтон-културни и друштвени живот 
Крушевца“ подносиоца – НИП ПОБЕДА Д.О.О. 

‐ „заиграј, запевај традицију сачувај“ – подно-
сиоца КУД “Миодраг Вучковић“ Здравиње 

‐ „припрема етно поставки и манифестације“ 
подносиоца КУД „Радомир Јаковљевић Јакша“ Велика 
Ломница 

‐ „куповина озвучења“ подносиоца – Удружење 
грађана за неговање културе и традиције “Лазарица“ 
Крушевац 

‐ „дечији фестивал народних песама и игара“ -
Подносиоца Удружење грађана за неговање културе и 
традиције“ Лазарица 

‐ „куповина озвучења“ подносиоца - Удружење 
грађана за неговање културе и традиције “Лазарица“ 
Крушевац 

‐ „израда документарног филма - Шарф је 
задужио Крушевац“ подносиоца - Мирољуб Ницовић, 
ул. Расински ударни батаљон бр.15 

‐ „Под змајевим крилом“ подносиоца - Вања 
Дамљановић Крушевац 

‐ „траговима женске историје у Крушевцу од по-
ловине 19. до половине 20. века“ подносиоца –
Алтернативни центар за девојке, Макрешане 

‐ „чему служе речи - за децу и младе“ 
подносиоца-РТВ“Рубин“ Крушевац 

‐  „едукација младих града Крушевца“ 
подносиоца - Радио клуб “Багдала“ Крушевац 

‐ „културно и уметничко стваралаштво, 
организовање етно групе Лазарице“подносиоца – 
Удружење младих “Спринг тиме“ Крушевац 

‐ „дани Светих Ћирила и Методија“подносиоца-
Књижевно друштво “Свети Ћирило и Методије“ 

‐ „Крушевачке звезде српског глумишта“ 
подносиоца Новине град, издавачка кућа 
“АЛБОС“Д.О.О. 

‐ „Осмех за све“ подносиоца - Удружење за 
помоћ и унапређе положаја деце и младих са посебним 
потребама – Крушевац 

‐ „градски дечији хор“ подносиоца - Градски 
тамбурашки оркестар Крушевац 

‐ Ликовна колонија „Сликамо за КЦК“ 
подносиоца - Удружење ликовних стваралаца 
Расинског округа “РАСИНУС“ Крушевац 

‐ „часопис за књижевност, уметност и културу“ 
подносиоца - Књижевни клуб “Багдала“ Крушевац 

‐ „Плесно лето 2013“ подносиоца - Плесни клуб 
Крушевац 

‐ „август једног диверзанта - Ајде фест“ 
подносиоца Асоцијација младих Крушевац 

‐ „За мирис божура“ подносиоца Удружење 
песника Србије - Поезија СРб, Крушевац 

‐ „школа и радионица кратког филма“ подносиоца 
Хуманитарна организација - градитељи мира 

‐ „додела награде-прстен деспота Стефана 
Лазаревића“ подносиоца - Књижевни клуб Багдала 

‐ „летње креативне радионице“ подносиоца -
„РЕБУС“ Д.О.О. Крушевац 

‐ „представа-страх од школе“ подносиоца 
Студио лепих уметности “АРТАБЕЛА“ Крушевац 

 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.        
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-133/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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84   
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 27.03.2013. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
I – У Решењу о именовању Комисије за израду 

Програма за коришћење средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Крушевца III број            
501-240/12 од 14.12.2012. године мења се став II тако да 
сада гласи: 

 
„ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ:  
- доноси Пословник о раду;  
- израда програма за коришћење средстава Фонда за 

заштиту животне средине града Крушевца;  
- праћење спровођења програма;  
- доношење Предлога Одлуке о релизацији Програма;  
- утврђивање текста Конкурса за сваку област по-

јединачно која је у ингеренцији Фонда, утврђује и 
дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
пројеката у зависности од текста Конкурса, доноси 
предлог Одлуке о избору пројеката који испуњавају 
услове за финансирање, контролише реализацију 
пројеката и утрошка средстава, подноси извештај 
градоначелнику о реализацији пројеката и утрошеним 
средствима, врши процену остварених резултата 
пројеката и њихов допринос побољшању квалитета у 
области у којој је Конкурс расписан;  

- доставља градоначелнику извештај о утрошку 
средстава Фонда“. 

 
II – Решење доставити свим члановима Комисије, 

Служби за заштиту животне средине и Архиви. 
 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-138/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
85 
На основу члана 48 Статута Града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/2008 и 5/2011), а у складу 
са чланом 55.став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ 
бр. 30/2010)  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.03.2013. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА  

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
I – УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од 

поплава на територији града Крушевца за 2013. годину. 
  
II – Налаже се ЈП „Дирекција за урбанизам и 

изградњу“ Крушевац да на основу Оперативног плана 
приступи спровођењу оперативних мера и уређењу 
водотокова у 2013. години.  

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-21/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 

* 
*                        * 

 
И З В О Д 

  
ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА ЗА 2013. 
 
 

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 
         И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА У 2013. ГОД. 

 
У току 2013. године спроводиће се следеће 

превентивне мере на заштити од поплава: 
 
 редовно одржавање канала и пропуста на свим 

критичним местима општинских и некатегорисаних 
путева где постоји потенцијална опасност од одрона, 
клизања земљишта и оштећење путева од бујичне воде, 
 

 редовно одржавање (чишћење) канала, 
пропуста и других објеката који служе за одвођење 
сувишних атмосферских вода испред стамбених, 
пословних и других зграда, дворишта и пољопривре-
дног земљишта, 

 
 забрана бацања отпада и друге врсте 

депоновања материјала у речна корита, потоке, долине 
и друга местима која служе намени природног отицања 
атмосферске воде, 

 
 планска употреба водних објеката и експлоата-

ција песка, 
 
 обезбеђивање финансијских средстава: за 

одржавање речних токова и извођење других радова на 
заштити од поплава, за ангажовање снага и средстава у 
примени плана одбране од поплава и санацију последица 
од поплава. 
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За успешно спрођење одбране од поплава потребно је спровести следеће превентивне мере:  
 

А) Чишћење  Јед. 
мере 

Коли- 
чина 

Јединична 
цена у дин.

Износ у 
дин. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

I 
 
Гарски поток (чишћење од моста код "Новог гробља" па 
узводно 500 м) 

 

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 5.000 27 135.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 90 522 46.980

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености  м3 900 483 434.700

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш.  м3 30 1.223 36.690
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10 км м3 930 464 431.520

 Укупно (са ПДВ-ом):    1.084.890

 
II 

 
Глободерски поток (чишћење од пропуста на путу М-5 до 
улива у реку З. Мораву у дужини од 500м)   

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 3.000 27 81.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 40 522 20.880

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености м3 400 483 193.200

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш.  м3 20 1.223 24.460

 Укупно (са ПДВ-ом):    319.540
 

III 
 
Кошијски поток (чишћење од северне обилазнице до улива у 
реку З. Мораву у дужини од 1150 м)   

1.  сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 100 522 52.200

2. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености  м3 4.500 483 2.173.500

3. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 50 1.223 61.150

4. набавка и уградња армирано-бетонских цеви 1000  м 40 7.000 280.000

5. набавка глине за набијање у насип м3 30 1.000 30.000

 Укупно (са ПДВ-ом):   2.596.850

 
IV 

  
Поток Шевар у Мајдеву (чишћење од пропуста на путу Р-102 
до улива у реку Расину у дужини од 1000 м)  

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 6.000 27 162.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 90 522 46.980

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености  м3 2.000 483 966.000

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 200 1.223 244.600

 Укупно (са ПДВ-ом):    1.419.580



  66                                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  2                                   28.03.2013.  

 

1 2 3 4 5 6 

 
V 

 
Поток „Кленовац“ у Витановцу     

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 2.000 27 54.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 20 522 10.440

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености  м3 1.000 483 483.000

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 10 1.223 12.230
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10 км м3 30 464 13.920

 Укупно (са ПДВ-ом):    573.590 

 
VI 

 
Поток Бунарац - од ограде ШИК-а "Савремени дом" до 
улива у Расину (чишћење)    

1 чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 4.000 27 108.000

2 сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 20 522 10.440

3 чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености м3 500 483 241.500

4 чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 50 1.223 61.150
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10 км м3 550 464 255.200

 Укупно (са ПДВ-ом):    676.290 

 
Б) 

  
Регулација улива Сушичке реке у Рибарску реку 
(регулација улива и чишћење)    

   
1. геодетско обележавање осовине регулисаног тока нивелманско 

снимање и исцртавање постојећих профила ради дефинисања 
нултог стања  м1 150 210 31.500

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 15 522 7.830

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља и земље м3 1.000 483 483.000
4. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 50 464 23.200

 Укупно (са ПДВ-ом):    545.530 

 
В) 

 
Регулисање пропуста у сарадњи са ЈП Путеви Србије   

    
I Пропуст на путу М-5 код "Интераута" - Кошеви     

1. чишћење пропуста од наноса и муља м1 8 2.427 19.416
2. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 15 464 6.960

 Укупно (са ПДВ-ом):    26.376 

 
II 

  
Пропуст на путу М-5 300м испред првог скретања за 
Крушевац    

1. чишћење пропуста од наноса и муља м1 8 2.427 19.416
2. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 15 464 6.960

 Укупно (са ПДВ-ом):    26.376 
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1 2 3 4 5 6 
III Пропуст на путу М-5 код бившег ресторана

"2 бела лабуда"  
1. чишћење пропуста од наноса и муља м1 8 2.427 19.416
2. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 15 464 6.960

 Укупно (са ПДВ-ом):   26.376

 Све укупно (са ПДВ-ом):   7.295.398
 

Предмери и предрачуни су рађени по постојећем стању профила и тренутно важећем ценовнику за наведене 

радове ЈКП „Крушевац“ и АД за путеве „Крушевацпут“. 

У циљу припрема за спровођење Оперативног плана одбране од поплава на територији града Крушевца 

потребно је обезбедити следеће материјално-техничка средства: 

  
 

Ред.  
број 

 

Врста материјала Количина 
Јединица  
мере 

Јединична 
цена/дин. 

Свега 

1. џак јутани 3.000 комад 30,00 90.000 

2. канап за вреће 30 клубе 300,00 9.000 

3. акум. бат. лампа 10 комад 1.000,00 10.000 

4. чизме рибарске 30 пар 2.850,00 85.500 

5. чизме гумене 50 пар 1.100,00 55.000 

6. паљена жица 15 кг 125,00 1.875 

7. ексери разни 15 кг 100,00 1.500 

8. приручна апотека 15 комад 1.500,00 22.500 

 СВЕГА:    275.375 
 

Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења Оперативног плана одбране од поплава на 

територији града Крушевца, обезбеђују се из буџета Града, кроз превентивну заштиту.  

У случају настанка поплаве, односно ванредне ситуације, предвиђена су финансијска средства сталне 

буџетске резерве за санирање последица настале штете. 
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86 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о паркиралиштима 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/2009 - пречишћен текст и 
12/2009) и чл. 48. Статута Града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће Града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА 

НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 
I - У Решењу о одређивању паркиралишта на којима 

се плаћа накнада за паркирање моторних возила ("Сл. 
лист лист града Крушевца" бр. 8/2012 - пречишћени 
текст) у ставу I:  

а) тачка 4. мења се да гласи:  
"4. Ул. Видовданска (Веце Корчагина), од Ул. 

Ломине до Ул. Дринчићеве (Бранка Перишића) левом 
страном подужно паркирање на коловозу; од Ул. 
Дринчићеве (Бранка Перишића) до Ул. Душанове 
левом страном косо паркирање на тротоару; од Ул. 
Душанове до Ул. Ломничке борбе левом страном 
подужно паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару, од Улице Шумадијске до Булевара Николе 
Пашића (Радована Милошевића) левом страном 
подужно паркирање на тротоару; од Ул. Дванестог 
пешадијског пука (Мирка Цветковића Владе) према Ул. 
Бирчаниновој испред и иза аутобуског стајалишта 
десном страном косо паркирање на тротоару; од Ул. 
Бирчанинове до Ул. Душанове (Драгомира Гајића) 
десном страном подужно паркирање на коловозу; од 
Ул. поручника Божидара до Ул. Ломничке борбе 
десном страном подужно паркирање на коловозу;"  

б) после тачке 20. додаје се нова тачка 20.1 која 
гласи:  

"20.1. Ул. Николе Тесле (Радомира Јаковљевића), 
простор ван коловоза између објекта Затвореног базена 
и објекта "Маxи";  

в) после тачке 32. додаје се нова тачка 32.1 која гласи:  
"32.1. Ул. Ћирила и Методија (Луке Ивановића), 

простор ван коловоза између ОШ "Драгомир 
Марковић", Хале спортова и спортске сале "Соко";  

 
II - Постављање саобраћајних знакова извршити на 

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

 
III - Ово решење ступа на снагу даном доношења на 

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

града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-290/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Братислав Гашић, с.р. 
87 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

27.03.2013. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Градској управи града Крушевца, који 
је донео начелник Градске управе дана 21.03.2013. 
године под бр. 021-5/IV-2013.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-6/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
88  
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), Уговора о донацији и 
уплата донација  и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 19.02.2013.  
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА  

БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних прихода повећавају се за 
200.000 динара из осталих извора, извор финансирања 08 
и сада износе 3.400.860.995 динара, уплатом по 
уговорима о донацији новчаних средстава и уплатом 
донација без уговора за одржавања новогодишњег 
концерта поводом Српске Нове године на Тргу 
косовских јунака у Крушевцу, закљученим између 
донатора и града Крушевца и то:   

- уговором о донацији Ветеринарска станица 
Крушевац из Крушевца бр. 404-15/II од 11.01.2013. 
године извршена је уплата 11.01.2013. године у износу 
од 20.000 динара,  

- уговором о донацији „Технокомерц“ ДОО 
Крушевац бр. од 11.01.2013. године извршена је уплата 
23.01.2013. године у износу од 20.000 динара,  
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- уговором о донацији „Менекс“ ДОО Крушевац бр. 
404-17/II од 15.01.2013. године извршена је уплата 
11.01.2013. године у износу од 30.000 динара, 

- уговором о донацији „Браћа Ђокић“ ДОО Лесковац 
бр. 404-20/II од 12.01.2013. године извршена је уплата 
15.01.2013. године у износу од 20.000 динара,  

- уплатом донације „Абади“ ДОО из Крушевца од 
10.01.2013. године у износу од 10.000 динара и  

- уплатом „Телеком Србија“ АД Београд од 
22.01.2013. године у износу од 100.000 динара. 

 
Укупни расходи буџета за 2013. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 200.000 
динара и сада износе 3.400.860.995 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
200.000 динара и сада износе 3.055.200.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова се повећавају за 200.000 динара и 
сада износе 200.000 динара.   

Средства у износу од 200.000 динара, извор финан-
сирања 08 разврставају се код Градоначелника и то:  

- на позицији 25, економска класификација 424200-
Услуге образовања, културе и спорта, конто 424221-
Услуге културе у износу од 200.000 динара и сада 
износе 5.000.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-46/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
89 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), Решења о исплати 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.03.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних прихода повећавају се за 20.000 
динара из осталих извора, извор финансирања 07 и сада 
износе 3.401.230.995 динара, уплатом средстава за 

исплату новчане помоћи Јовановић Александри, интерно 
расељеном лицу са КиМ, Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије, по изводу бр. 32 од 
19.02.2013. године. 

1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
динара и сада износе 3.401.230.995 динара. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 20.000 динара и 
сада износе 20.710.000 динара. 

Средства у износу од 20.000 динара, извор 
финансирања 07,  разврставају се код ЛАП за интерно 
расељена и избегла лица, позиција 91, конто 472931-
остале накнаде из буџета и сада износе 3.820.000 динара. 

Приходи и расходи буџета за 2013. годину 
повећавају се за 20.000 динара и сада износе 
3.055.570.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-81/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
90 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), решења о коришћењу 
средстава за накнаду штета услед елементарних 
непогода Владе Републике Србије  и члана 48. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 
8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.03.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних прихода повећавају се за 350.000 
динара из осталих извора, извор финансирања 07 и сада 
износе 3.401.210.995 динара, уплатом средстава за 
накнаду штета услед елементарних непогода Владе 
Републике Србије, по изводу бр. 26 од 08.02.2013. године. 

1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 350.000 
динара и сада износе 3.401.210.995 динара. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 350.000 динара и 
сада износе 20.690.000 динара. 
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Приходи и расходи из буџета увећавају се за 350.000 
динара и сада износе 3.055.550.000 динара. 

Средства у износу од 350.000 динара, извор 
финансирања 07,  разврставају се код Градске управе, 
средства резерви, позиција 92, конто 499111 - стална 
резерва и сада износе 5.283.540 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-82/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
91 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), уговора о донацији 
Интер аута ДОО из Чачка граду Крушевцу  и члана 48. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.03.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних прихода повећавају се за 
200.000 динара из осталих извора, извор финансирања 08 
и сада износе 3.401.430.995 динара, уплатом Интер аута 
ДОО из Чачка донације за набавку система за 
електронско гласање у сали 34 Градске управе, по 
изводу бр. 34 од 21.02.2013. године.  

1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 200.000 
динара и сада износе 3.401.430.995 динара. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 200.000 динара и 
сада износе 400.000 динара. 

Средства у износу од 200.000 динара, извор 
финансирања 08,  разврставају се код Градске управе, 
позиција 79, конто 512212 - уградна опрема и сада 
износе 1.700.000 динара, за набавку система за 
електронско гласање. 

Приходи и расходи буџета за 2013. годину пове-ћавају 
се за 200.000 динара и сада износе 3.055.770.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 

 
 
3) Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-83/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
92 
На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012),  Уговора о купопродаји 
путничког возила по принципу старо за ново, број IV 
404-854 од 17.12.2012. године, и члана 45, став 1, тачка 
3 и 7. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 12.03.2013. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 350.000 динара, извор финансирања 09 и сада 
износе 3.056.120.000 динара, уплатом „Интераута“ Чачак 
на име продатих возила Градске управе. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 350.000 динара, извор финансирања 09 и сада 
износе 3.056.120.000 динара. 

Укупни приходи и расходи са додатним приходима 
повећавају се за 350.000 динара и сада износе 
3.401.780.995 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 812141 – примања од 
продаје покретних ствари у корист нивоа градова 
повећавају се за 350.000 динара и сада износе 350.000 
динара. 

Средства у износу од 350.000 динара, извор 
финансирања 09 разврставају се код Градске управе на 
позицији 77, економска класификација 511321 – 
Капитално одржавање пословних зграда и пословног 
простора и сада износе 950.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3)  Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-90/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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93 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца дана 12.03.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 206.338 динара, извор финансирања 04 и сада 
износе 3.401.987.333 динара, уплатом Дунав осигурања 
Крушевац по рачуну бр. 40/13 од 07.03.2013. године на 
сопствени рачун Туристичке организације града 
Крушевца, по изводу бр. 27 од 07.03.2013. године.  

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 206.338 динара и сада износе 3.401.987.333 динара.  

Приходи и расходи из осталих извора повећавају се 
за 206.338 динара и сада износе 345.867.333 динара.  

Средства у износу од 206.338 динара, извор 
финансирања 04, разврставају се код Туристичке 
организације града Крушевца, позиција 501, конто 
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката и сада износе 206.338 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-100/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 19.02.2013. 
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 класи-
фикација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерве - текућа резерва, 
одобрава се укупно 50.000 динара и распоређује:  

У разделу 3, глава 21 - Установа у култури 
„Културно просветна заједница“ на позицију 325 - 
Стручне услуге, економска класификација 423500 
износ од 50.000 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за путовање КУД 
„Миодраг Вучковић“ Здравиње у Инзбрук. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-45/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 19.02.2013. 
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 класифи-кација 130, 
економска класификација 499120, позиција 93 - Средства 
резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 220.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 2, глава 1 - Градоначелник - извршни и 

законодавни органи, позиција 24, економска 
класификација 423700  - Репрезентација - бурме за прво 
склапање брака по посебном Правилнику, повећава се 
за износ 220.000 динара. 

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату дела 
рачуна број 5 од 07.12.2012. године, на износ 293.360 
динара, издат од Златарске радње „EXELANCE” 
Крушевац о извршеној набавци 44 комада бурми за 
прво склапање брака. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-43/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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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 19.02.2013. 
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 398.000 
динара распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 512100, позиција 78 – Опрема за 
саобраћај,  повећава се за 398.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 398.000 динара су 
недостајућа средства за исплату аутомобила по уговору 
о купопродаји путничког возила по принципу “старо за 
ново“ бр. 404-854/IV од 17.12.2012. године и анексу 
основног уговора бр. 404-871/ IV од 25.12.2012. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-44/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана 69., став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 19.02.2013. 
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 класифи-
кација 130, економска класификација 499120, позиција 
93 - Средства резерви - текућа резерва, одобрава се 
укупно 720.000 динара и распоређују: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 421600, позиција 43 – Закуп имовине и 
опреме,  повећава се за 720.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 720.000 динара су 
недостајућа средства за закуп пословног простора по 
уговору о закупу ОВ II бр. 37/2013 од 29.01.2013. 
године, закљученог на основу Одлуке Скупштине града 
Крушевца I Број: 361-35/2012 од 24.12.2012. године о 
закупу пословног простора у Крушевцу у ул. 
Обилићевој бр. 42, за потребе града Крушевца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-53/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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 12.03.2013. 
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 41.268 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 61 – Туристичка организација 
града Крушевца, економска класификација 425100, 
позиција 501 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, повећава се за 41.268 динара. 
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 41.268 динара су недостајућа 
средства за поправку и репарацију city light-ова од 
клирита, по рачуну број 40/13 од 01.03.2013. године 
издатог од Атељеа 601 из Крушевца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-96/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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 12.03.2013. 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 100.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, позиција 38, 
економска класификација 421300 - Комуналне услуге 
увећава се за 100.000 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату рачуна 
издатог од Home Jet из Крушевца бр. 13-РНО11000002 
од 31.01.2013. године о извршеном чишћењу просто-
рија Градске управе.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-94/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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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 12.03.2013. 
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 22.000.000 
динара и распоређују:  

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска класи-
фикација 511300, позиција 77 – Капитално одржавање 
зграда и објеката, повећава се за 22.000.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у  износу од 22.000.000 динара биће 
употребљена и то: за реконструкцију зграде Радничког 
универзитета, у износу од 19.500.000 динара и за 
реконструкцију фасаде зграде Старих заната, у износу 
од 2.500.000 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-99/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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 27.03.2013. 
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 класифи-
кација 130, економска класификација 499120, позиција 
93 - Средства резерви - текућа резерва, одобрава се 
укупно 6.700 динара распоређено на следеће 
кориснике:  
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У разделу 3, глава 19 – Народна библиотека, после 
позиције 274, уводи се позиција 274/1-Судске таксе, 
економска класификација 482200, на износ од 6.700 
динара.  

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 6.700 динара су недостајућа 
средства за исплату судских такси, по захтеву Народне 
библиотеке бр. 105 од 18.03.2013. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-134/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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 27.03.2013. 
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 521.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 1 – Градска управа, 

функционална класификација 130, позиција 51, 
економска класификација 423500 - Стручне услуге, 
износ од 521.000 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. у износу од 361.000 динара овог решења биће 
употребљена за исплату Уговора о делу бр. 404-119/IV-
13 од 13.03.3013. године за  асистента „Слободне зоне“ 
Крушевац д.о.о., а износ од 160.000 динара биће 
употребљен за исплату Уговора о делу бр. 404-73/IV-13 
од 21.02.3013. године за исплату координатора 
програма омладинског рада при Канцеларији за младе у 
оквиру Градске управе.  

 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
финансије. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-139/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 24.768 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, увећава се за 24.768 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 24.768 динара, служиће за 
исплату предрачуна број 5 од 01.03.2013. године, 
издатог од „Слога-Д“ Крушевац за извођење 
фарбарских радова на санацији штете од пожара од 
27.10.2012. године, у стану Стевић Снежане из 
Крушевца улица Несврстаних земаља бр. 10, улаз 
бр.1/3, по записнику Комисије за решавање захтева за 
накнаду штете од елементарних непогода бр. 20/2013-06 
од 06.02.2013. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-84/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 



28.03.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  2                                       75 
 

 

104 
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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 30.000 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, увећава се за 30.000 
динара. 

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 
2. овог решења у износу од 30.000 динара, служиће за 
исплату предрачуна бр. 26/13 на износ од 30.000 динара 
од 07.03.2013. године, издатог од „Трго транс“-а ДОО 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за кровну контрукцију, за санацију штете од 
пожара на стамбеном објекту Макрагић Душана из 
Крушевца, по записнику Комисије за решавање захтева 
бр. 20/2013-06 од 06.02.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-97/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 класифи-
кација 130, економска класификација 499110, позиција 
92 - Стална резерва, одобрава се укупно 25.000 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, 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 дела профактуре бр. 9/103 на износ од 25.000 
динара од 28.02.2013. године, издате од Технокомерц-а 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за извођење фарбарских радова, на санацији 
штете од пожара на стамбеном објекту Грађанин 
Владимира из Крушевца, по записнику Комисије за 
решавање захтева бр. 20/2013-06 од 06.02.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-86/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 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 класифи-
кација 130, економска класификација 499110, позиција 
92 - Стална резерва, одобрава се укупно 30.000 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, увећава се за 30.000 
динара. 
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2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 
2. овог решења у износу од 30.000 динара, служиће за 
исплату дела рачуна бр. 03/13 на износ од 30.000 
динара од 28.02.2013. године, издатог од „СБ Равњак“ 
доо Крушевац, на основу кога ће бити преузета резана 
грађа за кровну конструкцију, за санацију штете од 
великог снега на стамбеном објекту Филиповић Зорана 
из Крушевца, по записнику Комисије за решавање 
захтева бр. 20/2013-06 од 06.02.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-87/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 65.000 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, увећава се за 65.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 65.000 динара, служиће за 
исплату дела предрачуна број 140 од 01.03.2013. године, 
издатог од „Милошевић“ Д.О.О. Крушевац на основу 
кога ће бити преузет грађевински материјал за санацију 
штете од пожара од 19.07.2012. године, на кући 
Јовановић Лепосаве из Гавеза, по записнику Комисије за 
решавање захтева за накнаду штете од елементарних 
непогода број 20/2013-06 од 06.02.2013. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-88/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
108 
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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 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 
59.985 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, увећава се за 59.985 
динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 59.985 динара, служиће за 
исплату предрачуна бр. 13/2013 на износ од 59.985 
динара од 04.03.2013. године, издатог од „Миди“ доо 
Наупаре-Крушевац, на основу кога ће бити преузет 
грађевински материјал за кровну конструкцију, за 
санацију штете од великог снега на стамбено-
економском објекту Станојевић Горана из Горњег 
Степоша, по записнику Комисије за решавање захтева 
бр. 20/2013-06 од 06.02.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-89/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 класифи-кација 130, 
економска класификација 499110, позиција 92 - Стална 
резерва, одобрава се укупно 30.000 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, увећава се за 30.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења у износу од 30.000 динара, служиће за 
исплату предрачуна број 12/2013 од 01.03.2013. године, 
издатог од „Миди“ Д.О.О. Наупаре - Крушевац на основу 
кога ће бити преузет грађевински материјал за санацију 
штете од велике количине снега из фебруара 2012. године, 
на кући Милићевић Милана из Наупара, по записнику 
Комисије за решавање захтева за накнаду штете од 
елементарних непогода број 20/2013-06 од 06.02.2013. 
године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-85/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
110 
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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 34.800 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, увећава се за 34.800 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 34.800 динара, служиће за 
исплату рачуна бр. 154 на износ од 34.800 динара од 
04.03.2013. године, издатог од „Слога -Д“ Крушевац, на 
основу кога је преузет материјал за санацију терасе са 
откопом и бетонирањем стопе темеља и израду плоче 
на стамбеном објекту Вулетић Александра из Крушев-
ца, по записнику Комисије за решавање захтева бр. 
20/2013-06 од 06.02.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-91/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 50.000 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, увећава се за 50.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 50.000 динара, служиће за 
исплату дела предрачуна бр. 14/2013 на износ од 50.000 
динара од 05.03.2013. године, издатог од „Миди“ ДОО 
Наупаре - Крушевац, на основу кога ће бити преузет 
грађевински материјал за кровну конструкцију, за 
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санацију штете од великог снега на стамбеном објекту 
Влајић Саше из Горњег Степоша, по записнику 
Комисије за решавање захтева бр. 20/2013-06 од 
06.02.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-93/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
112 
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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.03.2013. 
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 350.000 динара, извор 
финансирања 07 и 39.400 динара, извор финансирања 01, 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 

последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
112 - Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се укупно за 389.400 
динара, од тога извор финансирања 07 за 350.000 динара, 
извор финансирања 01 за 39.400 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 389.400 динара, служиће за 
исплату про-рачуна бр. 26/02/2013 на износ од 389.400 
динара од 26.02.2013. године, издатог од корпорације 
„Полиестер група“ ДОО Прибој, за израду и испоруку 
противградних ракета дугог домета без динамичког 
удара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-101/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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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. 8/2008 и 
5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 27.03.2013. 
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 
129.840 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, увећава се за 129.840 
динара.  

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 
2. овог решења у износу од 129.840 динара, служиће за 
исплату рачуна број 4-1/2013 од 20.03.2013. године на 
износ 90.840 динара и рачуна бр. 4-1/2013 од 
22.03.2013. године на износ 39.000 динара, издатих од 
СЗР „Алекс градња“ Крушевац о извршеном 
рашчишћавању корита река у селима Велика Ломница 
и Петина, у условима повећаног водостаја и озбиљној 
претњи да водотокови угрозе насељена места.  

Градски штаб за елементарне непогоде је сачинио 
извештај о стању водотокова 14., 15., 16., 17. и 18. 
марта 2013. године и предложио интервенцију на 
рашчишћавању угрожених водотокова.  

Град Крушевац је за извођење радова позвао СЗР 
„Алекс градња“ Крушевац по раније закљученом 
уговору за деловање у елементарним непогодама бр. 
404-732 од 25. септембра 2012. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије.  
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-137/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
114 
На основу члана 61. став 12. и 13.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 12.03.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ОДОБРАВА СЕ промена апропријације - повраћај 

средстава у текућу буџетску резерву у износу од 
5.550.000 динара као неискоришћена средства буџета 
града Крушевца за 2013. годину, у разделу 3, глава 7, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 93-Средства резерви-
текућа резерва и то: 

- са позиције 82, економска класификација 541100-
Земљиште - Институт за крмно биље, део средстава у 
износу од 5.550.000 динара. 

 
2. Повраћај неискоришћених средстава са позиције 

82 на позицију 93, извршен је из разлога што је зграда 
Радничког универзитета, која је у међувремену 
укњижена као власништво града Крушевца, у веома 
лошем стању, тако да је приоритетније спровести 
реконструкцију ове зграде, него спровести куповину 
земљишта Института за крмно биље. Део ових 
средстава намењен је и за реконструкцију фасаде 
зграде Старих заната. 

       
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-98/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
115  

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 1. Решења о 
коришћењу средстава за накнаду штета услед 
елементарних непогода Владе Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 117/2012) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 12.03.2013. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I. У циљу подизања функционалне способности 

система противградне заштите на подручју града 
Крушевца извршити набавку 11 противградних ракета, 
тип ПП-8, у износу од 389.400 динара и исте донирати 
Министарству унутрашњих послова, Сектору за 
ванредне ситуације, ради заштите подручја града 
Крушевца од елементарне непогоде – града. 

 
II. Средства из тачке I закључка исплатиће се са 

позиције 112, конто 484111 – Накнада штете за повреде 
или штету насталу услед елементарних непогода. 

 
III. За реализацију овог закључка задужени су 

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

 
IV. Закључак ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 404-116/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
116 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 18.02.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011, 
6/2012, 8/2012, 9/2012 и 1/2013) тако да: 

1. у члану 6. ставу 1. тачки 8. после текста „од 
Улице Бирчанинове до Улице Ломничке борбе за 
подужно паркирање на коловозу“ додаје се нови текст 
који гласи "(паркинг места од Улице Душанове до 
Улице поручника Божидара се у времену од 07-09 
часова користе за утовар и истовар)“; 

2. у члану 13. ставу 1. тачки 31. после текста "до 
Улице Немањине," додаје се текст "левом и десном 
страном од Улице Ћирила и Методија до Улице 
Колубарске битке,"; 

3. у члану 14. ставу 1. тачка  1. брише се. тачка 2. 
постаје тачка 1. 

4. у члану 30. ставу 1. тачки 2. текст „левом страном 
од Улице поручника Божидара према Улици 
Душановој, за подужно паркирање на коловозу првих 9 
паркинг места, тј. у укупној дужини од око 43 метра, 
при чему се прва 3 (три) паркинг места у функцији 
такси станице користе у времену од 07-05 часова и“ 
брише се. 

5. у члану 30. ставу 1. после тачке 6. додаје се нова 
тачка 6.1 која гласи: 

„6.1 Улица Пушкинова, десном страном од Улице 
Ломничке борбе према Улици поручника Божидара, за 
подужно паркирање на коловозу последњих 9 (девет) 
паркинг места;“ 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Пословни центар“ да, сходно 

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

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-79/2013  НАЧЕЛНИК 
Бојан Бјелановић, с.р.

 

117 
Градска  управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011),дана 19.02.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 
8/2012, 9/2012 и 1/2013) тако да се у члану 34. ставу 1. 
тачки 15. после става 1 додаје нови став који гласи: 

„Одређује се постављање саобраћајног знака 
„стреласти путоказ“ (III-12) са текстом „БИЗНИС 
ИНКУБАТОР“ у Улици Јасички пут из оба правца 
испред саобраћајнице која се пружа од Улице јасички  
пут према Бизнис инкубатору“. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
ЈП Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, изради саобра-
ћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја утврђе-
ним у ставу 1. диспозитива овог Решења и достави га 
овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-161/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
118 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/201 и 
101/2011), дана 06.03.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 5/2011, 6/2012, 
8/2012, 9/2012 и 1/2013) тако што се у члану 4. ставу 1. 
после тачке 17. додају две нове тачке 17.1 и 17.2 које 
гласе: 

 
„17.1 Улица Лава Толстоја, од Улице Хаџи Ђерине 

до Улице Косовке; 
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17.2 Улица Лазе Костић, од Улице Косовске до 
Улице Станоја Главаша“ 

 
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 
ставу 1. диспозитива овог Решења и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-221/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
119  
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 07.03.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о изменама и 

допунама Решења о техничком регулисању саобраћаја 
на подручју насељеног места Крушевац бр. 344-79/2013 
од 18.02.2013. године и решење бр. 344-150/2013 од 
19.02.2013. године. 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-227/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 

 
 

120 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/201 и 
101/2011), дана 12.03.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 
9/2012 и 1/2013) тако да у члану 13. ставу 1. тачки 31. 
после текста „до Улице Немањине“, додаје се текст 
„левом и десном страном од Улице Ћирила и Методија 
до Улице Колубарске битке,“; 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, сходно чл. 

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

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-247/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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    Издавач: Градска управа града Крушевца.  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1.  Телефон:  421-567. 
    Телефакс: 430-332. Жиро-рачун: 41900-637-1-1130. Главни и одговорни уредник: Горан Ћирић, секретар 
    Скупштине града Крушевца.  Штампа:  Штампарија "ПОБЕДА" Д.О.О. Крушевац, Трг Косовских јунака 6.  
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