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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
     КРУШЕВЦА 
 

97 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр.129/07), чл. 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07) и чл. 19. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 
5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 
 

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је др ДРАГАНИ БАРИШИЋ, 
лекару спец. из Крушевца, одборнику са  Изборне листе  
„Покренимо Крушевац - Томислав Николић (Српска 
напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије - 
БК, Покрет социјалиста“, ПРЕСТАО  мандат одборника 
у Скупштини града Крушевца, даном подношења 
оставке, 29.04.2014. године. 

  
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-5/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
98 
На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана   56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године,  донела  је 

       
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини 

града Крушевца ЧАСЛАВУ МИЛЕНКОВИЋУ, 
електротехничару из Кукљина, са Изборне листе 
ПОКРЕНИМО КРУШЕВАЦ - Томислав Николић 
(Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага 
Србије-БК, Покрет Социјалиста), 

II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-6/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
99 
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07), члана 19.  
и  53. став 1 Статута града Крушевца  („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је БРАТИСЛАВУ ГАШИЋУ, 

градоначелнику града Крушевца, престао мандат 
градоначелника дана 30. 04. 2014. године, због  поднете 
оставке. 

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-7/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
 
100 
На основу члана   50. став 1. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07), 53. став 1. Статута града Крушевца  
("Службени лист града  Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године, донела је                

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

 ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ 
ВЕЋА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је СИНИШИ 

МАКСИМОВИЋУ, заменику градоначелника  ПРЕСТАО 
МАНДАТ заменика градоначелника града Крушевца, 
даном престанка мандата градоначелника Братислава 
Гашића. 
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II –  УТВРЂУЈЕ СЕ  да је  члановима Градског већа 
града Крушевца и то: 

 
1. ИВАНУ АКСЕНТИЈЕВИЋУ, дипл. економисти 

из Каоника, 
2. НЕНАДУ АНДРИЋУ, приватном предузетнику  

из Крушевца, 
3. ЖАРКУ АНЂЕЛКОВИЋУ, дипл. менаџеру из 

Крушевца, 
4. АЛЕКСАНДРУ БОЖИДАРЕВИЋУ, дипл. инж. 

агрономије из Крушевца, 
5. ЗОРАНУ ВЕЉКОВИЋУ, предузетнику из 

Крушевца 
6. БРАТИСЛАВУ ИЛЧИЋУ, економисти из 

Крушевца, 
7. ИВАНУ МИЈАЧИЋУ, дипл. правнику из 

Крушевца, 
8. МИЛОЈУ МИХАЈЛОВИЋУ, дипл. инжењеру 

организације рада из Крушевца,  
9. НЕБОЈШИ ПАУНОВИЋУ, приватном преду-

зетнику  из Крушевца. 
 
ПРЕСТАО мандат члана Градског већа града 

Крушевца, даном престанка мандата  градоначелника 
Братислава Гашића.  

 
II - Ову Одлуку објавити у  “Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-10/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
101 
На основу члана 43. став 3, а у вези са чланом 66. 

став 4 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07), члана 19. став 1 тачка 
12  и 44. став 1 Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на предлог 
председника Скупштине, на седници од 30.04.2014. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

 I - БИРА СЕ ДРАГИ НЕСТОРОВИЋ, 
дипломирани машински инжењер из Крушевца,  за 
градоначелника  града Крушевца.   

 
II -  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-3/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
102 

На основу члана 43. став 4, а у вези са чланом 66. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије“ бр. 129/07), члана 19. став 1 тачка 12.  и   члана 
44. став 3 Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
30.04.2014. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I -  БИРА СЕ ЈАСМИНА ПАЛУРОВИЋ,  професор 
информатике из Крушевца, за заменика градо-
начелника  града Крушевца.   

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-4/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
103 
На основу члана 45. а у вези са чланом 66. став 5 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије“ бр. 129/07), члана 46. став 4 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушеваца“ бр. 8/08 и 5/11) 
и члана 28. став 2. 3. и 4. Пословника Скупштине града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/13 и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - БИРАЈУ СЕ за чланове Градског већа града 
Крушевца и то: 

1. ИВАН АКСЕНТИЈЕВИЋ, дипл. економиста из 
Каоника, 

2. НЕНАД АНДРИЋ, приватни предузетник  из 
Крушевца, 

3. ЖАРКО АНЂЕЛКОВИЋ, дипл. менаџер из 
Крушевца, 

4. АЛЕКСАНДАР БОЖИДАРЕВИЋ, дипл. инж. 
агрономије из Крушевца, 

5. ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ, предузетник из Крушевца, 
6. БРАТИСЛАВ ИЛЧИЋ, економиста из Крушевца, 
7. ИВАН МИЈАЧИЋ, дипл. правник из Крушевца, 
8. МИЛОЈЕ МИХАЈЛОВИЋ, дипл. инжењер орга-

низације рада из Крушевца,  
9. НЕБОЈША ПАУНОВИЋ, приватни предузетник  из 

Крушевца. 
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II -  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-11/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
104 
На основу члана 29. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр.8/08) и чл. 37. и 
39. Пословника Скупштине града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/13 - пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
30.04.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова радних 
тела:  

 
1. Драги Несторовић, дужности члана Савета за 

привреду; 
 
2. Јасмина Палуровић, дужности члана Савета за 

буџет и финансије; 
 
3. Дејан Мијајловић, дужности члана Комисије за 

утврђивање назива улица и тргова,  
 
4. Драгана Баришић, дужности члана Савета за 

родну равноправност. 
  
II - БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела: 
 
1. Зоран Вулић, одборник Скупштине града, за 

члана Савета за привреду 
 
2. Саша Антић, одборник Скупштине града, за члана 

Савета за буџет и финансије.  
 
3. Оливера Дреновац, дипл. грађ. инжењер - 

мастер, заштите животне средине из Крушевца, 
одборник Скупштине града, за члана Комисије за 
утврђивање назива улица и тргова.   

4. др Јелена Милановић, одборник Скупштине 
града, за члана Савета за родну равноправност. 

 
III - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-8/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
                                     

105 
На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и члана 19. Статута града Крушевца  
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
30.04.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА 
ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА ПЕРИОД 2014-2016. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се Локални акциони план за унапређење 

положаја избеглих, интерно расељених лица и 
повратника по основу Споразума о реадмисији са 
Европском унијом  на територији града Крушевца за 
период 2014-2016. године. 

 
Члан 2.  

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-160/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
106 
На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и члана 19. Статута града Крушевца  
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
30.04.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ 
ЕРОЗИОНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Усваја се План за проглашење ерозионих подручја 
на територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
План за проглашење ерозионих подручја на 

територији града Крушевца, из тачке 1. ове Одлуке, 
саставни је део Плана за проглашење ерозионих 
подручја Скупштине општине Крушевац 01 број       
320-32/2003 од 21.03.2003. године. 
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Члан 3. 
 

Решење доставити ЈП „Дирекцији за урбанизам и 
изградњу“ Крушевац, Градској управи града Крушевца: 
Одељењу за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине - Служби за пољопривреду, Одељењу за 
урбанизам и грађевинарство и Одељењу за општу 
управу и заједничке послове - Служби за ванредне 
ситуације, ради праћења спровођења Плана и 
предузимању превентивних мера и заштитних радова, 
ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозија 
и бујица. 

 
Члан 4.  

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-27/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
        
107 
На основу члана 130. 137. и 139. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 
107/05), чл. 8. Одлуке о преузимању оснивачких права 
над Здравственом установом „Апотека“ Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 и 2/11) и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ  
КРУШЕВАЦ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ БРАНИСЛАВА БРКИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, представник локалне 
самоуправе, дужности члана Надзорног одбора Апотеке 
Крушевац. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, за члана Надзорног одбора 
Апотеке Крушевац, представник локалне самоуправе.    

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-158/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
    

108 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 30.04.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 
КОРЧАГИН“ У ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Срђану Саблићу, 

представнику Савета родитеља, престала дужност 
члана Школског одбора Основне школе „Велизар 
Станковић Корчагин“ у Великом Шиљеговцу, због 
наступања смрти. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Душица Динић, представник 

Савета родитеља, за члана Школског одбора Основне 
школе „Велизар Станковић Корчагин“ у Великом 
Шиљеговцу. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-159/2014                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
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На основу чл. 6. и 48. Статута града Крушевца 

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

дана 08.04.2014. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
САВЕТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДОВДАНА У 

2014. ГОДИНИ 
 

I - Образује се Савет за обележавање 28. јуна –
Видовдана,  празника града Крушевца, у 2014. години, у 
следећем саставу:  

 
За председника: 
 
Братислав Гашић, градоначелник града Крушевца 
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За заменика председника: 
 
Његово преосвештенство Епископ крушевачки 

Господин Давид 
 
За чланове: 

 
1. Синиша  Максимовић, заменик Градоначелника, 
2. Живан  Николић, председник Скупштине града, 
3. Небојша Пауновић, члан Градског већа,  
4. Ненад Андрић, члан Градског већа, 
5. Жарко Анђелковић, члан Градског већа, 
6. Александар Божидаревић, члан Градског већа, 
7. Зоран Вељковић, члан Градског већа, 
8. Братислав Илчић, члан Градског већа, 
9. Иван Аксентијевић, члан Градског већа, 
10. Иван Мијачић, члан Градског већа, 
11. Милоје Михајловић, члан Градског већа, 
12. Бојан Бјелановић, начелник Градске управе, 
13. Мирољуб Ћосић, помоћник Градоначелника  за  

економски развој, инвестиције  и финансије,
14. Мирјана Златановић, помоћник Градоначелника 

за друштвене делатности, 
15. Зорица Јовановић, начелник Одељења за 

друштвене делатности,
16. Иван Бркић,  Одељење за јавне набавке, 
17. Светлана Видановић, шеф Службе за образовање, 

културу, омладину, спорт и информисање, 
18. Бранислав Весић, начелник Расинског управног 

округа, 
19. Драган Николић, руководилац КУД 

„14.октобар“ Крушевац, 
20. Миљан Петровић, начелник Полицијске управе 

Крушевац, 
21. пуковник Синиша Кресовић, командант 

Гарнизона, 
22. Драги Вешковац, протојереј ставрофор, 
23. Бранислав  Недић, директор Крушевачког 

позоришта, 
24. Драган Лазић,  директор Спортског центра 

Крушевац, 
25. Ђорђе Ковачевић, директор ЈП "Радио 

телевизија Крушевац", 
26. Мирослав Смиљковић, директор Културног 

центра Крушевац, 
27. Весна Живковић, директор  Предшколске 

установе „Ната Вељковић“, Крушевац, 
28. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац, 
29. Гордана Николић,  директор Туристичке 

организације Крушевац, 
30. др Гордана Симић, начелник Службе за хитну 

медицинску помоћ и санитетски превоз, 
31. представник ТВ Плус, 
32. представник ТВ Јефимија, 
33. др Јелена Милановић, директор Фонда за 

подстицање развоја младих талената, 
34. Никола Петровић, помоћник Градоначелника за 

омладину и спорт. 

II - Задатак Савета  је да:  
- донесе  Програм обележавања 28. јуна - Видовдана, 

дана града Крушевца, 
- утврди средства потребна за реализовање 

Програма и изворе финансирања, 
- утврди обавезе свих учесника у реализацији 

Програма, 
- по реализованом Програму сачини наративни и 

финансијски извештај о реализованим активностима.  
 
III - Образује се Технички савет за обележавање 

Видовдана у саставу: 
 
1. Братислав Гашић, Градоначелник града 

Крушевца, председник.  
2. Синиша Максимовић, заменик Градоначелника, 

члан,  
3. Бобан Костић, директор ЈКП „Крушевац“ члан,  
4. Милутин Тасић, директор ЈКП „Водовод 

Крушевац“, члан,  
5. Радмило Николић, директор ЈП ,,Дирекција за 

урбанизам и изгадњу“ Крушевац, члан,  
6. Драги Марковић, директор ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац, члан,  
7. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац, члан,  
8. Небојша Ђашић, директор Електродистрибуције 

Крушевац, члан. 
 
IV - Задатак Техничког савета  је да: 
- координира рад свих учесника у реализацији 

Програма обележавања Видовдана,  
- предузима све организационе и техничке мере у 

реализацији Програма. 
 
V - Стручне и административне послове за Савет 

обављаће Одељење за скупштинске послове и  
Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца. 

 
VI - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-143/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09, 2/10 и 4/13), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 08.04.2014. године донело је 

О Д Л У К У 
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о издвајању средстава за исплату камата на кредите 

које додељује пословна банка 
 

I – Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од  3.450.000,00 динара за исплату камата на 
кредите које додељује пословна банка. 

 
II – Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату 
камата на кредите које додељује пословна банка, које 
ће донети Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, а сагласност дати Градско 
веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-102/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09,  2/10 и 4/13) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.04.2014. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату камата на кредите 
које додељује пословна банка.  

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-18/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ бр.12/09, 
2/10 и 4/13) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2014. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 26.03.2014. године, донела је 

КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за исплату 

камата на кредите које додељује пословна банка 
 
1. Овим Критеријумима ближе се прописују  

услови за подстицаје унапређења примарне 
пољопривредне производње и прераде путем 
директних плаћања -за исплату камата на кредите које 
додељује пословна банка и начин остваривања права на 
подстицаје. 

 
2.  Право на коришћење средстава Фонда за 

исплату камата на кредите које додељује пословна 
банка, по Програму  подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2014., имају правна лица, 
предузетници и физичка лица- носиоци комерцијалних 
породичних пољопривредних газдинстава са 
територије града Крушевца, уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава, који ће активности 
реализовати на подручју града Крушевца, а приоритет 
ће имати комерцијална породична пољопривредна 
газдинства којима је пољопривреда основна делатност. 

 
3. Средства буџетског фонда су намењена за 

исплату камата корисницима који испуњавају услове 
конкурса и пословне банке која одобрава кредит. 

Кредит који додељује пословна банка користиће се 
за: 

 унапређење и развој сточарске производње; 
 унапређење и развој биљне производње; 
 за куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
 за куповину система и опреме за наводњавање; 
 за изградњу  или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката;  
 за унапређење пластеничке производње. 
 
4.  Услови кредитирања: 
 Износ средстава за исплату камата на кредите       

које додељују пословне банке .......  1.000.000,00 динара 
 
Исплата камата на кредите са роком отплате 2 

године (24 месецa), грејс период 6 месеци, са    
валутном клаузулом у еврима (примењивати девизни 
средњи крус НБС), месечна отплата кредита коју 
пословна банка додељује регистрованим пољопривред-
ним газдинствима. 

Износ кредита који додељују пословне банке ће 
бити од 1000 до 2999 евра. 

Износ средстава за исплату камата на кредите  које 
додељују пословне банке ............ 2.450.000,00 динара 

 
Исплата камата на кредите са роком отплате 3 

године (36 месеци), грејс период 6 месеци, са  
валутном клаузулом у еврима (примењивати 
девизни средњи крус НБС), месечна отплата 
кредита коју пословна банка додељује регистро-
ваним пољопривредним газдинствима. 

Износ кредита који додељују пословне банке ће 
бити од 3000 до 7000 евра. 
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 Трошкови камате која је обрачуната за читав 
период коришћења кредита падају на терет средстава 
буџетског фонда. Корисници кредита се на овај 
начин бескаматно финансирају. 

 
 5.   Пословни капацитет: 
1) Поседовање земљишног минимума у 

областима: 
 
 сточарства (ради производње ратарских 

култура за исхрану стоке) и то: 
 
 у говедарству (за краве музаре) - 2 ха; 
 за тов јунади - 3 ха; 
 у  свињарству -1.5 ха; 
 у овчарству и козарству - 1,5 ха; 
 у пчеларству – мин. 10 друштава; 
 у живинарству - поседовање одговарајуће 

опреме 
 

 биљне производње: 
 у воћарству и виноградарству - 0,5 ха 
 за производњу  јагодичастог воћа - 0,2 ха 
 за производњу воћно-лозног садног 

материјала - 0,5 ха 
 

1. повртарства: 
 
 за организовање производње на отвореном 

простору – 0,5 ха 
 за пластеничку производњу – 0,04 ха 
 
2) Радна снага: 
 
за физичка лица: број чланова домаћинства и 

посебно број чланова старости до 40 година; 
за правна лица: број радника. 
 
 

3) Адекватност објеката и опреме за обављање 
пољопривредне делатности. 

 
4) Искуство субјекта у пољопривредном 

бизнису. 
 
6.  Потребна документација за Конкурс:   
 
1) Пријава на Конкурс; 
2) Фотокопија личне карте/извод из АПР-а (за 

правна лица и предузетнике); 
3) Извод са подацима о структури биљне 

производње и структури сточног фонда (за 
унапређење и развој сточарске производње) - Управа 
за трезор, филијала Крушевац; 

4) Подаци о пољопривредном газдинству (доказ 
о активном статусу и да је пољопривредно 
газдинство комерцијално) - Управа за трезор, 
филијала Крушевац; 

5) Извод из регистра пољопривредног 
газдинства (подаци о члановима пољопривредног 
газдинства); 

6)  Уверење о измиреном порезу закључно са 
задњим тромесечјем (за правна лица – на порез на 
добит и предузетнике - на доходак грађана); 

 
7.   Градоначелник расписује конкурс за исплату 

камата на кредите које додељује пословна банка. 
Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, 

а најкасније до 15.11.2014. године. 
 
8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 

са непотпуном конкурсном документацијом. 
 
9. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу одлуке 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши 
одабир корисника средстава, једном месечно, и 
извештаја банке о испуљености услова за добијање 
кредита. 
  

 
МРЕЖА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ (ВРЕДНОВАЊЕ) ПОСЛОВНОГ  ПЛАНА 
за физичка лица-комерцијална породична пољопривредна газдинства 

 

                     
        ОПИС 
 

Макси-
малан 
збир 

Пријава на 
Конкурс 

Пословни капацитет 20  

 
1.1. Регистровано газдинство поседује земљишни минимум који одговара врсти 
пољопривредне делатности  

5 

1.2. У домаћинству живе и релативно млађи чланови, старости до 40 година  5  
1.3. Објекти и опрема одговарају намени, тј. чине основу за успешно бављење 
пољопривредном делатности  

5 
 

1.4. Чланови домаћинства имају искуство у бављењу одређеном врстом 
пољопривредне делатности 

5 
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Опис бодовања: 
1 = не испуњава задати критеријум 
2 = делимично испуњава 
3 = просечно испуњава 
4 = веома добро испуњава 
5 = у потпуности испуњава 
 
Напомене: 
 
А. Пријаве на конкурс са највећим бројем бодова имаће приоритет приликом доделе средстава Буџетског 

фонда. 
 
Б. Пријаве на Конкурс које по оцени пословне банке не испуњавају финансијске услове,  неће се узети у 

разматрање.  
 
 
 

 МРЕЖА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ (ВРЕДНОВАЊЕ) ПОСЛОВНОГ ПЛАНА  
- за правна лица и предузетнике 

 

ОПИС 
 

Максималан  
збир 

Пријава на 
Конкурс 

Пословни капацитет 20  

1.1.  Регистровано газдинство поседује земљишни минимум који одговара  
        врсти пољопривредне делатности  

5 
 

1.2.  Објекти и опрема одговарају намени, тј. чине основу за успешно  
        бављење пољопривредном делатности  

5 
 

1.3.  Пољопривредно газдинство има искуство у бављењу одређеном врстом  
        пољопривредне делатности 

5 
 

1.4.  Број радника 5  

 
Опис бодовања: 
1 = не испуњава задати критеријум 

2 = делимично испуњава 

3 = просечно испуњава 

4 = веома добро испуњава 

5 = у потпуности испуњава 
 
Напомена: 
 
Пријаве на конкурс са највећим бројем бодова имаће приоритет приликом доделе средстава Буџетског фонда. 
 
 
Бр.7/14                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
          
                                      Саша Анђелковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 



                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                               ГРАДА КРУШЕВЦА 
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  Број 2 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09, 2/10 и 4/13), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 08.04.2014. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за исплату регреса за премију 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 

расаднике и животиње 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 1.000.000,00 динара за исплату регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату 
регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца, и за неизмирене обавезе по Програму из 
2013 године. 

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-103/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.12/09, 2/10 и 4/13) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 08.04.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату регреса за премију 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-19/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
(„Службени лист града Крушевца“ број 12/10, 2/10 и 
4/13) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2014. годину,  

Комисија за подстицање  развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 26.03.2014. године, донела је   

 
Критеријуме 

 
за избор  корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за исплату 
регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње 
 
1. Овим Критеријумима ближе се прописују  услови за 

подстицаје унапређења примарне пољопривредне 
производње и прераде путем директних плаћања - за 
исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње и начин 
остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава Буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 
исплату регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње имају 
физичка лица-носиоци комерцијалних породичних 
пољопривредних газдинстава са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на подручју 
града Крушевца. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног поро-

дичног пољопривредног газдинстава  
има право на коришћење средстава за регресирање 

осигурања у износу од  20 % од висине премије 
осигурања, ако је код друштва за осигурање осигурао: 

 
1) животиње од ризика који су прописани 

условима осигуравајућих друштава, а максимални 
износ по овом основу не може бити већи од 30.000,00 
динара по осигуранику; 
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2) усеве и плодове од ризика умањења приноса, а 
максимални максимални износ по овом основу не може 
бити већи од 50.000,00 динара по осигуранику; 

 
3) расаднике и вишегодишње засаде пре ступања 

на род од ризика који су прописани условима 
осигуравајућих друштава, а максимални максимални 
износ по овом основу не може бити већи од 50.000,00 
динара по осигуранику.  

  
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1)   Пријава на Конкурс;  
2)   Фотокопија личне карте;  
3)   Подаци о пољопривредном газдинству (доказ о 

активном статусу и да је пољопривредно газдинство     
комерцијално) из Управе за трезор, филијала Крушевац;  

4)   Фотокопија наменског текућег рачуна корисника;  
5) Оверена копија полисе осигурања издате од 

стране друштва за осигурање од кога је подносилац 
захтева осигуран у периоду од 1. новембра 2013. године 
до 31.октобра 2014. године;  

6) Потврда о извршеном плаћању премије 
осигурања у износу од 20%. 

    
5. Градоначелник расписује Конкурс за исплату 

регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2014. године. 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 9/14                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
У Крушевцу,                      Саша Анђелковић, с.р. 
26.03.2014.                        
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09,  2/10 и 4/13), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 08.04.2014. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 

о издвајању средстава за субвенционисање 
производних засада воћа, засађених  у 2013. и у 2014. 

години 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца издвоје средства 
у износу од 500.000,00 динара за подстицаје за подршку 
инвестицијама у пољопривредну производњу – за 
субвенционисање производних засада воћа, засађених у 
2013. и у  2014. години.  
 

II - Наведена средства утрошиће се на основу 
Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде, за 
субвенционисање производних засада воћа, засађених у 
2013. и у 2014. години,  које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-104/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09, 2/10 и 4/13) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.04.2014. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде - за субвенционисање производних 
засада воћа, засађених у 2013. и у  2014. години. 

 
II - Ово  Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-20/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
(„Службени лист града Крушевца“ број 12/10, 2/10 и 
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4/13) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2014. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 26.03.2014. године, донела је   

Критеријуме 
 

за избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде 

- за субвенционисање производних засада воћа, 
засађених у 2013. и у  2014. години 

 
 1. Овим Критеријумима ближе се прописују  

услови  за подстицаје подршке инвестицијама у 
пољопривредну производњу-за субвенционисање 
производних засада воћа, начин остваривања права на 
подстицаје, као и максимални износи подстицаја по 
кориснику. 

 
2. Право на коришћење средстава  за подстицаје  

подршкe инвестицијама у пољопривредну производњу 
– зa субвенционисање производних засада воћа по 
Програму подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2014. годину, има физичко лице-носилац 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
са територије града Крушевца, уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, који ће активности 
реализовати на подручју града Крушевца, и који су 
засадили воће у 2013. и у  2014. години. 

 
3.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама 

у пољопривредну производњу - за субвенционисање 
производних засада јабучастог, коштичавог, језграстог 
и јагодастог воћа,  30% од укупног износа средстава за 
набавку засада воћа, а максимално до 70.000,00 динара. 

 
4. Пословни капацитет 
 
Поседовање земљишног минимума и то: 
 За подизање засада јабучастог, коштичавог и 

језграстог воћа на површини од 0,3 ха и више 
 За подизање засада јагодастог воћа на 

површини од 0,2 ха и више 
 За подизање засада шумске јагоде на површини 

од 0,05 ха и више 
 

5.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава;  
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Подаци о пољопривредном газдинству (доказ о 

активном статусу и да је пољопривредно газдинство 
комерцијално) из Управе за трезор, филијала 
Крушевац;  

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) из 
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод из Регистра пољопривредног газдинства-
структура биљне производње-воћарска производња из 
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

6) Доказ о уплати садног материјала (рачун –
оригинал или оверена фотокопија); 

7) Фотокопија наменског текућег рачуна 
подносиоца захтева; 

 
6. Градоначелник расписује Конкурс за подстицаје  

подршке инвестицијама у пољопривредну производњу- 
за субвенционисање производних засада воћа, 
засађених у 2013. и у  2014. години 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2014. године. 

 
7. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
8. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 11/14                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                  Саша Анђелковић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09, 2/10 и 4/13), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 08.04.2014. године донело је 

 
О Д Л У К Е 

 
о издвајању средстава за субвенционисање  

купљене пољопривредне опреме  
и механизације 

  
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 2.500.000,00 динара за подстицаје за подршку 
инвестицијама у пољопривредну производњу-за 
субвенционисање купљене пољопривредне опреме и 
механизације. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде – за 
субвенционисање купљене пољопривредне опреме и 
механизације, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дати Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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III Број: 401-105/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
120 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11)  и  члана 10. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09, 2/10 и 4/13) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.04.2014. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за  избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде - за субвенционисање купљене 
пољопривредне опреме и механизације. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-21/14 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
(„Службени лист града Крушевца“ број 12/10, 2/10 и 
4/13) и Програма подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2014. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 26.03.2014. године, донела је   

  
Критеријуме 

 
за  избор корисника средстава буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде  
-за субвенционисање купљене пољопривредне 

опреме и механизације 
 
1. Овим Критеријумима ближе се прописују  

услови за подстицаје подршке инвестицијама у 
пољопривредну производњу - за субвенционисање 
купљене пољопривредне опреме и механизације, начин 
остваривања права на подстицаје, као и максимални 
износи подстицаја по кориснику и по појединој врсти 
мере. 

 
2. Право на коришћење средстава  за подстицаје  за 

подршку инвестицијама у пољопривредну производњу 
– за куповину пољопривредне опреме и механизације 
по Програму подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2014. годину, има правно лице, предузетник и 
физичко лице-носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије града 
Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца. 

3.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама 
у пољопривреди и то: 

1) подршку инвестицијама за набавку 
пољопривредне опреме и механизације у износу од 
30% од укупног износа средстава за набавку, а 
максимално до 70.000,00 динара.  

2) подршку инвестицијама за функционално 
опремање објеката за чување, прераду и паковање воћа 
(коморе, хладњаче, сушаре и опрема за паковање воћа) 
у износу од 30% од укупног износа средстава за 
набавку, а максимално до 100.000,00 динара.  

 
4.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава на конкурс,  
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве/ 

извод из АПР-а (за правна лица и предузетнике) 
3) Подаци о пољопривредном газдинству (доказ о 

активном статусу и да је пољопривредно газдинство 
комерцијално) -Управа за трезор, филијала Крушевац;  

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) -
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње -Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Уверење о измиреном порезу закључно са 
задњим тромесјечјем (за правна лица и предузетнике); 

7) Фотокопија фискалног и блок рачуна - 
оригинал на увид и фотокопија гарантног листа за 
опрему и механизацију која подлеже гаранцији; 

8) Фотокопија наменског текућег рачуна 
подносиоца захтева. 
 

5. Градоначелник расписује Конкурс за подстицаје 
подршкe инвестицијама у пољопривредну производњу-
за пољопривредну опрему и механизацију.  

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2014. године. 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 13/14                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
У Крушевцу,                             Саша Анђелковић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и  члана 
9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
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подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09,  2/10 и 4/13), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 08.04.2014.  године, донело је 

О Д Л У К У 
 

о издвајању средстава за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији 

града Крушевца 
 

I – Да се из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца издвоје 
средства у износу од 11.859.499,14 динара за 
регресирање трошкова вештачког осемењавања 
крава на територији града Крушевца.  

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за 
регресирање трошкова вештачког осемењавања 
крава на територији града Крушевца, које ће донети 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца.  

 
III -  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-106/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) члана 10. Одлуке 
о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09, 
2/10 и 4/13) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 08.04.2014.  године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за  избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца.  

 
II - Ово  Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-22/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 

 
 
 
 
124 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
(„Службени лист града Крушевца“ број 12/10, 2/10 и 
4/13) и Програма подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2014. годину, 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 26.03.2014. године, донела је   

 
Критеријуме 

 
за  избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за регресирање 

трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца 

 
1. Овим Критеријумима ближе се прописују  

услови за подстицаје унапређења примарне 
пољопривредне производње и прераде путем 
директних плаћања- за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и начин остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава  за подстицаје 

унапређења примарне пољопривредне производње и 
прераде путем директних плаћања - за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца имају физичка лица-носиоци 
комерцијалних породичних пољопривредних 
газдинства са територије града Крушевца, уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава. 

Грла за која се подноси захтев за коришћење 
регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у 
власништву подносиоца захтева или у власништву 
члана пољопривредног газдинства. 

 
3. Износ регреса за вештачко осемењавање крава 

је: 
 1.500,00 динара за прво осемењавање 
 1.000,00 динара за друго осемењавање 
 треће осемењавање истог грла пада на терет 

извршиоца осемењавања. 
 
4. Потребна документација за подносиоце 

захтева: 
 
8) Пријава;  
9) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
10) Подаци о пољопривредном газдинству (доказ о 

активном статусу и да је пољопривредно газдинство 
комерцијално) - Управа за трезор, филијала Крушевац;  

11) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о члановима пољопривредног газдинства) -
Управа за трезор, филијала Крушевац;  

12) Потврда о вештачком осемењавању надлежне 
ветеринарске службе са фискалним рачуном, или 
копијом фискалног рачуна овереном од издаваоца 
рачуна, не старијим од 01.01.2014. године;  
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13) Фотокопија наменског текућег рачуна 
подносиоца захтева; 

 
5. Градоначелник расписује Конкурс за 

подстицаје унапређења примарне пољопривредне 
производње и прераде путем директних плаћања - за 
регресирање трошкова вештачког осемењавања крава 
на територији града Крушевца.  

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2014. године. 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
7. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши 
одабир корисника средстава.   

 
Број: 15/14                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
                                                    Саша Анђелковић, с.р. 
                                                                    

 
 
 
 
125 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

одржаној дана 08.04.2014. године, донело је, 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I – ПРИХВАТА СЕ Извештај о имплементацији 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца у 
2013. години. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-140/14 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
 
126 
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 08.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 

класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

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

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.000 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти оца Зорице Остојић, запосленој у Градској 
управи.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-98/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 
 
  
127 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 08.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 14.868 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 41 – О.Ш. „Деспот Стефан“ 
Горњи Степош, економска класификација 463100, 
позиција 398 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), повећава се за 14.868 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 14.868 динара су 
потребна средства за геодетске услуге, по рачуну бр. 
17/2014 од 14.02.2014. године, издатог од ГЕО-ДАЧА, 
Крушевац. 
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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: 401-99/14 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 

 
 
128   
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 08.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 15.602 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 43 – ОШ „Страхиња Поповић“ 
Дворане, економска класификација 463200, позиција 
403 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 
(нивоу Републике), повећава се за 15.602 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 15.602 динара су 
потребна средства за прикључак за трофазну струју за 
издвојено одељење у Сеземчи, по предрачуну бр. 
06/122/2014 од 02.04.2014. године, издатог од 
Електросрбија д.о.о., огранак ЕД Крушевац. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-101/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, 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, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и члана 
48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

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

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.000 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти оца Зорице Сремчевић, запосленој у Градској 
управи.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-119/14  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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Текућа резерва, одобрава се укупно 
546.080 динара распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 20 – Народни музеј, позиција 
295 - Отпремнине и помоћи, економска класификација 
414300, у износу од 546.080 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
отпремнине по решењу Народног музеја бр. 211 од 
30.12.2013. године, којим је Душан Рашковић, кустос 
археолог-истраживач-координатор, остао нераспоређен 
због укидања радног места, на којем је био распоређен 
услед промена у организацији и методу рада Народног 
музеја Крушевац.  

 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-118/14  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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2014. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 102 - Текућа резерва, одобрава се укупно 
347.200 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 18 – Културни центар, позиција 

253 – Услуге образовања, културе и спорта, економска 
класификација 424200, у износу од 347.200 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
смештаја и исхране (пун пансион) рестауратора зидне 
слике у згради биоскопа „Крушевац“ по рачуну бр. 310-

2013 од 04.07.2013. године на износ 347.200 динара 
издатом од Профи асфалт ДОО Крушевац. Радови на 
рестаурацији и конзервацији слике изведени су током 
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: 401-120/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца дана 23.04.2014. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.304.076.257 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања по уговору бр. 630-02-6/2014-02 од 
14.02.2014. године закљученим са Народном 
библиотеком Крушевац, решењу о преносу средстава 
од 03.03.2014. године и изводу Стања и промена на дан 
од 10.04.2014. године. 

Уплаћена средства ће користити Народна 
библиотека за матичне функције. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.304.076.257 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфер у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа градова  повећавају се за 400.000 динара и 
сада износе 400.000 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
400.000 динара и сада износе 2.928.400.000 динара. 

Други извори повећавају се за 0 динара и сада 
износе 375.651.257 динара.  

Средства у износу од 400.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Народне 
библиотеке Крушевац на следећа конта: 



  30.04.2014.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  2                                      109 
 

 

- 422111 – Трошкови дневница (исхране) на 
службеном путу, повећавају се за 70.000 динара и сада 
износе 70.000 динара, 

- 422121 – Трошкови превоза на службеном путу у 
земљи, повећавају се за 45.000 динара и сада износе 
45.000 динара, 

- 422131 – Трошкови смештаја на службеном путу, 
повећавају се за 43.000 динара и сада износе 43.000 
динара, 

- 423322 – Котизација за стучна саветовања, 
повећавају се за 40.000 динара и сада износе 40.000 
динара, 

- 423413 – Услуге штампања публикације, 
повећавају се за 20.000 динара и сада износе 20.000 
динара, 

- 423419 – Остале услуге штампања, повећавају се 
за 33.000 динара и сада износе 33.000 динара, 

- 426111 – Канцеларијски материјал, повећава се за 
60.000 динара и сада износи 60.000 дианра и 

- 512221 – Рачунарска опрема, повећава се за 
89.000 динара и сада износи 89.000 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: 401-116/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 

 
 
133 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 25.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.303.676.257 динара, Комесаријата за избеглице и 
имиграције по решењу о исплати новчане помоћи бр. 
553-357 и изводу Стања и промена средстава на дан бр. 
6 од 10.04.2014. године Управе за трезор, уплатом на 
посебан подрачун Градске управе – Ургентна помоћ за 
избеглице Крушевац бр. 840-24297741-67.  

Уплата је извршена ради исплате новчане помоћи 
Ђорђевић Веси и Мухаџер Талиновцу општина 
Урошевац са боравиштем у Крушевцу, за 

превазилажење тешке материјалне и здравствене 
ситуације. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 25.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.303.676.257 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа 
градова повећавају се за 25.000 динара и сада износе 
80.000 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 0 
динара и сада износе 2.928.000.000 динара. 

Остали извори повећавају се за 25.000 динара и 
сада износе 375.676.257 динара.  

Средства у износу од 25.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Градске управе на 
конто 472931 – Једнократна помоћ и сада износе 80.000 
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: 401-117/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
134 
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) донела је 09.04.2014. године 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 
5/2011, ... 11/2013) тако да: 
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- након члана 16. додаје се наслов и нови члан 16.1 
који гласи: 

 
„д) забрана заустављања и паркирања на коловозу 

осим на обележеним паркинг местима 
 

 Члан 16.1. 
 
Одређује се забрана заустављања и паркирања на 

коловозу осим на обележеним паркинг местима, у 
следећим улицама: 

 
1. Улица Бивољска, левом и десном страном од 

Улице Видовданске до Улице Железничке, тако да се 
обезбеди довољна дужина између одређених 
наспрамних паркинг места потребна за безбедно 
заустављање ради пропуштања возила из супротног 
смера;“ 

 
- у члану 28. ставу 1 испред тачке 1. додаје се тачка 

1.1 која гласи: 
 

„1.1 Улица Бивољска, од Улице Видовданске до 
Улице Железничке“ 

 
- у члану 34. ставу „а)“ тако што се у  тачки 16. 

после алинеје 1. додаје нова алинеја 1.1 која гласи: 
 
„1.1 Улица Бивољска;“ 
 
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:  344-318/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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