
                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  3                           19.06.2014. 
    

 

386 

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

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

До 2012. године реализован је један део источне 
обилазнице.  

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

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

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

1+465.15 до км 1+715.00 и реконструкција фекалне 
канализационе мреже на делу будуће регулације - 
Дужина регулације је 249,85 м.  

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

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

До 2012. године обављене су активности на 
припремној фази - обезбеђење земљишта. У 2013. 
години настављено је са обезбеђивањем земљишта што 
се предвиђа и у 2014. години.  У 2014. години 
завршава се са израдом одговарајућих урбанистичких 
планова.  

У 2015. и 2016. години предвиђа се комплетирање 
пројектно техничке документације, прибављање 
неопходних дозвола и сагласности, спровођење 
поступка јавне набавке и склапање Уговора и 
реализација дела пројекта. У 2016. години предвиђа се 
наставак реализације пројекта. 

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

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

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

 
Пројекат број 4 - Унапређење безбедности саобраћаја 
 
Пројекат унапређења безбедности саобраћаја 

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

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

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

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

Мудраковцу узводно у дужини од 1200 м. 
Реализација је предвиђена у две фазе. 
У 2015. години предвиђена је припремна фаза -  

израда одговарајућег урбанистичког плана, спровођење 
активности за обезбеђивање земљишта, комплетирање 
пројектно техничке документације, прибављање 
неопходних дозвола и сагласности спровођења 
поступка јавне набавке и склапање уговора. У 2015. 
започеће се са реализацијом прве деонице. 2016. година 
је предвиђена као година завршетка реализације 
пројекта. 

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

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

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

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

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

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

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

укупној површини од 40,39 хектара пољопривредног 
земљишта. Ради обезбеђивања комплекса на којем ће се 
вршити изградња аеродрома извршен је откуп 
земљишта у периоду од 2007. до 2013. године у 
укупном износу од  36.445.941 динар.  

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

 
Пројекат број 8 - Енергетска ефикасност - замена 

столарије у установама у области образовања 
 
Пројекат представља замену столарије у 

установама из области образовања (основно и средње 
образовање). 
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У 2013. години извршена је замена  столарије у 
градским, приградским и сеоским школама у вредности 
од  28.173.218 динара. 

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

У 2015. години наставиће се са реализацијом 
пројекта у школама у којима нису извршени радови на 
замени столарије. 

 
Пројекат број 9 - Одвођење и пречишћавање 

отпадних вода на територији града Крушевца 
(Фабрика отпадних вода и колектори) 

 
Циљ пројекта је рехабилитација и проширење 

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

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

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

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

У 2015. години наставиће се са активностима на 
откупу земљишта и приступиће се изградњи главних 
градских колектора и централног уређаја за 
пречишћавање отпадних вода. 

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

Израда урбанистичких планова на основу Закона о 
планирању и изградњи 

 
У 2014. години - прибављање подлога и пратеће 

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

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

У 2016. години - прибављање подлога и пратеће 
документације за израду и усвајање следећих ПГР-ова: 
„Исток 1“, „Исток 2“ и „Исток 3“. 

 

Пројекат број 11 - Израда постројења за 
комбиновану производњу електричне и топлотне 
енергије 

 
Планирана снага постројења је 8 МW електрична и 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Пројекат број 13 - Затворени тржни центар на 

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

неопходне за реализацију наведеног пројекта (израда 
Главног пројекта, прибављање неопходних дозвола и 
сагласности).   

У 2015. години обавиће се активности на 
спровођењу поступка јавне набавке, склапање уговора 
и на изградњи објеката и стварања предуслова за 
пуштање у рад. 

 
Пројекат број 14 - Реконструкција и доградња 

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

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

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

У 2014. години предвиђа се завршетак атлетске 
стазе, постављање вештачке траве, изградња трибина, 
постављање рефлектора. Такође се предвиђа даље 
улагање у Халу спортова.  

У 2015. и 2016. години планира се реконструкција 
отворених базена (замена базенских плочица у сва три 
базена и поплочавање простора око базена, постављање 
нових тобогана са комплетном инфраструктуром и 
проширење малог базена). 

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

припремној фази - израда главног пројекта и 
прибављање неопходне документације (дозволе и 
сагласности) потребне за изградњу објекта. 

У 2015. години, на основу исказане вредности 
пројекта, расписаће се јавни позив, спровешће се 
поступак јавне набавке и закључиће се уговор. На 
основу тога изградиће се наведени објекат чији се 
завршетак предвиђа за  крај 2015. године. 

 
 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 
Члан 8. мења се и гласи: 
 

„Члан 8. 
 
Корисник буџетских средстава не може засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2014. године, без 
претходне сагласности Градског већа и Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава у 
складу са Уредбом и уколико средства потребна за 
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 
износа средстава која су, у складу са овом одлуком, 
предвиђена за плате том буџетском кориснику.“   

 
Члан 8. 

 
Члан 25. мења се и гласи: 
 

„Члан 25. 
 
Обавезе преузете у 2013. години у складу са 

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

Пренета средства из 2013. године са рачуна 
извршења буџета у износу од 13.736.009 динара 
трошиће се у 2014. године и то: 

- по позицији 147 – Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама у 
оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине 
(од наменских прихода) у износу од 4.397.717 динара; 

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

- по позицији 149 – Пројектно планирање  у оквиру 
Буџетског фонда за заштиту животне средине (од 
наменских прихода) у износу од 1.550.000 динара и 

- по позицији 510 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката у оквиру индиректног корисника ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ (од наменских 
прихода за Програм унапређења безбедности 
саобраћаја) у износу од 2.288.292 динара.“ 

 
Члан 9. 

 
Члан 37. мења се и гласи: 
 

„Члан 37. 
 
Правилником о давању поклон бурми 

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

Овом одлуком је планирана позиција - поклон 
бурме. 

На позицију - поклон бурме, градоначелник 
Братислав Гашић је донирао годишњу нето зараду на 
уплатни рачун буџета до 30.04.2014. године када му је 
престао мандат градоначелника.“ 

 
Члан 10. 

 
Члан 38. мења се и гласи: 
 

„Члан 38. 
 
Средства за суфинансирање пројеката, који се 

финансирају из KfW фондова у 2014. години, у износу 
од 3.000.000 динара утврђена су у посебном делу ове 
Одлуке.“ 

 
Члан 11. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити Министарству надлежном за 
послове финансија. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
СКУПШТИНА  ГРАДА  КРУШЕВЦА  

 
I Број: 400-19/14                 ПРЕДСЕДНИК  

           Живан  Николић ,  с .р .  
 

 
 
 
 

 
 



18.09.2014.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                     
 

 

389

205   
На основу члана  39.  Пословника ("Службени лист 

града Крушевца" бр. 1/13 - Пречишћен текст и 10/13), 
Скупштина града Крушевца, на седници од 

17.09.2014. године донела је  
 

О Д Л У К У 
 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  
РАДНИХ ТЕЛА  

 
I - Разрешавају се: 
 
1. Данијела Милосављевић, дужности члана Савета 

за урбанизам, комуналне делатности и заштиту 
животне средине, 

2. Стеван Милићевић, дужности члана Савета за 
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине, 

3. Милета Човић, дужности члана Савета за 
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине, 

4. Тијодор Вучићевић, дужности члана Комисије за 
сарадњу града са другим општинама и градовима у 
земљи и иностранству, 

5. Саша Миладиновић, дужности члана Савета за 
друштвене делатности, 

6. Здравко Пршић, дужности члана Савета за  
буџет и финансије, 

7.  Марија Петковић, дужности члана Комисије за 
прописе. 

 
II - Бирају се: 
 
1. Тијодор Вучићевић, за члана Савета за 

урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине, 

2. Саша Миладиновић, за члана Савета за 
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине, 

3. Братислав Петровић, за члана  Савета за 
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине, 

4. Стеван Милићевић, за  члана Комисије за 
сарадњу града са другим општинама и градовима у 
земљи и иностранству, 

5. Данијела Милосављевић, за  члана Савета за 
друштвене делатности, 

6.  Слађана Буковац, за члана Савета за  буџет и 
финансије, 

7.  Бојана Станојевић, за члана Комисије за 
прописе. 

 
III- Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца.“ 
 
СКУПШТИНА  ГРАДА  КРУШЕВЦА  

 
I Број: 020-36/14                 ПРЕДСЕДНИК  

           Живан  Николић ,  с .р .  
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На основу члана 8. и 9. Закона о матичним 

књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), по прибављеном мишљењу 
Министарства државне управе и локалне самоуправе 
број 20-00-10/2014-10 од 15.09.2014. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
1. Овом Одлуком одређују се матична подручја за 

која се воде матичне књиге и утврђују седишта 
матичних подручја у граду Крушевцу.  

 
2. Матична подручја за град Крушевац су: 
 
1) Матично подручје Крушевац, са седиштем у 

Крушевцу, које чине насељена места: Крушевац, 
Бивоље, Гари, Велико Головоде, Мало Головоде, 
Дедина, Кобиље, Лазарица, Мудраковац, Липовац, 
Макрешане, Пакашница, Станци, Текија, Бован, 
Добромир, Гаглово, Капиџија, Мали Шиљеговац, 
Паруновац и Пасјак. 

 
2) Матично подручје Коњух, са седиштем у 

Коњуху, које чине насељена места: Коњух, Бела Вода, 
Љубава, Брајковац, Каменаре, Коморане и Лазаревац; 

 
3) Матично подручје Јасика, са седиштем у 

Јасици, које чине насељена места Јасика, Кукљин, 
Шанац, Гавез, Срње, Велика Крушевица, Падеж, 
Глобаре, Шашиловац, Крвавица и Вратаре: 

 
4) Матично подручје Читлук, са седиштем у 

Читлуку, које чине насељена места: Читлук, Бегово 
Брдо, Кошеви, Глободер и Мачковац. 

 
5) Матично подручје Пепељевац, са седиштем у 

Пепељевцу, које чине насељена места: Пепељевац, 
Вучак, Церова, Лукавац, Жабаре, Треботин, Мала 
Врбница, Дољане и Мешево. 

 
6) Матично подручје Велики Купци, са седиштем 

у Великим Купцима, које чине насељена места: Велики 
Купци, Мали Купци, Гркљане, Штитаре, Себечевац, 
Суваја, Мајдево, Ћелије, Горњи Степош, Доњи Степош, 
Шавране, Наупаре, Јабланица, Витановац и Шогољ; 

 
7) Матично подручје Дворане, са седиштем у 

Дворану које чине насељена места: Дворане, Петина, 
Пољаци, Ловци, Велика Ломница, Буци, Буковица, 
Трмчаре, Модрица, Слатина, Сеземче и Здравиње; 

8) Матично подручје Велики Шиљеговац, са 
седиштем у Великом Шиљеговцу, које чине насељена 
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места: Велики Шиљеговац, Бојинце, Рибаре, Зубовац, 
Гревци, Росица, Бољевац, Мало Крушинце, Каоник, 
Јошје, Ђунис, Црквина, Рибарска Бања, Мала Река, 
Зебица, Рлица, Велико Крушинце, Срндаље, Беласица, 
Сушица и Позлата.  

 
3. Ова Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, а примењиваће се почев од 01. јануара 2015. 
године.  

 
4. Даном почетка примене ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о матичним подручјима града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 3/10). 

 
5. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  КРУШЕВЦА  
 

I Број: 020-35/14                 ПРЕДСЕДНИК  
           Живан  Николић ,  с .р .  
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На основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11),                     
чл. 7. Закона о комуналној полицији ("Сл. гласник РС", 
бр. 51/09) и члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о некатегорисаним путевима на територији града 

Крушевца 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком, уређује се изградња, управљање, 

заштита, одржавање и коришћење некатегорисаних 
путева у општој употреби (у даљем тексту: пут), на 
територији града Крушевца. 

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која 
је доступна већем броју разних корисника, коју надлежни 
орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у 
катастар непокретности као некатегорисани пут. 

 
Члан 2. 

 
Некатегорисане путеве чине: сеоски, пољски, 

шумски, путеви на насипима за одбрану од поплава. 
Члан 3. 

 

Пут сачињавају: коловоз, банкине, путни објекти 
(мостови, пропусти, потпорни и обложни зидови и сл.), 
путни канали, усеци, засеци, насипи и земљишни појас 
пута. 

 
II - ИЗГРАДЊА ПУТЕВА 
 

Члан 4. 
 
Путеви се граде у складу са законом и пројектном 

документацијом. 
 

Члан 5. 
 
Путни објекти (мостови и сл.) имају по правилу 

ширину саобраћајнице на којој се налазе. 
 

Члан 6. 
 
По завршеној изградњи или реконструкцији, а пре 

почетка коришћења пута, односно његовог дела, као и 
путних објеката, врши се технички преглед у циљу 
утврђивања њихове способности за употребу. 

 
Члан 7. 

 
Технички преглед пута врши комисија коју 

образује Градска управа. 
 

Члан 8. 
 
Коришћење изграђеног пута његовог дела, као и 

путног објекта, не може отпочети пре него што се 
прибави одобрење за употребу пута. 

Одобрење за употребу пута издаје Градска управа. 
 

Члан 9. 
 
Одредбе ове Одлуке којима се уређује изградња 

путева, односе се и на реконструкцију. 
 
III - УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И 
        КОРИШЋЕЊЕ ПУТЕВА 
 

Члан 10. 
 
Путевима управља Дирекција за  урбанизам и 

изградњу (у даљем тексту: управљач пута). 
Под управљањем се подразумева: коришћење 

некатегорисаних путева (вршење јавних овлашћења и 
сл.); вршење инвеститорске функције на изградњи и 
реконструкцији некатегорисаних путева: организовање и 
обављање стручних послова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити некатегорисаних 
путева; уступање радова на одржавању некатегорисаних 
путева, организовање стручног надзора над изградњом, 
реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
некатегорисаних путева; планирање изградње, 
реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаних 
путева и вођење евиденције о путевима и о саобраћајно 
техничким подацима за те путеве. 
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О изградњи и одржавању путева, старају се месне 
заједнице, управљач пута и други заинтересовани 
субјекти. 

М.З. и други субјекти дужни су да се старају да се 
туцаник, шљунак и др. материјал којим се насипа пут, 
равномерно растурају по коловозу, водећи рачуна да 
приликом растурања тог материјала не засипају путне 
канале. 

О стању пута и потреби интервенције на путу, 
орган месне заједнице, Савет или комисија коју 
образује Савет месне заједнице, обавештава управљача 
пута и надлежну градску инспекцију. 

 
Члан 11. 

 
Потребу за радовима на некатегорисаним путевима 

покрећу Месне заједнице на чијој територији се пут 
налази. 

Месне заједнице и други заинтересовани субјекти, 
дужни су да учествују и сарађују са управљачем пута 
приликом извођења радова на застирању пута 
туцаником, шљунком и другим материјалом.  

Meсна заједница упућује писмени захтев 
комуналној инспекцији Градске управе града Крушевца 
која проценом ситуације на лицу места у складу са 
приоритетима и расположивим средствима  даје налог 
управљачу пута да изврши неопходне радове на 
некатегорисаном путу преко одабраног предузећа, 
привредног друштва или предузетника. 

За радове који превазилазе редовно одржавање 
пута инспекцијски орган упућује захтев управљачу 
пута, који сачињава техничко решење у виду предмера 
на који извођач даје понуду. Понуду у виду предрачуна 
управљач даје на сагласност надлежном градском 
органу који коначно одобрава обим и висину радова. 

Након добијене сагласности органа из претходног 
става, управљач даје налог предузећу, привредном 
друштву или предузетнику задуженом уговором за 
одржавање и градњу да започне са радовима. 

Надзор над изградњом и периодичним одржавањем 
врши управљач преко овлашћених надзорних органа.   

 
Члан 12. 

 
Управљач пута издаје одобрење за постављање 

рекламних табли, огласа, ознака којима се обележавају 
непокретна културна добра, туристички објекти и 
други објекти у појасу поред пута. 

Натписе из става 1. овог члана дужно је да одржава 
правно лице, предузетник или физичко лице, које је 
захтевало њихово постављање. 

 
Члан 13. 

 
Саобраћајне знакове поставља, одржава и  уклања 

овлашћено правно лице, предузеће или предузетник на 
основу решења надлежног одељења Градске управе. 

 
Члан 14. 

 
Средства за изградњу и одржавање путева 

обезбеђују се из буџета намењених за ту сврху 
управљачу пута и других извора финансирања. 

IV  ЗАШТИТА ПУТЕВА 
 

Члан 15. 
 
Моторна возила која саобраћају на путу и 

прикључна возила, осим возила са гусеницама, морају 
имати точкове са пумпаним гумама.                                

Возила на моторни погон са гусеницама, могу 
саобраћати на путу са савременим коловозним 
застором, ако су гусенице снабдевене облогом са 
равним површинама или другим одговарајућим 
облогама. 

Возила јединица Војске Србије не морају да 
испуњавају услове из става 2. овог члана, с тим што 
Градска управа, има право на накнаду штете која је 
тиме проузрокована. 

 
Члан 16. 

 
Возило које прекорачује дозвољену тежину, 

осовинско оптерећење или димензије (ванредни 
превоз.), може се користити на путу само на основу 
посебне дозволе коју издаје управљач пута. 

Штету причињену ванредним превозом путу и 
путним објектима, сноси превозник. 

Дозволом за ванредни превоз одређују се начин и 
услови тог превоза. 

 
Члан 17. 

 
Путеви који се прикључују на јавне путеве са 

савременим коловозом, морају бити изграђени од 
тврдог материјала у дужини од најмање 15 метара, 
рачунајући од ивице коловоза пута. 

 
Члан 18. 

 
На путу је забрањено нарочито:  
 
1. привремено и стално заузимање пута и 

извођење радова који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута,  

2. остављање или бацање било каквих предмета и 
материјала,  

3. вучење предмета (греде, балвани, плугови, 
дрљаче, камени блокови и сл.) по путу,  

4. спуштање низ стране засека, усека и насипа 
дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог 
материјала,  

5. паљење траве, пуштање стоке на пут, 
6. спречавање отицања воде са пута или пропуста 

кроз труп пута или из путног канала, наношење блата 
са прилазног пута и друге радње које штете путу. 

 
Члан 19. 

 
Лице које наноси смеће или други материјал на 

пут, дужно је да га уклони. 
Сопственици, односно корисници јавних и 

приватних локала, земљишта, простора за јавне 
приредбе и других објеката поред пута, дужни су да 
редовно чисте и одржавају део пута испред свог 
објекта, односно парцела. 
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Пут се чисти на начин који не омета саобраћај, 
односно не угрожава безбедност саобраћаја и не наноси 
штету путу и путним објектима. 

 
Члан 20. 

 
На путу и путном објекту и у његовој близини 

забрањено је извођење радова којима би се могли 
оштетити или угрозити пут или путни објекат, повећати 
трошкови одржавања пута и путног објекта или   
ометати,   односно  угрожавати  саобраћај. 

 
Члан 21. 

 
Међусобно укрштање и прикључивање путева, 

може се вршити у нивоу и то на местима која 
обезбеђују довољан преглед, како не би дошло до 
угрожавања безбедности саобраћаја. 

 
Члан 22. 

 
Ограде и дрвеће поред пута могу се подизати само 

тако да омогућавају прегледност пута и да не 
угрожавају безбедност саобраћаја. 

Обавеза из претходног става не односи се на живу 
ограду уредно орезану до висине 1,5 метара. 

Власници и корисници земљишта које се налази 
поред пута, обавезни су да уклањају дрвеће, шибље и 
друго растиње које се  налази на путу испред њиховог 
земљишта. 

Власници и корисници земљишта које се налази 
поред пута, обавезни су уредно одржавати путне канале 
за одвод површинских вода и изграђивати пропусте на 
улазима у своје парцеле. 

 
 
V НАДЗОР 
 

Члан 23. 
 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Комунална  инспекција преко комуналног инспектора и 
Комунална полиција преко комуналног полицајца  
Градске управе града Крушевца. 

Комунални инспектор не може да израђује или 
учествује у изради техничке документације и техничкој 
контроли техничке документације за објекте који су 
предмет инспекцијског надзора и да врши стручни 
надзор над изградњом, односно извођењем радова на 
објектима који су предмет инспекцијског надзора. 

 
Члан 24. 

 
Комунални инспектор има право и дужност да 

проверава: 
- радове на изградњи, реконструкцији и 

одржавању некатегорисаног пута, његовог дела и 
путног објекта; 

- техничку и другу документацију за изградњу, 
реконструкцију и одржавање некатегорисаног пута, 
његовог дела и путног објекта; 

- испуњеност услова прописаних за лица која 
врше послове пројектовања, техничке контроле 

техничке документације, руковођење извођењем радова 
и вршења стручног надзора: 

- стање некатегорисаног пута, његовог дела и 
путног објекта; 

- правилно одржавање некатегорисаног пута, 
његовог дела и путног објекта у складу са техничким и 
другим прописима и условима којима се осигурава 
способност пута, његовог дела и путног објекта за 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

- да ли се редовно и правилно спроводе 
прописане мере заштите пута; 

- примену техничких прописа, стандарда и норми 
квалитета приликом извођења радова и употребе 
материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању 
некатегорисаног пута; 

- да ли је за изградњу и реконструкцију 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта  
издато одобрење за изградњу и да ли је та 
документација  израђена у складу са прописима; 

- да ли се некатегорисани пут, његов део и путни 
објекат гради према техничкој документацији на 
основу које је издато одобрење за изградњу и да ли је  
та докоментација израђена у складу са прописима;  

- да ли извођач радова на изградњи и 
реконструкцији некатегорисаног пута, његовог дела и 
путног објекта води књигу инспекције и грађевински 
дневник на прописан начин; 

- да ли се некатегорисани пут, његов део и путни 
објкат користи на основу издате употребне дозволе, 
односно да ли је дозвола издата на прописан начин; 

- услове одвијања саобраћаја на некатегорисаном 
путу; 

- да ли ванредни превоз обавља са посебном 
дозволом. 

 
Поред послова из става 1. овог члана инспектор 

обавља и друге послове утврђене законом.  
 

Члан 25. 
 
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је 

овлашћен да: 
- забрани извршење радова који се изводе 

противно закону и другим прописима, техничким 
прописима и стандардима и нормама квалитета 
приликом извођења радова и употребе материјала при 
изградњи, реконструкцији и одржавању 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта, 
противно условима одвијања саобраћаја на 
некатегорисаном путу, његовом делу и путном објекту 
или противно прописаним мерама заштите 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта; 

- предложи органу надлежном за техничко 
регулисање саобраћаја забрану саобраћаја одређене 
врсте возила на некатегорисаном путу, његовом делу и 
путном објекту; 

- нареди отклањање недостатака на 
некатегорисаном путу, његовом делу и путном објекту 
којима се угрожава или може бити угрожена 
безбедност саобраћаја; 

- нареди рушење и уклањање објеката изграђених, 
односно постављених у заштитном појасу 
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некатегорисаног пута и уклањање депонија, отпада и 
смећа, супротно одредбама ове одлуке; 

- нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, 
засада, грађевинског и другог материјала и натписа 
подигнутих, остављених  или постављених супротно 
одредбама ове одлуке; 

- нареди рушење или уклањање објеката, натписа, 
ограда, дрвећа, засада, цевовода, водовода, инсталација, 
грађевинског и другог материјала са некатегорисаног 
пута, његовог дела или путног објекта и земљишног 
појаса, осим објеката цевовода, водова и инсталација за 
које је установљено право службености или друго 
право одређено законом; 

- забрани радове који се изводе у непосредној 
близини некатегорисаног пута, његовог дела и путног 
објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и 
безбедност саобраћаја; 

- наредити инвеститору прибављање употребне 
дозволе, у року који не може бити краћи од 30 дана, ако 
утврди да некатегорисани пут, његов део или путни 
објекат, за који је издато одобрење за изградњу, 
користи без употребне дозволе, а ако инвеститор не 
прибави употребну дозволу у утврђеном року, 
привремено забрани саобраћај на некатегорисаном 
путу, његовом делу или путном објекту; 

- нареди постављање физичких препрека којима се 
онемогућава прикључење на некатегорисани пут, 
приључком или укрштањем путева, односно 
прикључком прилазног пута на некатегорисани пут, без 
претходно прибављене сагласности управљача пута, 
односно одобрења;  

- нареди отклањање неправилности, односно 
забрани даље извођење радова приликом изградње и 
реконструкције некатегорисаног пута, његовог дела 
или путног објекта, ако утврди да извођач радова не 
испуњава прописане услове; 

- покрене поступак за укидање одобрења за 
изградњу, по праву надзора, ако утврди да је издато 
супротно закону; 

- нареди рушење некатегорисаног пута , његовог 
дела или путног објекта, за које није издато одобрење 
за изградњу, односно за реконструкцију; 

- нареди отклањање недостатака у утврђеном року, 
ако утврди да се приликом извођења радова и употребе 
материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању 
некатегорисаног пута његовог дела и путног објекта, не 
примењују технички прописи и стандарди и норме 
квалитета, а ако  се у утврђеном року недостаци не 
отклоне, забрани, односно обустави даље извођење 
радова и нареди рушење и уклањање изграђених, 
реконструктуираних и одржаваних делова 
некатегорисаног пута или путног објекта на којима 
нису отклоњени наређени недостаци; 

- подноси прекршајне налоге против починиоца 
прекршаја. 

  
Члан 26. 

 
Против решења инспектора може се изјавити 

жалба Градском већу у року од осам дана од дана 
достављања. 

Жалба из става 1.овог члана не одлаже извршење 
решења којим се: 

- забрањују, односно обустављају радови; 
- привремено забрањује саобраћај на 

некатегорисаном путу, његовом делу или путном 
објекту; 

- наређује отклањање недостатака на 
некатегорисаном путу, његовом делу или путном 
објекту којима се угрожава или може бити угрожена 
безбедност саобраћаја; 

- наређује рушење и уклањање, цевовода, водова 
и инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, 
грађевинског материјала и другог материјала са 
некатегорисаних путева, његовог дела и путног објекта 
и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и 
инсталација за које је установљено право службености 
или друго право одређено законом и 

- искључује из саобраћаја на некатегорисаном 
путу возило којим се обавља ванредни превоз без 
посебне дозволе. 

 
Члан 27. 

 
Комунални полицајац овлашћен је: 
- да нареди отклањање недостатака из члана 18., 

19, 20. и 22. ове Одлуке. 
- да поднесе прекршајни налог, уколико лице не 

поступи по наређењу из претходног става. 
  
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће се 
за прекршај правно лице, привредно друштво ако: 

1. не прибави одобрење за употребу пута, односно 
путног објекта (члан 8.), 

2. без посебне дозволе врши ванредни превоз или 
користи у саобраћају на путу возило оптерећено преко 
дозвољеног осовинског оптерећења или дозвољене 
тежине коју дозвољавају особине пута или ванредни 
превоз не врши на начин и под условима одређеним у 
дозволи за ванредни превоз (члан 11. став 1. и 2.) 

3. поступи противно забрани из члана 13. ове 
одлуке, 

4. не очисти односно не уклони смеће или други 
материјал са пута или то чини на начин којим се омета 
саобраћај, односно угрожава безбедност саобраћаја. 
(члан 14.),                                                             

5. изводи радове на јавном путу, на путном 
објекту и у њиховој близини на начин противан члану 
15. и 19.став 2. ове Одлуке, 

6. уредно не одржава путне канале и не изгради 
пропусте на улазима у своје земљиште или ако при 
насипању пута засипа путне канале, (члан 22.) 

7. поставља натписе поред пута без одобрења или 
их неуредно одржава (члан 20.). 

8. не поставља, уклања, благовремено замењује и 
уредно не одржава саобраћајне знаке. 

 
За радње из става 1. овог члана, казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 10.000,00 динара.         

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара. 
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                                    Члан 29. 
 
Новчаном казном од 5.000,00 динара, казниће се 

физичко лице за прекршај из члана 28. став 1. тачка 1. 
до 7. ове Одлуке. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 
Путеви изграђени до ступања на снагу ове Одлуке, 

задржавају своје досадашње димензије. 
Објекти и трајни засади, изграђени, односно 

подигнути пре ступања на снагу ове Одлуке, а у складу 
са тада важећим прописима, остају у постојећем стању, 
уколико не умањују прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја. 

 
Члан 31. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о некатегорисаним путевима у општој употреби  
(„Међуопштински сл. лист“ број 22/77). 

 
Члан 32. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1118/14           ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу  члана 7,  36. став 1. Закона о превозу у 

друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 39. Закона о 
прекршајима („Сл.  гласник РС“ бр. 65/13) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
O  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O 

АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на 

територији града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 4/13 , 11/13 и 3/2014),  у члану 42. став 
1. мења се и гласи: 

 
„Новачаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара казниће  се за прекршај правно лице: 

1. Ако обавља такси превоз возилима која не 
испуњавају прописане услове из чл. 7. и 8. ове Одлуке 
и нису редовно одржавана и контролисана, 

 
2. Ако такси превоз обавља физичко лице које не 

испуњава прописане услове из чл. 9., став 2. ове 
Одлуке, 

 
3.Ако не укључи таксиметар по уласку путника у 

возило, наплату превоза не изврши у износу који 
покаже таксиметар и не изда рачун ( супротно чл. 23. и 
33. ове Одлуке), 

 
4. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 15. 

став 1. и 36 ове Одлуке, 
 
5. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 22., 

24., 25., 26., 28., 29.  30. и 31. ове Одлуке.“. 
 

Члан 2. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 344-832/14                ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 

209 
На основу члана 2. и 13. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11), члана 39. 
Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС" бр. 65/13) и 
члана  19. тачка 6. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

            
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ПОДИЗАЊУ 

И ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

     
Члан 1. 

 
У Одлуци о одржавању чистоће и подизању и 

одржавању зелених површина на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09-
Пречишћен текст, 8/12 и 3/14) у  члану 2. став 2 после 
речи „дворишта“ брише се запета. 

 
Члан 2. 

 
У члану 12.  после речи „инспекцији“ додају се 

речи „и комуналној полицији“. 
 

Члан 3. 
 

У члану 14. став 1 тачка 3. после речи „држати“ 
додају се речи „отпад, кабасти отпад,“, а после речи 
„смеће“ додају се речи „кућно смеће“. 
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После тачке 17. додаје се нова тачка 18. која гласи: 
„18. бацати кућни и комерцијални отпад у 

ђубријере, жардињере и сл.“ 
 

Члан 4. 
 

У члану 24. после речи „дувана“ додају се речи 
„киоска брзе хране“. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1119/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
   
210 
На основу члана 2. и 13. Закона о комуналним 

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

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

            
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И 
ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
    

Члан 1. 
 

У Одлуци о држању и заштити домаћих животиња 
на територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 6/11 и 3/14) у члану 36. став 4. и 5 се 
бришу. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана,  од дана 

објављивања у  "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1125/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

     
 
 
211 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

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

дана 17.09.2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

о приступању изради Стратегије развоја социјалне 
политике града Крушевца за период 2015. - 2020. 

године 
 
I – Приступа се изради Стратегије развоја социјалне 

политике града Крушевца за период 2015 – 2020. године.  
 
II – Градско веће града Крушевца ће посебним 

Решењем именовати Комисије за израду Стратегије 
развоја социјалне политике града Крушевца. 

 
III – Стручне послове и кординацију Комисија за 

израду Стратегије развоја социјалне политике града 
Крушевца за период 2015-2020. године обавља 
Одељење за друштвене делатности – Служба за 
социјалну и здравствену заштиту. 

 
IV  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-327/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
212  
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11) и 
Меморандума о разумевању између Организације за 
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) коју представља 
ОЕБС Мисија у Србији и града Крушевца о 
имплементацији компонената пројекта: мобилни тимови, 
становање и развој цивилног друштва у оквиру пројекта 
ОЕБС Мисије у Србији "Техничка подршка за инклузију 
Рома", финансираног од Европске уније, а потписаног 
дана 04.02.2014. године између градоначелника града 
Крушевца и амбасадора Мисије ОЕБС,  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

  
О ПРИМЕНЉИВИМ СТАМБЕНИМ МОДЕЛИМА 
У РОМСКИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I -  Утврђују се применљиви стамбени модели у 

ромским насељима на територији града Крушевца:   
1. Социјално становање у заштићеним условима 

је добијање стана на привремено коришћење, са 
субвенционисаним закупом за социјално угрожено 
становништво које има пребивалиште на територији 
града Крушевца. 

 
2. Добијање нове куће у власништво. Донатор 

поклања породици нове куће у власништво после 
елементарне непогоде или неке несреће (земљотрес, 
пожар, клизање земље, поплава и сл.) услед чега 
објекат није подобан за становање. 
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3. Изградња нове куће уместо старе. Донатор 
гради нову кућу и даје породици у власништво уместо 
старе која представља опасност за станаре јер је 
дотрајала и пропала. 

 
4. Куповина куће на селу. Откуп сеоских кућа са 

окућницом од приватних лица и настањивање стамбено 
угрожених домаћинстава која не поседују некретнине 
на територији Републике Србије. 

 
5. Добијање грађевинских пакета. Подразумева 

се додељивање одређене количине грађевинског 
материјала са којом породица може да поправи, 
адаптира кућу или заврши започету градњу. 

 
II - Примена ове Одлуке и услова за примену 

модела становања дефинисаће се посебним актима 
Градског већа. 

    
III - Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-328/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 

 
213 
На основу члана 26. и 27. Закона о јавним 

службама, ("Сл. гласник РС" бр 42/91, 71/94, 79/05, 
81/05 и 83/05), чланова 524. до 543. Закона о 
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11 и 
99/11) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08  и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 

НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Народни универзитет у Крушевцу, са седиштем у 

Крушевцу, улица Косанчићева број 4. (у даљем тексту: 
Установа), која је уписана у Регистар Привредног суда 
Краљево ФИ 887/2001, регистарски уложак 5-33-00, 
матични број 07144024, ПИБ 102330612, ПРЕСТАЈЕ 
СА РАДОМ, јер потреба за делатношћу Установе може 
да се задовољи на рационалнији и економичнији начин. 

 
Члан 2. 

 
 Као дан престанка рада Установе одређује се  

17.09.2014. године, од када Установа неће обављати 
никакве делатности. 

Даном престанка рада Установе, покреће се 
поступак редовне ликвидације Установе,  у складу са 
Законом. 

Члан 3. 
 

Након спроведеног поступка ликвидације над 
Установом, Установа се брише из регистра привредних 
субјеката. 

 
Члан 4. 

 
Доношењем ове Одлуке и уписом Одлуке у 

Регистар позивају се сви дужници Установе, да измире  
своје обавезе према Установи. 

 
Члан 5. 

 
О доношењу ове Одлуке обавестити све повериоце 

да пријаве своја потраживања према Установи, у 
складу са законом. Пријава потраживања доставља се 
на адресу: Народни  универзитет Крушевац, улица 
Косанчићева број 4. 

 
Члан 6. 

 
Разрешава се функције в.д. директора и законског 

заступника Установе Ивица Анђелковић, ЈМБГ: 
0707975781069, из Крушевца, улица Живорада 
Пауновића 2/2,  о чему ће бити донето посебно решење. 

За ликвидационог управника друштва именује се  
Игор Шљивић, дипломирани економиста, ЈМБГ: 
1212976781032 из Крушевца, Текије, ул. Браће 
Рајковића бб, о чему ће бити донето посебно решење. 

 
Ликвидациони управник Установе:  
 подноси  Привредном суду у Краљеву захтев за 

регистрацију покретања поступка ликвидације установе,  
 завршава текуће послове установе,  
 наплаћује потраживања,  
 измирује обавезе, уновчава имовину установе,  
 одговора  за вођење послова установе у оквиру 

својих овлашћења,    
 заступа  установу у ликвидацији,  
 саставља почетни ликвидациони биланс и 

ликвидациони извештај као ванредни финансијски 
извештај у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија,  

 саставља завршни ликвидациони биланс и 
извештај о спроведеној ликвидацији и  

  врши и друге послове у складу са Законом. 
 

Члан 7.  
 

Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од  дана  
доношења, а објавиће се у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-329/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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214 
На основу члана 26. и 27. Закона о јавним службама 

( "Сл. гласник РС" бр 42/91,71/94,79/05,81/05 и 83/05), 
чл. 524. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ  
НАРОДНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Одобрава се исплата средстава Народном 

универзитету у Крушевцу у износу од 6.519.513,44  
динара на име накнаде штете због неиздавања у закуп 
пословног простора у згради Народног универзитета, 
улица Косанчићева број 4, Крушевац, за период 
01.01.2013. - 17.09.2014. године. 

 
Члан 2. 

 
Исплата накнаде из члана 1. ове Одлуке извршиће 

се у 13 (тринаест) једнаких месечних рата, почев од 
децембра 2014. године, из средстава буџета града, са 
позиције Градске управе. 

Ближи услови исплате накнаде утврдиће се 
поравнањем, које ће у име Града Крушевца потписати 
Градски Јавни правобранилац. 

Овлашћује се Градски Јавни правобранилац 
Мирослав Живановић, да закључи вансудско 
поравнање са Установом. 

 
Члан 3.  

 
Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од  дана  

доношења, а објавиће се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-330/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

   
 
 
215 
На основу чл. 10. и 18. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије ("Сл. гласник РС" бр. 25/13), члана 
20. тачка 9. и члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и чл. 19. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'', број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници од 
17.09.2014. године, донела је  

 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2015. – 2018. 

 
Члан 1. 

 
Град Крушевац приступа изради Програма 

енергетске ефикасности за период од 2015-2018. године 
(у даљем тексту: Програм). 

 
Члан 2. 

 
Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:  
1. планирани циљ уштеде енергије, који је у складу 

са планираним циљевима Стратегије, Програма, 
остваривања Стратегије и Акционог плана Републике 
Србије. 

2. преглед и процену годишњих енергетских 
потреба укључујући и процену енергетских својстава 
објеката 

3. предлог мера и активности, која ће обезбедити 
ефикасно коришћење енергије и то: 

 план енергетске санације и одржавања јавних 
објеката, који користи Град Крушевац, јавне службе и 
јавна предузећа чији је оснивач град, 

 планове унапређења система комуналних 
услуга (систем даљинског грејања, водовод, 
канализација, јавна расвета, управљање отпадом, јавни 
транспорт и др.), 

 друге мере које се планирају у смислу 
ефикасног коришћења енергије, 

 носиоце, рокове и процену очекиваних 
резултата сваке од мера, којим се предвиђа 
остваривање планираног циља, 

 средства потребна за спровођење програма, 
изворе и начин њиховог обезбеђивања.  

 
Члан 3. 

 
Циљеви Програма су да се у наредном периоду 

успостави систем управљања енергијом, као и да се 
спроведу мере које ће утицати на смањење енергетских 
потреба и потрошње у будућности. 

 
Члан 4. 

 
Кроз процесе израде Програма промовисаће се 

интегрални партиципативни приступ планирању 
локалног развоја, међусекторска сарадња и размена 
информација, укључивање и координација јавног, 
приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и 
партнерство међу институцијама. 

 
Члан 5. 

 
Образује се Комисија за израду Програма. 
Комисију чине председник, заменик председника и 

7 чланова. 
Чланове Комисије именује Градско веће посебним 

решењем. 
 Чланови Комисије се именују из редова 

представника локалне самоуправе и стручњака 
појединих области.  
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Члан 6. 
 
Задаци  Комисије су прикупљање података, 

њихово систематизовање, руковођење, израда и 
праћење израде предлога  Програма и достављање 
истог Градском већу.  

У циљу спровођења ове Одлуке и израде Програма 
и Планова образују се Радни  тимови.  

Радне тимове чине представници локалне 
самоуправе, јавних предузећа, образовних установа, 
удружења, невладиних организација, као и преставници 
јавног, приватног и цивилног сектора. Ближи задаци 
биће дефинисани кроз пројектне задатке Радних 
тимова, које усваја Комисија. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду програма је два месеца од ступања на 

снагу ове Одлуке.  
 

Члан 8. 
 

Стручне и административно техничке послове за 
потребе Комисије и Радних тела обавља Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Сл. листу града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-10/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13), чл. 11, 36, 61, 
67. и 85. Одлуке о уређењу града ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/12, 10/12, 3/14) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ  ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 
 

Члан 1. 
 

У  Плану  размештаја мањих монтажних и других 
покретних објеката и уређаја  на јавним површинама 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 4/13, 7/13, 3/14)  табела 
3.1. КИОСЦИ; ЗОНА 1, групације К1-7 и К1-9 

К1 -7
“Соци-
јално”

К1, 
К2 

шест 2316/1 

штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, златара, 
бижутерија, 

К1-9
главна 
улица 

К1 једна 863/3 

штампа, дуван, дуван, 
прехрамбени продаја цвећа, 
мењачница, 
парфимерија,бижутерија 

 
Мења се и гласи: 
 

К1-71
“Соци-
јално”

К1 три 1656 
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи 
мењачница 

К1-9
главна 
улица 

К1 два 863/3 

штампа, дуван, прехрамбени 
производи, продаја цвећа, 
мењачница, парфимерија, 
бижутерија 

К1-91
главна 
улица 

К1 три 863/3 

штампа, дуван,  прехрамбени 
производи, продаја цвећа, 
мењачница, парфимерија, 
бижутерија 

 
Члан 2. 

 
Мења се графички део плана УРБАНИСТИЧКО 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ-КИОСЦИ ЛИСТ 4 и ЛИСТ 6, 
прилозима ЛИСТ 4И и ЛИСТ 6И, који су саставни део 
ове Одлуке. 

                                                                                                           
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Сл. листу града  Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1121/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању  Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 11/09, 12/09) чл. 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 
5/11) уз сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине бр. 401-00-02054/2014-17 од 
15.09.2014. године  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
 ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

2014. ГОДИНУ 
 
I - У Програму коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине за 2014. ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 11/13, 1/14) у ставу 5. мења се 
табела тако да сада гласи:  
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Конто 
 

 
Назив конта 

 
Укупно 

423419 Остале услуге штампања-брошуре 304.000 

511451 
Пројектно-техничка документација за пречишћевање отпадних вода путем система 
мокрих поља 
Пројектно-техничка документација 

5.153.000 

424911 Остале специјализоване услуге (претплата на еко лист за школе) 20.000 

424331 

Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 
(Завод за  заштиту јавног здравља) 
-испитивање степена загађености површинских вода (100.000), 
-испитивање степена загађености речних и отпадних вода, (900.000), 
-испитивање квалитета воде акумулације Ћелије (1.000.000) 
-анализа ваздуха (1.200.000), 
-испитивање буке (400.000), 
-испитивање алергогеног полена у ваздуху (200.000), 
-испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида и тешких метала (400.000), и 
 анализе по налогу инспекције у случајевима када је непознат загађивач (300.000) 

4.500.000 

424511 
Услуге одржавања природних површина (уништавање амброзије  и заштита природних 
добара) 

1.260.000 

424611 Услуге очувања животне средине (запрашивање комараца и крпеља) 1.713.000 

451291 
Капиталне субвенције осталим нефинансијским предузећима и организацијама-пројекти 
из области управљања отпадом 

3.600.000 

 
451291 
 

Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 
пројекти из области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и сл. 
(термоизолација  три стране ОШ“Нада Поповић“ у Крушевцу 

 
 

4.612.456 
 

 
463211 

 
 
 
 
 
 
 
 

Замена столарије у школама: 
 
-ОШ „Брана Павловић“ – Коњух 
-ОШ „Станислав Бинички“ Јасика, подручно одељење Срње 
- ОШ „Васа Пелагић“ – Падеж, подручно одељење Шашиловац 
-ОШ „Жабаре“-подручно одељење Мешево 
 
Замена столарије и реконструкција фасаде 
 
-ОШ „Владислав Савић – Јан“, подручно одељење Текије 
-ОШ „Станислав Бинички“ Јасика подручно одељење у В.Крушевици и подручно 
одељење у Кукљину  
 

5.500.000 
 

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

2.000.000 

451291 Финансирање пројеката из области заштите ж. средине 800.000 

УКУПНО: 29.462.456 
        
    II - Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном листу града Крушевца".                  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-335/14                                      ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27., 35. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/13 и 98/13), члана 
29. и 38. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 
31/2010, 69/2010 и 16/2011) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
„ПАЊЕВАЦ“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
У  Одлуци о изради Плана детаљне регулације 

насеља "Пањевац" у Крушевцу ("Службени лист града 
Крушевца" бр.3/2014), члан 6. мења се и гласи: 

 
"Члан 6. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац,чији је 
оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
насеља "Пањевац" што укључује израду катастарско-
топографских подлога као и трошкове обрађивача 
Плана, обезбеђују се кроз пројекат "Овде смо заједно – 
европска подршка инклузији Рома" који спроводи 
Мисија ОЕБС у Србији а финансира Европска Унија 
кроз ИПА 2012 фондове." 

 
Члан 2. 

                      
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-578/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС и 50/2013 - одлука УС),члана 29. и 38. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената, ("Сл. гласник РС", бр. 31/2010, 
69/2010 и 16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
САОБРАЋАЈНИЦЕ 

"ЈАСИЧКИ ПУТ - ЈКП РАСАДНИК"  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

саобраћајнице „Јасички пут-ЈКП Расадник“ (у даљем 
тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

             
Циљеви израде Плана детаљне регулације су:  
- Стварање услова за изградњу савремене 

саобраћајнице у оквиру северне индустријске зоне у 
циљу обезбеђивања приступа адекватане ширине,са 
савременим коловозним застором и потребном 
комуналном инфраструктуром до изграђених 
пословних комплекса и објеката, 

- Планирање трасе и дефинисање трајне  
регулације као површине јавне намене, 

- Решавање правно имовинских односа и стварање 
услова за реализацију планираног решења, 

- Подела планског подручја на површине јавне 
намене (саобраћајницу) и површине намењене за остале 
намене, 

- Планирање врсте и положаја комуналне опреме и 
инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

  
План детаљне регулације  ради се за простор 

постојећег некатегорисаног пута од раскрснице са 
Јасичким путем до комплекса расадника Јавног 
комуналног предузећа. 

Границом плана је обухваћено подручје од 
раскрснице са Јасичким путем и иде паралелно 
(северно и јужно) са постојећом трасом некегорисаног 
пута обухватајући обостарно низ катастарских парцела 
до комплекса расадника Јавног комуналног предузећа у 
приближној дужини од 470 м. 

Описана граница  планског подручја је дата као 
прелиминарна,односно коначна граница подручја 
дефинисаће се  приликом припреме и стручне контроле 
концепта плана (у складу са чл. 41. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11)).  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 85.50 ари. 

 
Члан 4. 

  
План детаљне регулације садржи нарочито:  
1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

 
2)  детаљну намену земљишта; 

 
3) регулационе линије улица и јавних површина 

са елементима за обележавање на геодетској подлози;  
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4) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план); 
 

5) попис парцела и опис локације за јавне 
површине,садржаје и објекте; 
 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
 

7) мере заштите културно - историјских 
споменика и заштићених  природних добара; 
 

8) правила уређења и правила грађења; 
 

9) друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 

 
Члан 5. 

 
Израда Плана детаљне регулације  саобраћајнице 

„Јасички пут-ЈКП Расадник“ биће завршена у року од 
60 дана од дана добијања свих потребних услова и 
сагласности од надлежних органа, установа и јавних 
предузећа која су овлашћена да утврђују посебне 
услове за заштиту, уређење простора и изградњу 
објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 6. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач Град Крушевац,а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
саобраћајнице „Јасички пут-ЈКП Расадник“ обезбеђују 
се у Буџету града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана 
детаљне регулације на јавни увид у трајању од 30 дана 
од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

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

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-577/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Програма  рада 

Центра за социјални рад у Крушевцу за 2014. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, 
на седници одржаној дана 14.08.2014. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2014. години радиће 17,50 извршилаца.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
    
 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-339/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о критеријумима и 

поступку за утврђивање назива, улица и тргова на 
подручју града Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' 
бр. 1/09-Пречишћен текст), и члана 19. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА 
НОВИХ, ИЗМЕНИ НАЗИВА ПОСТОЈЕЋИХ И 
УТВРЂИВАЊУ ПРЕЧИШЋЕНОГ СПИСКА 

УЛИЦА И ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ ГЕНЕРАЛНОГ 
ПЛАНА КРУШЕВЦА 

 
1. У Решењу  о одређивању назива нових, измени 

постојећих, и утврђивању пречишћеног списка улица и 
тргова на подручју Генералног плана Крушевца ("Сл. 
лист општине Крушевац" бр. 4/04), назив Решења 
МЕЊА СЕ и гласи: "Решење о одређивању назива 
нових и измени назива постојећих улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца." 

 
2. У Oпису улицa  који је саставни део Решења, 

описи улица: Плочничка, Расинска и Рибарска  
МЕЊАЈУ  СЕ и гласе: 

 
"403. Плочничка, (Мудраковац) од некатегорисаног 

пута који се пружа кроз "пакашничку шуму", према 
југу, укршта се са Улицом Надежде Петровић и 
завршава као слепа, укључујући и слепе краке према 
истоку и западу; 
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"433. Расинска, од улице Аеродромске, према 
југoистоку, до Улице Сретена Стојановића, укључујући 
и слепе улице (бивше Бориса Курника, Станислава 
Закића, Александра Милосављевића, Војислава 
Савића), прва према западу од  улице Рибарске, прва 
према западу од Мартовских жртава, друга  према 
истоку  од Улице Рашке, и слепи крак који се пружа 
према југоистоку, а налази се између Улица Грачаничке 
и Липовачке. " 

 
"438. Рибарска, од улице Рашке, према југу, до 

Улице Расинске, укључујући и слепе кракове, први од 
Улице Расинске, према западу и шести између Улице 
Калeнићке и Улице Сретењске ,према истоку. " 

 
3. Задужује се Одељење  за стамбено комуналне и 

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

 
4. Саставни део овог Решења чине скице 

наведених улица.  
 
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 015-21/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца (“Сл. 

лист града Крушевца” број 8/08 и 5/11),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  

17.09.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАТА 

ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Предшколске установе „Ната 
Вељковић“ Крушевац, коју је донео Управни одбор 
Установе, дана 18.07.2014. године под бројем  46/14. 

 
II - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-325/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 130. став 3 и  134. став 1. Закона о 

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

Скупштина  града Крушевца, на  седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Prim. mr sci med ВЕСНА 

СТЕВИЋ ГАЈИЋ, специјалиста опште медицине из 
Крушевца, за вршиоца дужности директора Дома 
здравља у  Крушевцу.  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца". 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-341/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(”Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, бр. 
8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
17.09.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У 
КРУШЕВЦУ 

 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Ивица Анђелковић ЈМБГ  

0707975781069 из Крушевца, улица Живорада 
Пауновића 2/2 Крушевац, са функције вршиоца 
дужности директора и законског заступника Установе 
Народни универзитет у Крушевцу, због престанка рада 
Установе. 

 
II - Лицу из става I, функција престаје 17.09.2014. 

године. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-333/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 529. Закона о привредним 

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

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ 
УПРАВНИКА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРУШЕВЦУ 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Шљивић, ЈМБГ 
1212976781032, дипл.економиста из Крушевца, Текије, 
Браће Рајковић бб. за ликвидационог управника 
Установе Народни универзитет у Крушевцу. 

 
II - Именовани ступа на дужност  18.09.2014. године. 
 
III - Ликвидациони управник Установе: 
 
 подноси  Привредном суду у Краљеву захтев за 

регистрацију покретања поступка ликвидације установе, 
 завршава текуће послове установе, 
 наплаћује потраживања, 
 измирује обавезе, уновчава имовину установе, 
 одговоран је за вођење послова установе у 

оквиру својих овлашћења  
 заступа  установу у ликвидацији 
 саставља почетни ликвидациони биланс и 

ликвидациони извештај као ванредни финансијски 
извештај у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија, 

 саставља завршни ликвидациони биланс и 
извештај о спроведеној ликвидацији и врши и друге 
послове у складу са Законом. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-331/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
број 72/09) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
17.09.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 
Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног 

одбора Предшколске установе „Ната Вељковић“ 
Крушевац и то: 

- Миљко Ђокић, представник локалне самоуправе,  
- Горан Петровић, представник запослених,  
- Владан Стојановић, представник запослених и   
- Ана Обрадовић, представник Савета родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора 

Предшколске установе  "Ната Вељковић" Крушевац и то: 
 
- Весна Милосављевић, дипл. економиста из 

Станака, представник локалне самоуправе,  
- Снежана Анђелковић, представник запослених,   
- Горан Костић, дипл. правник, представник 

запослених,  
- Јелена Миљковић, представник Савета родитеља. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-334/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 123. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" бр.2/2011), чл. 4.  Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад у Крушевцу ("Сл. 
лист града Крушевца бр. 1/09 - Пречишћен текст  и 
измена 6/11) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ СТЕВАН АКСЕНТИЈЕВИЋ, 

дипл. спец. педагог из Крушевца, дужности члана 
Управног одбора Центра за социјални рад у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ, дипл. 

социолог из Крушевца,  за члана Управног  одбора 
Центра за социјални рад у Крушевцу, представник 
локалне самоуправе. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-335/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 20. и 22. Закона о јавним 

службама ("Сл. гласник РС" број 42/91, 71/94 и 79/05), 
чл. 8. и чл. 10. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст) и чл. 19 став 1 
тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ НЕНАД ПЕРИЋ, студент из 

Крушевца,  дужности члана Управног  одбора Туристичке  
организације града  Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ДАНИЈЕЛА АРСИЋ, дипл. 

економиста из Крушевца, за члана Управног  одбора 
Туристичке  организације града  Крушевца. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-336/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу  чл.19 став 1. тачка 9. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  
чл. 25 став 2. и чл. 34 став 1. Статута  Јавне 
ветеринарске установе ветеринарске станице 
"Крушевац" бр. 41 од 18.01.2011. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 17.09.2014. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 

ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ 
ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ "КРУШЕВАЦ" 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног 

одбора Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице "Крушевац":  

1. Милош Симић,  дипломирани ветеринар,     
2. Иван Стојадиновић, ветеринарски техничар. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Јавне 

ветеринарске установе ветеринарске станице 
"Крушевац": 

1. Предраг Раденковић, дипломирани ветеринар 
запослен у Јавној ветеринарској установи  ветеринарске 
станице "Крушевац".  

2. Драган Џугурдић, дипломирани ветеринар, 
запослен у Јавној ветеринарској установи  ветеринарске 
станице "Крушевац". 

 
III - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног 

одбора Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице "Крушевац":  

1. Предраг Раденковић, дипломирани ветеринара 
запослен у Јавној ветеринарској установи  ветеринарске 
станице "Крушевац". 

 
IV -  ИМЕНУЈЕ  СЕ  за члана  Надзорног  одбора 

Јавне ветеринарске установе ветеринарске  станице 
„Крушевац“:   

 
1. Драган Милутиновић, дипломирани ветеринар 

запослен у Јавној ветеринарској установи  ветеринарске 
станице "Крушевац".  

 
V – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-337/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  

 
230 
На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 5. Закона о 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана17.09.2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКИХ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ И 

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског  

одбора Основне школе "Вук Караџић" у Крушевцу и то: 
 
1. Јелена Чукарић, дипл. психолог, представник 

локалне самоуправе,  
2. Дејан Средојевић, дипл.инг.саобраћаја, представник 

локалне самоуправе. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског  одбора 

Основне школе "Вук Караџић" у Крушевцу  и то:  
1. Бошко Губеринић, професор физичке културе 

из Крушевца, представник локалне самоуправе,   
2. Марта Мишковић, психолог из Крушевца, 

представник локалне самоуправе. 
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III – РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Трнавац, професор 
из  Крушевца, дужности члана  Школског  одбора 
Основне школе "Драгомир Марковић"  у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе.  

 
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Чукарић, дипл. 

психолог, за члана Школског  одбора Основне школе 
"Драгомир Марковић" у Крушевцу, представник 
локалне самоуправе. 

 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-332/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

231 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) и чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници од 
17.09.2014. године, донела је 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
1.  УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу јавних 

прихода и извршењу јавних расхода буџета града 
Крушевца за период јануар – јун 2014. године. 

 
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 400-20/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   

 
 

232 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

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

17.09.2014. године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - Доноси се Локални акциони  план за младе за 

период 2014-2019. на територији града Крушевца. 
 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-326/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

233 
На основу члана 209. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" број 33/97, 31/01, 30/10 ) и чл. 
84. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 1/13 - Пречишћен текст и 10/13),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
17.09.2014. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ грешка у Решењу о именовању 

школских одбора основних и средњих школа на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 3/14) тако што се у тачки I  Решења, под бројем 10. 
ОШ „Жабаре“ тачке 8. и 9. уместо „Александар Грујић 
- професор музичке културе, представник Наставничког 
већа и Сузана Илић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа“ ставља „Сања 
Врањанац, професор разредне наставе, представник 
Наставничког већа и Мирјана Нумановић, наставник 
математике, представник Наставничког већа“. 

 
II   - Белешка о исправци из тачке I овог Закључка 

биће  уписана у изворник Решења. 
 
III - Овај Закључак производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство Решење из тачке 
I овог Закључка. 

 
IV  -  Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
                           

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-338/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   

 
 

234 
На основу члана 209. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. гласник РС" бр. 33/97, 31/01 и 30/10) и 
84. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца 1/2013 - Пречишћен текст и 10/2013), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 17.09.2014. године, донела  је  

   
ЗАКЉУЧАК 

 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Одлуци о изменама 

и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним 
зградама  ("Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/2014), коју 
је донела Скупштина града Крушевца 18.06.2014. 
године  I Број: 031-2/2014, тако што у члану 2.  уместо 
речи "Члан 16." треба да стоји "Члан 30.".  

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Закључка 

биће уписана у изворник Одлуке. 
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III - Овај Закључак производи правно дејство од 
дана од кога производи правно дејство Одлука из тачке 
I овог Закључка.  

 
IV - Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 360-56/14                       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   

 
 

235 
На основу члана 209. Закона о општем управном 

поступку ( "Сл. гласник РС"  бр. 33/97, 31/01 и 30/10) и 
84. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца 1/13 - Пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 17. 09. 2014. године, донела је  

   
ЗАКЉУЧАК 

 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Одлуци о изменама 

и допунама Одлуке о пијацама ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 3/14), коју је донела Скупштина града 
Крушевца 18. 06. 2014. године I Број: 352-708/2014, 
тако што у члану 4. став. 1. уместо речи    "Члан 25." 
треба да стоји "Члан 25 а".  

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Закључка 

биће уписана у изворник Одлуке. 
 
III - Овај Закључак производи правно дејство од 

дана од кога производи правно дејство Одлука из тачке 
I овог Закључка.  

 
IV - Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1126/14                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
236 
На основу члана 54. и 56. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 129/07) и  чл. 48. 
став 1. тачка 7. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 36. а у вези са чл. 
33, 34. и 35. Одлуке о организацији Градске управе 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 11/13 – 
Пречишћен текст),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.06.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О  ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  
I - ПОСТАВЉА СЕ ДРАГИЦА  БОЈКОВИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за заменика начелника Градске 
управе града Крушевца.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-31/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
 
237 
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, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 11.07.2014. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
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 2.000.000,00 динара за подстицаје за подршку инвести-
ијама 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 је  донела Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дало Градско веће града Крушевца III број 320-21/2014 
од 08.04.2014. године.  
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III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-36/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

 
238 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о 

паркиралиштима („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и 12/09) и чл. 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.07.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ 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 града Крушевца“ бр. 8/12 - Пречишћен текст 
и 2/13, 8/13 и 2/14) у ставу I тачка 18. мења се да гласи:  

 
„18. Ул. Косовска, од Ул. Пећке (Глигорија 

Диклића) до Ул. Војводе Путника десном страном, од 
Ул. Јакшићеве до Ул. Топличине левом страном и од 
Ул. Топличине до Ул. Ћирила и Методија (Луке 
Ивановића) десном страном све подужно паркирање на 
коловозу;“ 

  
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: 344-608/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 
 
 
 
 

239  
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),   
Градско веће града Крушевца, дана 11.07.2014 

године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Stuart Wootton, директор фабрике 

Cooper Tire & Rubber Co Serbia за члана Привредног 
савета  града Крушевца.  

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-250/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
240  
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 9. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за финансирање активне 
политике запошљавања („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
12/09), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 15.07.2014. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма „Јавни радови“ бр. 
10/2014 од 14.07.2014. године, која је донела  Комисија 
за израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финансирање 
активне политике запошљавања.  

 
2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-280/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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241 
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 31.07.2014. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ЕКОЛОГИЈУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И 

ЕНЕРГЕТИКУ 
 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је Југославу Петровићу, 

престала дужност члана Савета за екологију, одрживи 
развој и енергетику због наступања смрти. 

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Савета за екологију, 

одрживи развој и енергетику: 
 
1. Бојан Лазаревић, дипл. инж. електротехнике 
 
2. Младен Радојичић, дипл. инж. шумарства и 

бујичних токова.  
 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-34/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
242 
На основу члана 59. став 2 Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07) и чл. 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08  и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.07.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Градској управи града 
Крушевца број 021-9/IV-2014 који је 23.07.2014. године 
донео начелник Градске управе града Крушевца. 

         
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-10/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, 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, 4/13 и 1/14),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 15.08.2014. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
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 1.500.000,00 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 је донела Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дало Градско веће града Крушевца III број 320-21/2014 
од 8.04.2014. године.  

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-41/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 5, и 6. Уредбе о поклонима који 

остају у јавној својини ("Сл. гласник РС“ број 70/14) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
15.08.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ЗА 

 ЧУВАЊЕ ПОКЛОНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – Одређује се Градска управа града Крушевца, 

Одељење за скупштинке послове – Кабинет 
градоначелника за чување поклона које представници 
локалне самоуправе добију у вршењу послова 
представљања јединице локалне самоуправе у 
међународној сарадњи, који постају јавна својина 
јединице локалне самоуправе. 
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II – Поклоне у јавној својини Одељење из тачке I  
чува у трезору за чување поклона који се налази у 
просторијама Кабинета градоначелника. 

 
III – Поверава се Установи Народни музеј 

Крушевац чување поклона веће вредности и поклона 
чије су димензије такве да не могу да буду смештене у 
трезору у згради Градске управе, као и они чије чување 
захтева посебне услове. 

IV – Одељење за скупштинске послове- Кабинет 
градоначелника дужно је да води евиденцију поклона 
који се чувају у трезору, у складу са Уредбом о 
поклонима који остају у јавној својини, на обрасцу 
ОКП-Књига поклона, који је одштампан уз Уредбу и 
чини њен саставни део. 

 
V – Начелник Градске управе ће у року од 30 дана 

од дана доношења овог Решења одредити  запослено 
лице, које ће бити задужено за  чување поклона.  

 
VI – Решење доставити  Одељењу за скупштинске 

послове – Кабинету градоначелника и Народном музеју 
Крушевац. 

 
VII - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-11/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.
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На основу  члана 15. ст. 2. Одлуке о  оснивању 

Јавног комуналног предузећа  „Водовод-Крушевац“ бр. 
5/13 – Пречишћен текст) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, дана 15.08.2014. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на измену и допуну  

Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији  послова ЈКП  "Водовод-Крушевац" из 
Крушевца коју је  донео  Директор  Одлуком бр. 4021 
од 11.08.2014. године и на коју је Надзорни одбор дао 
сагласност Одлуком бр. 22/2 од 12.08.2014. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-80/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08  и 5/11) и чл. 9 Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за популациону политику 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 14/08 и 
11/09),  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 21.08.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку  Комисије 

Буџетског фонда за популациону политику града 
Крушевца од 21.08.2014. године под бр. 34/14 о  измени 
и допуни Правилника о критеријумима за коришћење 
средстава фонда. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-290/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 

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

Комисија Буџетског фонда за популациону 
политику, на седници одржаној 21.08.2014. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 

Члан 1.  
 

У Правилнику о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског Фонда за популациону политику 
града Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр.11/13) у 
члану 2.став 1. Тачка 5, из аречи: ''поклона за ђаке 
прваке'' додају се речи: ''односно поклон честитке''. 

 
Члан 2. 

 
Члан 16. став  1. мења се и гласи: ''За све ђаке 

прваке на териотирји града Крушевца обезбеђује се 
поклон у виду школског прибора односно поклон 
честитке у вредности коју одређује Комисија и 
Прванке''.  
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Члан 3. 
 

Овај Правилник објавити у ''Службеном листу 
града Крушевца'' а примењиваће се даном добијања 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца''.  

 
           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,  
                    Иван Мијаиловић, 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, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 09.09.2014. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
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 1.500.000,00 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 је  донела Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дало Градско веће града Крушевца III број 320-21/2014 
од 08.04.2014. године.  
 

III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-323/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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У складу са Стратегијом развоја социјалне 

политике града Крушевца за период 2008-2012 године, 
који је донела Скупштинa општине Крушевац, на 
седници од 25.12.2007. године и Решењем о продужењу 
рока за реализацију Стратегије развоја социјалне 
политике града Крушевца за период 2008-2012. године  
до 2014.године ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/12), и 
члана 48. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” бр. 8/08 и 5/11)  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 09.09.2014. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника Савета 
за социјалну политику града Крушевца: 

 
1. Синиша Максимовић, народни посланик; 
 
II -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Савета за 

социјалну политику града Крушевца и то:  
1. Ивана Петровић, Центар за социјални рад  

Крушевац;  
2. Светлана  Видановић, дипл.правник,Одељење за 

друштвене делатности, Градска управа града 
Крушевца;  

3. Горан Ћирић, секретар Скупштине града 
Крушевца;  

4. Слободанка  Ракоњац, васпитачица, ПУ Ната 
Вељковић;  

5. Ђорђе Ковачевић, новинар РТК;  
6. Гордана  Симић, лекар специјалиста ургенте 

медицине. 
 
III - ИМЕНУЈE СЕ за председника Савета за 

социјалну политику града Крушевца: 
 
1. Јасмина Палуровић, заменик градоначелника 

града Крушевца. 
 
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана Савета за социјалну 

политику града Крушевца: 
 
1. Весна  Стевић Гајић, директор Дома здравља;  
2. Јасмина  Мијајловић, новинар главни и одговорни 

уредник РТК;  
3. Весна  Лукић, директор Геронтолошког центра;  
4. Ивана  Шљивић, ВПД;  
5. Јасмина  Илић, директор Дома за  децу  и 

омладину „Јефимија“;  
6. Невена  Лазаревић , директор Центра за особе са 

инвалидитетом;  
7. Зоран  Асковић, начелник Школске управе;  
8. Ивица  Гочманац, официр ПУ Крушевац;  
9. Миломир  Петронијевић, секретар Црвеног 

крста. 
 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-300/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 09.09.2014. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА И РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ИЗ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ 

 
I - Образује се Комисија за  израду Акционог плана 

за борбу против корупције града Крушевца и 
реализацију мера из Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за борбу против корупције у 
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, у 
следећем саставу: 

 
1. Раде Минић, дипл. економста, председник, 
2. Драги Марковић, дипл. економиста, 
3. Јелена Маринковић, дипл. правник, 
4. Марко Милојевић, помоћник градоначелника, 
5. Љубодраг Бојовић, дипл. правник, 
6. Срђан Лазић, електротехничар, 
7. Радослав Комленовић, професор физичког васпитања. 
 
II  -  Задатак Комисије је израда  Акционог плана за 

борбу против корупције града Крушевца,   иницирање и 
учествовање у реализацији других  мера из Акционог 
плана за спровођење Националне стратегије за борбу 
против корупције у Републици Србији за период од 
2013. до 2018. године, у којима су за носиоце 
активности одређени органи јединице локалне 
самоуправе. 

 
III- Рокови за реализацију мера из става 1. ове 

тачке утврђени су  Закључком о усвајању акционог 
плана за спровођење Националне стратегије за борбу 
против корупције у Републици Србији за период од 
2013. до 2018. године („Службени гласник Републике 
Србије“ број 79/13). 

 
IV - Комисија је овлашћена да, по потреби, 

формира радне групе које ће чинити представници 
надлежних организационих јединица Градске управе, 
стручне јавности и невладиног сектора, сходно области 
из које је мера/активност, чијој се реализацији 
приступа. 

 
V - Стручне и  административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Одељење за 
скупштинске послове у сарадњи са осталим 
организационим јединицама Градске управе града 
Крушевца. 

 
VI - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-297/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
251 
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 16.09.2014. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије 

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца: 

 
1. Драгослав Милутиновић, дипл инг 

пољопривреде и 
 
2. Милорад Обрадовић, председник Савеза за 

интелектуалну својину. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије Буџетског 

фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца: 

 
1. Милош Радовановић, инг. пољопривреде за 

воћарство и виноградарство; 
 
2. Татјана Николић, дипл. инг. пољопривреде за 

заштиту биља. 
 
III -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-324/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
252 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 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. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 30.06.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 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 499110, 
позиција 101 - Стална резерва, одобрава се укупно 
2.700.000 динара, извора финансирања 01, распоређено 
на следеће кориснике:  

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
120 - Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 2.700.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 2.700.000 динара, је 
процењена вредност за спровођење поступка јавних 
набавки мале вредности противградних ракета на основу 
Закључка Градског већа III бр. 325-85/2014 од 02.06.2014. 
године и захтева Одељења за општу управу и заједничке 
послове бр. 912/2014 од 23.06.2014. године, због 
очекиваних елементарних непогода праћених градом, на 
основу извештаја Хидрометеоролошког завода. 

 
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: 401-263/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
253 
На основу члана 70, став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 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 11.07.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499110, позиција 101 – 
Средства резерви (стална резерва), одобрава се укупно 
2.058.000 динара, извор финансирања 07, 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 2.058.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у износу од 2.058.000 динара, 
служиће за исплату рачуна отпремнице бр. 08-05/2014 
од 01.06.2014. године, на износ од 2.058.000 динара, 
издатог од СЗР „Алекс-градња“ , Крушевац, за санацију 
штете на отклањању последица елементарних непогода 
употребом скипа, компресора и камиона по сату, као и 
набавка и утовар шљунка у следећим насељеним 
местима: Велика Ломница, Трмчаре, Каоник, Рибаре, 
Гревци, Мало Головоде, Велики Шиљеговац, Кукљин, 
Јасика, Рибарска Бања, Велико Головоде, Пепељевац, 
Мала Река, Кобиље, Слатина, Модрица, Петина, 
Црквине и Паруновац, на основу копије грађевинског 
дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. 
године разматрао је ситуацију изазвану великом 
количином падавина и донео закључке о деловању у 
наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова закљученог 
са С.З.Р. „Алекс-градња“, Крушевац за случај 
елементарних непогода изведени су радови у напред 
наведеним насељеним местима и испостављен рачун 
отпремница.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-274/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 

 
 

254                                                                                                    
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 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. 
8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 11.07.2014. 
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 2014. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499110, позиција 101 - 
Стална резерва, одобрава се укупно 597.447,82 динара, 
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од тога 503.703 динара, извора финансирања 01, а  
93.745 динара, извор финансирања 07 распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 

последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
120 - Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода, увећава се за 597.447,82 
динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 597.447,82 динара, 
служиће за исплату по окончаној ситуацији на санацији 
последица од поплава у насељеним местима Кукљин, 
Рибаре, Гревци, Каоник и Глобаре издатој од ROVO 
COOP d.o.o. Глобаре, Падеж. Радови су изведени багер 
гусеничаром, утоваривачем улт – 160, камионом кипер 
од 15 тона и приколицом нисконосећом од 25 тона.  

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
прве ванредне седнице бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. 
године разматрао је ситуацију изазвану великом 
количином падавина и донео закључке о деловању у 
наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова закљученог 
са ROVO COOP d.o.o. Глобаре, Падеж за случај 
елементарних непогода изведени су радови у напред 
наведеним насељеним местима и испостављена 
окончана ситуација.   

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
  
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-275/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
255 
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 20.06.2014. 
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 40.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 19 – Народна библиотека, после 

позиције 285, уводи се позиција 285/1 – Новчане казне 
и пенали по решењу судова, економска класификација 
483100, на износ од 40.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 40.000 динара су 
недостајућа средства за исплату трошкова поступка 
заштите права, по решењу Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-
604/2014 од 21.05.2014. 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: 401-225/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
256   
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 20.06.2014. 
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 класифи-
кација 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 ћерке 
Радомира Јолића, запосленог у Градској управи.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
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 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-226/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
257    
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 26.06.2014. 
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 
213.844 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 18 – Културни центар, позиција 

255 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 
економска класификација 425100, конто 425112 – 
Столарски радови, недостајући део у износу од 213.844 
динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за поправку 
девет прозора и врата, измену дотрајалих окова, 
бравица и шарки као и репарацију стакла на згради 
Културног центра по предрачуну бр. 57 од 12.06.2014. 
године на износ 214.380 динара издатом од ЗР 
„Крушевац-стакло“.  

 
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: 401-253/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
258   

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 11.07.2014. 
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 класифи-
кација 130, економска класификација 499120, позиција 
102 - Средства резерве - текућа резерва, одобрава се 
укупно 25.000 динара распоређено на следеће 
кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, позиција 36 
– Отпремнине и помоћи, економска класификација 
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана 
уже породице, конто 414314, повећава се за 25.000 
динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења биће употребљена за исплату 
солидарне помоћи због смрти мајке Владану 
Миловановићу, шефу Службе за утврђивање изворних 
прихода у Одељењу за утврђивање, контролу и наплату 
јавних прихода, по решењу начелника Градске управе 
бр. 114-33/IV-14 од 02.07.2014. 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: 401-273/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
  
 
259                                                                                         
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 11.07.2014. 
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, 
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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 мајке Зорана Станковића, запосленог 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: 401-272/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
260    
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 18.07.2014. 
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 
Снежане Радуловић, 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: 401-284/14  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
261  
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. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 31.07.2014. 
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 Саше Лукића, запосленог 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: 401-290/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
 
262  
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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 31.07.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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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 резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 
46.440 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 50 – Гимназија, економска 
класификација 463200, конто 463211 – Капитални 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
у износу од 46.440 динара.  

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

овог решења биће употребљена за исплату предрачуна бр. 
240–2014 од 15.07.2014. године о извршеној набавци 
школских столица за потребе Гимназије у Крушевцу 
издатог од „ITRO-COOP“ D.O.O. Ариље. 

 
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: 401-291/14  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
 
 
263  
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 31.07.2014. 
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 
84.307 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 28 – О.Ш. „Брана Павловић“ 
Коњух, економска класификација 463100, позиција 372 
– Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 84.307 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 84.307 динара су 
потребна средства за исплату судских трошкова на 

основу поравнања Основног суда у Крушевцу 1П1.бр. 
861/2013 од 17.04.2014. 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: 401-292/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
  
 
264 
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. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 31.07.2014. 
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 Биљане Павић, 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: 401-293/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
265    
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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. 8/2008 
и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 20.06.2014. 
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 16.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.308.904.513 динара, уплатом ФАМ Крушевац на 
сопствени рачун Народне библиотеке по уговору о 
донаторству бр. 218 од 05.06.2014. године закљученим 
са Народном библиотеком Крушевац и изводу стања и 
промена на дан од 27.05.2014. године. 

Уплаћена средства ће користити Народна 
библиотека за организовање научног скупа на тему 
„Сто година од избијања I светског рата“ у оквиру 
Видовданских свечаности. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 16.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.308.904.513 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфер од физичких и правних лица у 
корист нивоу градова повећавају се за 16.000 динара и 
сада износе 24.576.000 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 0 
динара и сада износе 2.933.212.256 динара. 

Други извори повећавају се за 16.000 динара и сада 
износе 375.692.257 динара.  

Средства у износу од 16.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Народне 
библиотеке Крушевац на конто: 

 
- 423712 – Поклони, повећавају се за 16.000 динара 

и сада износе 16.000 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: 401-227/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
266      

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. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 26.06.2014. 
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 838.575 
динара, извор финансирања 01 и сада износе 
3.309.743.088 динара, уплатом Србије гас и Телекома по 
фактурама за издате техничке услове од стране ЈП 
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ и то: Србије гас у 
износу од 572.544 динара од 21.05.2014. године и  
Телекома у износу од 266.031 динар од тога: 93.948 
динара од 30.04.2014. године, 99.125 динара од 
16.05.2014. године и 72.958 динара од 30.05.2014. 
године. 

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 838.575 
динара, извор финансирања 01 и сада износе 
3.309.743.088 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 745141 – Остали 
приходи у корист нивоа градова (део који се односи на 
приходе које ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 
остварује својим активностима и продајом робе и 
услуга) повећавају се за 838.575 динара и сада износе 
6.809.575 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
838.575 динара и сада износе 2.934.050.831 динар. 

Средства у износу од 838.575 динара, извор 
финансирања 01 разврставају се на ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“, и то: 

- позиција 519, конто 482122 – Порез на услуге 
(извор 01 – Приходи из буџета – приходи које корисник 
остварује својим активностима и продајом роба и 
услуга) повећава се за 838.575 динара и сада износи 
1.088.575 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-12/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 26.06.2014. 
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 12.000 
динара, извор финансирања 04 и сада износе 
3.309.755.088 динара, уплатом Историјских архива из 
Чачка у износу од 5.000 динара од 28.04.2014. године из 
Крагујевца у износу од 4.000 од 29.04.2014. године  и 
Јагодине у износу од 3.000 динара од 29.04.2014. године, 
на име трошкова репрезентације Историјског архива 
Крушевац. 

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 12.000 
динара, извор финансирања 04 и сада износе 
3.309.755.088 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 745141 – Остали 
приходи у корист нивоа градова (други извори) 
повећавају се за 12.000 динара и сада износе 20.390.500 
динара. 

Приходи и расходи из осталих извора повећавају се 
за 12.000 динара и сада износе 375.704.257 динара. 

Средства у износу од 12.000 динара, извор 
финансирања 04 разврставају се код Историјског 
архива (други извори) и то: 

- конто 423711 – Репрезентација (извор 04) повећава 
се за 12.000 динара и сада износи 72.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-13/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 11.07.2014. 
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 
2.025.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.311.780.088 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије на име 
грађевинског материјала за интерно расељена лица са 
Косова.  

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

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.025.000 динара и сада износи 2.936.075.831 динар. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 2.025.000 динара 
и сада износе 7.237.256 динара. 

Средства у износу од 2.025.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код Градске управе - 
Локални акциони план за интерно расељена и избегла 
лица и то  

- на позицији 100, економска класификација 
472900, конто 472931 – остале накнаде из буџета, 
повећавају се за 2.025.000 динара и сада износе 
3.010.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-14/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 18.07.2014. 
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 
1.000.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.312.835.088 динара, уплатом грађана МЗ Каоник на 
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посебан рачун – „МЗ Каоник асфалтирање пута 
Анђелковић -Јаковљевић“ по Одлуци савета МЗ Каоник 
бр. 60/14 од 14.07.2014. године  и Изводу стања и 
промена средстава на дан 15.07.2014. године.  

Уплаћена средства ће користити Служба месних 
заједница – МЗ Каоник за учешће месне заједнице 
Каоник у асфалтирању пута „Анђелковић - 
Јаковљевић“. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.312.835.088 динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова повећавају се за 1.000.000 динара и сада износе 
1.000.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 1.000.000 динара и сада износе 376.759.257 динара.  

 
Средства у износу од 1.000.000 динара, извор 

финансирања 08 разврставају се код Службе месних 
заједница на конто: 

 
- 511331 – Капитално одржавање аутопутева, 

путева, мостова, надвожњака и тунела, повећава се за 
1.000.000 динара и сада износе 1.000.000 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: 400-17/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 18.07.2014. 
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 
1.000.000 динара, извор финансирања 08 – Уплата на 
уплатни рачун и сада износе 3.313.835.088 динара, 

уплатом „Кнез Петрол“ ДОО Батајница по Уговору о 
донацији II број:  404-21/14 од 23.01.2014. године на име 
извођења Новогодишњег концерта за 2014. годину.  

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.313.835.088 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.000.000 динара и сада износе 2.937.075.831 динар. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 1.000.000 динара 
и сада износе 3.350.000 динара.  

Средства у износу од 1.000.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника и 
то на позицију 28, економска класификација 424200, 
конто 424221 – Услуге културе, повећава се за 
1.000.000 динара и сада износи 2.000.000 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: 400-15/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 18.07.2014. 
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 55.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.311.835.088 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије на посебан 
рачун Градске управе – Урегентна помоћ за избеглице. 
Уплате су извршене 08.07. и 14.07.2014. године. 

Уплаћена средства ће користити Градска управа – 
ЛАП за интерно расељена и избегла лица за исплату 
новчане помоћи Јовановић Лепосави у износу од 20.000 
динара за превазилажење тешке материјалне ситуације, 
за исплату новчане помоћи Марковић Чедомиру у 
износу од 20.000 динара за превазилажење тешке 
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материјалне ситуације и за исплату новчане помоћи 
Лазић Мишелу за износ од 15.000 динара за 
превазилажење тешке материјалне и здравствене 
ситуације. 

Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 55.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.311.835.088 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова повећавају се за 55.000 динара и сада 
износе 135.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 55.000 динара и сада износе 375.759.257 динара.  

 
Средства у износу од 55.000 динара, извор 

финансирања 07 разврставају се код Градске управе 
Крушевац – ЛАП за интерно расељена и избегла лица 
на конто: 

 
- 472931 – Једнократна помоћ, повећава се за 

55.000 динара и сада износе 135.000 динара, 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3)  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-16/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 31.07.2014. 
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 200.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.314.035,88 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања за суфинансирање Пројекта „Art life 2014“ 
који спроводи Културни центар Крушевац по уговору 
број 451-01-620/2014-03 од 08.04.2014. године и решењу 
број 451-4-620/2014-03 од 22.04.2014. године, на уплатни 

рачун бр. 733144 у износу од 200.000 динара по изводу 
бр. 102 од 03.06.2014. године.  

 Укупни расходи буџета за 2014. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 200.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.314.035,88 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа 
градова повећавају се за 200.000 динара и сада износе 
7.437.256 динара. 

Приходи и расходи из буџета повећавају се за 
200.000 динара и сада износе 2.937.275.831 динар. 

Средства у износу од 200.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се на Културни центар 
Крушевац, извор финансирања 07 и то: 

 
- позиција 250, конто 423413 – Услуге штампања 

публикација повећава се за 6.000 динара и сада износе 
10.526 динара, 

 
- позиција 251, конто 423599 – Остале стручне 

услуге повећава се за 85.000 динара и сада износе 
105.022 динара, 

 
- позиција 252, конто 423911 – Остале опште 

услуге повећава се за 20.000 динара и сада износе 
20.000 динара,  

 
- позиција 257, конто 426111 – Канцеларијски 

материјал повећава се за 6.100 динара и сада износе 
6.100 динара,  

 
- позиција 260, конто 426621 – Материјали за 

културу повећава се за 43.900 динара и сада износе 
43.900 динара и  

 
- позиција 265/1,  конто 512221 – Рачунарска 

опрема повећава се за 39.000 динара и сада износе 
39.000 динара.  

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3)  Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-18/14  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.
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IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
273 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС), 

Градска управа града Крушевца, дана 06.08.2014. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ “ЈАСИЧКИ 
ПУТ-ЈКП РАСАДНИК“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације  саобраћајнице „Јасички пут-
ЈКП Расадник“ у Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације саобраћајнице 

„Јасички пут-ЈКП Расадник“ у Крушевцу, ближе се 
дефинишу и разрађују планска решења из 
урбанистичких планова, ради усклађивања са важећим 
прописима и решавањем имовинских односа. 

Намена простора  је одређена Генералним планом  
Крушевца 2021. 

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног  
Планом детаљне регулације износи око 85.5 ари  у 
оквиру северне индустријске зоне са преовлађујућом 
наменом индустрија, пословање, сервиси, мала 
привреда, услуге и сл. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу  трајна регулација 

саобраћајнице,јавна намена и капацитети комуналне 
инфраструктуре,са примарним циљем уређивања 
грађевинског земљишта и решавања имовинско 
правних односа, односно покретање поступка 
експропријације ради реализације саобраћајнице. 

  
Члан 4. 

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

ове одлуке, Критеријума за одређивање могућих 
карактеристика значајнијих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за План детаљне регулације саобраћајнице  
„Јасички пут-ЈКП Расадник“, обрађивача Ј.П. 
Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац бр.         
I-2333  од  22.05.2014. године, као и на основу 
Мишљења Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине,Служба за заштиту животне 
средине бр. 501-190/14-09 од 07.07.2014. године, 

оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације саобраћајнице  „Јасички пут-ЈКП 
Расадник“ на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник Р.С.“, бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације саобраћајнице „Јасички пут-ЈКП 
Расадник““ и објављује се у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
IV Број: 350-472/2014 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011) дана 08.07.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) 
тако што се: 

-у чл. 34. под „а)“ у наслову „12. саобраћајно 
огледало“ ставу 1. испред тачке 1. додаје нова тачка 1.1. 
која гласи: 

 
„1.1. Улица Гаврила Принципа, на раскрсници са 

Улицом Брестовачком;“ 
 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

изградњу ЈП Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачки 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради даље процедуре. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-597/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011) дана 10.07.2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 
6/2013) тако да: 

 
- у члану 4. ставу 1. након тачке 16. додаје се нова 

тачка 16.1 која гласи: 
 
„16.1 Улица Косовска, од Улице Топличине до 

Улице Немањине;“ 
 
- у члану 6. ставу 1. тачка 30. се мења да гласи: 
„30. Улица Косовска, левом страном од Улице 

Јакшићеве до Улице Топличине, десном страном од 
Улице Пећке до Улице војводе Путника, десном 
страном од Улице Топличине до Улице Ћирила и 
Методија и од Улице Лава Толстоја до Улице Ужичке, 
све за подужно паркирање на коловозу, левом страном 
испред Дечијег диспанзера и испред тениских терена за 
управно паркирање на изграђеном делу тротоара, на 
краку истоимене улице који се пружа од Улице 

Косовске до Улице Чеховљеве левом и десном страном 
за управно паркирање на уређеном делу тротоара, 
левом страном од Улице Николе Тесле према Улици 
Иве Андрића у дужини око 18 метара делом на 
коловозу делом на тротоару;“ 

 
- у члану 13. ставу 1. тачка 31. се мења да гласи: 
 
„31. Улица Косовска, левом страном од Улице 

Југовићеве до Улице Јакшићеве, десном страном од 
Улице Јакшићеве до Улице Топличине, левом и десном 
страном од Улице Ћирила и Методија до Улице 
Колубарске битке, десном страном од Улице Ћирила и 
Методија до Улице Достојевског, левом страном од 
Улице Ћирила и Методија до Улице Ужичке 
(изузимајући деоницу од Улице Николе Тесле према 
Улици Иве Андрића у дужини око 18 метара где је 
одређено паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару) и левом и десном страном од Улице Ужичке 
до краја Улице Косовске;“ 

 
Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 

Главном пројекту реконструкције тротоара Косовске 
улице у Крушевцу бр. 2325 од 22.05.2014. године 
сачињен од стране Дирекције за урбанизам и изградњу 
ЈП Крушевац.  

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-603/2014 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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