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Садржај завршног рачуна 

 
Члан 12. 

 
Завршни рачун града Крушевца за 2014. годину 

садржи: 
1. Биланс стања, 
2. Биланс прихода и расхода, 
3. Извештај о капиталним издацима и примањима, 
4. Извештај о новчаним токовима, 
5. Извештај о извршењу буџета, 
6. Објашњење одступања између одобрених 

средстава и извршења, 
7. Преглед примљених донација и кредита, 

домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, 
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и 

сталне буџетске резерве, 
9. Извештај екстерне ревизије  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2014. годину саставни је део ове Одлуке.  

 
Члан 14. 

 
Одлуку о Завршном рачуну буџета града Крушевца 

за 2014. годину, са Извештајем о извршењу Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2014. годину доставити 
Министарству финансија Републике Србије - Управи за 
трезор, најкасније до 15. јуна 2015. године. 

 
Члан 15. 

 
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 417-2/2015                        ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 

 
 

129 
На основу члана 5. и 65.став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр.119/2012), и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ   

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа „Крушевац“ Крушевац („Службени  лист 

града Крушевца“ бр. 5/13 - Пречишћен текст )  у члану 
4.  став 3 мења се и гласи: 

„Седиште предузећа је у Улици Николе Чоловића 
бр. 2 Лазарица, Крушевац.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-68/2015                      ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 

 
 
130 
На основу члана 60.  а у вези са чланом  6. став 1. 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 12/09,  7/10,  6/11, 10/12, 
11/13  и 7/14)  у члану 4.  став 1 тачка 11. се брише. 

 
Члан 2. 

 
У Таксеној  тарифи, Тарифни број 11.  се брише.  
 

Члан 3.  
 

Овлашћује се Комисија за прописе да сачини 
пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним 
таксама. 

 
Члан 4.  

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-2/2015                         ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 140 и 141. Закона о спорту 

(„Службени  гласник РС“ број 24/2011), члана 19. и 20. 
Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских 
организација на територији града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 10/12)  и члана 
19. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скуштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.06.2015. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 

СПОРТСКИХ ГРАНА И СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о категоризацији спортских грана и 
спортских организација на територији града Крушевца  
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 10/12), члан 7.  
мења се и гласи: 

 
I 

категорија 

II 

категорија 

III 

категорија 

IV 

категорија 

V 

категорија 

Специјална  

олимпијада Џудо 
Спортски  

Ауто мото 

Боди  

билдинг 

Практично 

стрељаштво 

Карате 
Плани-

нарство 

Бици- 

клизам 
Кик бокс 

Спортско 

пењање 

Фудбал Бокс Плес 
Подводни 

спорт 
Скијање 

Кошарка Куглање 
Спортски 

риболов 
Бриџ Летеће мете 

Атлетика Тенис 
Стони 
тенис 

 

Спорт  
особа са 
инвалиди-
тетом 

Рукомет  Рагби 
 Аеробик и 

фитнес 

Пливање  Рагби 13   

Ватерполо  Шах   

Гимна-

стика  

 Синхроно 

пливање 

  

Бадминтон  Теквондо   

Одбојка     

 
Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-178/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

 

      
 

132 
На основу члана 4. Закона о комуналним 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о некатегорисаним путевима на 

територији града Крушевца („Службени  лист града 
Крушевца“ бр. 4/2014)  у члану 28. став 1 тачка 3. број 
"13" замењује се бројем "18". 

 

Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-828/2015                    ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 

 

 
133 
На основу чл. 4. и чл. 8. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика,спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 4/2010) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.06.2015. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

РАДОМИРУ МИЋИЋУ  
 

Члан 1. 
 
Подиже се спомен обележје изградњом бисте 

Радомиру Мићићу на кат. парцели бр. 2443/1 КО 
Крушевац, у оквиру атлетско-фудбалског блока 
Установе "Спортски центар" Крушевац. 

 
Члан 2. 

 
Средства за подизање спомен обележја обезбедиће 

се из донација. 
 

Члан 3. 
 
Спомен обележје изградиће се од кварцног пешчара 

трапезоидне основе формата 0,90м × 0,90м×0,50м, на 
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којој ће стајати паралелопипед формата 
0,90м×0,35м×0,35м, укупна висина постоља 
карактеристичног изгледа на којој ће стајати бронзана 
биста износи 1.40м а заједно са бистом износи 2,0м. 

 
Члан 4. 

 
У горњем делу постоља стајаће исклесано име и 

презиме "Радомир Мићић-Миче" а у доњем делу 
"Легендарном председнику општине Крушевац, 1974-
1980." 

 
Члан 5. 

 
О одржавању спомен обележја, на начин утврђен 

Одлуком о подизању и одржавању споменика, спомен 
обележја и мурала на територији града Крушевца, 
стараће се надлежна јавна комунална предузећа а 
конзерваторско-рестаураторско одржавање вршиће 
Народни музеј Крушевац. 

 
Члан 6. 

 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за 

инвестиције,привреду и заштиту животне средине и 
подносици захтева Установа "Спортски центар" 
Крушевац и Народни музеј Крушевац. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 633-1/2015                         ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 21.став 7. Закона о приватизацији 

(„Сл.гласник РС“ број 83/14 и 46/15), предлога 
Министарства привреде Републике Србије за доношење 
одлуке о моделу и методу приватизације за Јавно 
предузеће „Радио телевизија Крушевац“ у Крушевцу 
број 023-02-01867/2014-05 од 03.11.2014. године, и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.06.2015. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ“ 

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о моделу и методу приватизације Јавног 

предузећа „Радио телевизија Крушевац“ Крушевац 

(„Сл. лист града Крушевца“ број 1/15), члан 5. мења се 
и гласи: 

„Почетна цена на јавном надметању из ове Одлуке 
износи 100% процењене вредности капитала Радио 
телевизије Крушевац на дан 31.12.2014. године, који се 
приватизује.“ 

 
Члан 2. 

 
После члана 5, додати нове чланове 5а и 5б који 

гласе: 
 

„Члан 5а. 
 
У случају да се капитал који се приватизује не прода за 

цену из члана 1. ове Одлуке, почетна цена на другом 
јавном прикупљању понуда са јавним надметањем износи 
80% процењене вредности капитала субјекта приватизације 
на дан 31.12.2014. године, који се приватизује. 

 
Члан 5б. 

 
Овлашћује се Градска управа града Крушевца да 

предузме потребне активности ради достављања захтева 
Министарству привреде у циљу доношења одлуке Владе 
Републике Србије којом се одређују мере за припрему и 
растерећење обавеза ЈП „Радио телевизија Крушевац“ 
Крушевац, ради условног отписа дуга.“ 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-73/2015                      ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 25.06.2015. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИХВАТАЊУ ТЕКСТА МЕМОРАНДУМА О 
САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА КРУШЕВЦА И 
″BUILDING ENERGY 1″ ДОО КРУШЕВАЦ 
 
I - ПРИХВАТА СЕ текст Меморандума  о сарадњи  

између града Крушевца и ″Building Energy 1″ доо 
Крушевац. 

  
II  - Овлашћује се Градоначелник  града Крушевца 

Драги Несторовић да потпише Меморандум о сарадњи  
између града Крушевца и „Building Energy 1“ доо 
Крушевац. 
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III - Одлуку објавити  у „Службеном листу града 
Крушевца“.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 404-282/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца 

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

дана  25.06.2015. године, донела je 
 

О Д Л У К У 
 
I – УСВАЈА СЕ Стратегија за унапређивање 

положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. 
године. 

 
II - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-179/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 

 
 
137   
На основу члана 39. Пословника Скупштине града 

Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 1/2013- 
Пречишћен текст и 10/2013), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
25.06.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова радних 

тела:  
1. АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ, дужности члана 

Савета за буџет и финансије,   
2. ПРЕДРАГ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, дужности члана 

Савета за омладину и спорт,  
3. ВЕСНА ЛАЗАРЕВИЋ, дужности члана Савета 

за пољопривреду, шумарство и водопривреду,  
4. СЛАЂАНА БУКОВАЦ, дужности члана Савета 

за буџет и финансије.  
 
II – Утврђује се да је Славици Огњановић престала 

дужност члана Савета за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду, због наступања смрти. 

 
III - БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела: 
 
1. МИРОЉУБ РАДОЈКОВИЋ за члана Савета за 

буџет и финансије, 

 
2. ДЕЈАН МИЛОВАНОВИЋ, за члана Савета за 

омладину и спорт, 
 
3. НЕНАД БЛАЖИЋ, за члана Савета за пољо-

привреду, шумарство и водопривреду, 
 
4. СВЕТЛАНА ВУЧИЋЕВИЋ, за члана Савета за 

буџет и финансије, 
 
5.ТАТЈАНА НИКОЛИЋ, за члана Савета за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду. 
         
IV - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца.“ 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-14/2015                      ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 28. и 29. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС"бр. 119/2012, 116/13- 
Аутентично тумачење, 44/14 др.закон), члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 129/07) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца на седници од  
25.06.2015.  године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ“ЈП КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац. 

 
Члан 2. 

 
Јавни конкурс спровешће Комисија  за именовања 

Града Крушевца коју је образовала Скуштина града 
Решењем I Број: 011-12/2013 од 21.06.2013. године. 

 
Члан 3. 

 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 

објавиће се у Службеном гласнику Републике Србије  и 
у дневним новинама "Данас" у року од осам дана од 
дана доношења ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на  

интернет страници града Крушевца, с тим што се мора 
навести када је оглас објављен у Службеном гласнику 
Републике Србије.  

Члан 5. 
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Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
Службеном гласнику Републике Србије. 

 
Члан 6. 

 
Оглас о јавном конкурсу садржи: податке о јавном 

предузећу, радном месту, условима за именовање 
директора јавног предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују 
у изборном поступку и начину њихове провере, рок у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју 
се пријаве подносе и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 

 
Члан 7. 

 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 

је саставни део ове Одлуке. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-70/2015                      ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 60. и 65. ст. 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012), члана 15. 
ст. 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на  измену Статута   

Јавног комуналног предузећа „Крушевац“  
са по Крушевац 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Статута Јавног 

комуналног предузећа „Крушевац“ са по Крушевац, 
коју је донео Надзорни одбор под бројем 1500 дана 
27.05.2015. године.  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-69/2015                      ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл. 42. став 1 тачка 1. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС" број 129/12), чл. 26. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" Kрушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ“ ЈП КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ВОЈКАН ТУТУЛИЋ, дипл. 

инжењер архитектуре из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора „Дирекције за урбанизам и 
изградњу“ ЈП Крушевац, за период  до шест месеци. 

 
II -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-71/2015                      ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке  о оснивању Туристичке 

организације града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.1/09-Пречишћен текст, 4/10 и 7/10) и   
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.06.2015. донела је 

            
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ 

В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ГОРДАНА НИКОЛИЋ, 

дипломирани индустријски менаџер из Крушевца, 
дужности директора Туристичке организације града 
Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ СУЗАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 

дипломирани економиста из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора Туристичке организације града 
Крушевца. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-180/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 12. став 2 . и 3.  и члана  16. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
119/12), члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца"  бр. 8/08 и 5/11) и члана  20.  и 22. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа "Пословни центар" Крушевац  
("Сл. лист града Крушевца"  бр. 5/13 – Пречишћен текст),   

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ″ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР″ КРУШЕВАЦ 
 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ  да је СЛАВИЦИ ОГЊАНОВИЋ, 
дипл. инжењеру пољопривреде из Крушевца, престала 
дужност председника Надзорног одбора Јавног предузећа 
"Пословни центар" Крушевац,  због наступања смрти. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛАН РАДОВАНОВИЋ, 

дипл. правник из Дворана за председника Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Пословни центар“ Крушевац. 

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-72/2015                       ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана  41. и 45. Закона о култури  („Сл. 

гласник РС“ број 72/09),  члана 4. Одлуке о оснивању 
Народног музеја у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“ број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10), и члана 
19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЈОВАНА СТАНКОВИЋ, дипл. 

политиколог новинарства и комуникологије из Крушевца, 
дужности  члана Управног одбора Народног музеја. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ЛИДИЈА ЈАНКОВИЋ, 

струковни васпитач из Гаглова, за члана Управног 
одбора Народног музеја. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-181/2015                     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) и члана 13. 
Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање 
Крушевац („Сл.  лист града Крушевца“ број 8/09 и 11/09) 
и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ, проф. 

српског језика и књижевности, дужности члана 
Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ БОЈАН КОВАЧЕВИЋ, електро-

техничар из Крушевца,  за  члана Надзорног одбора 
Центра за стручно усавршавање.  

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-182/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), 
члана 4. Одлуке о оснивању Историјског архива                             
у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ број 1/09 - 
Пречишћен текст и 6/10), и члана 19. став 1. тачка 9. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаноj 
25.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  

У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН СМИЉКОВИЋ, 

дипломирани економиста, дужности члана  Управног 
одбора Историјског архива у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ др АЛЕКСАНДАР 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ, из Јабланице за члана Управног 
одбора  Историјског архива. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-183/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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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  
дана 25.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ БИЉАНА СОЛЕША, 

професор, дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе у Крушевцу, представник 
Наставничког већа, због наступања услова из чл. 54. став 
11. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ  СЛАВИЦА МИЛЕНКОВИЋ, 

дипл. фармацеут из Крушевца, за члана Школског  
одбора Медицинске школе у Крушевцу, као 
представник Наставничког већа. 

 
III - РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН СМИЉКОВИЋ,  

дипл. економиста из Крушевца, дужности члана 
Школског  одбора Медицинске школе у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе. 

 
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ НЕБОЈША МИЛОЈЕВИЋ, 

дипл. инжењер из Крушевца, за члана Школског  
одбора Медицинске школе у Крушевцу, као 
представник локалне самоуправе. 

 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-184/2015                    ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 25.06.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"  

У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ, 

професор српског језика и књижевности, дужности 
члана Школског одбора Основне школе "Бранко 
Радичевић" у Крушевцу, представник локалне 
самоуправе. 

II - ИМЕНУЈЕ СЕ ДУШАН АРАНЂЕЛОВИЋ, 
апсолвент ДИФ-а из Крушевца, за члана Школског  

одбора Основне школе "Бранко Радичевић" у 
Крушевцу, као представник локалне самоуправе.  

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-185/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), члана 17. Одлуке 
о  организацији, делокругу и раду заштитника грађана 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/11 и 
8/12) и члана 84. Пословника Скупштине града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/13 - 
Пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.06.2015. године, донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I - ПРИХВАТА СЕ Годишњи извештај Заштитника 

грађана Града Крушевца за 2014. годину. 

 

II - Закључак  објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

I Број: 011-8/2015                         ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
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На основу члана 15. Одлуке о друштвеној бризи о деци („Сл. лист града Крушевца“, број 7/10 и 1/15) и члана 

48. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11),  
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 30.03.2015. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 

I  - Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Ната Вељковић“ 
Крушевац и то: 

- за целодневни боравак деце (11 сати рада дневно), у износу од 12.000,00 дин. по детету 
- за полудневни боравак деце (5 сати рада дневно), у износу од 5.455,00 дин. по детету, 
- за полудневни боравак деце припремног предшколског програма (4 сата дневно), бесплатно за родитеље. 
 
II  - Учешће буџета града Крушевца и непосредних корисника у цени услуге из тачке I овог решења је:  
А)   

Ред. 
број 

 
Облик рада 

Учешће 
родитеља 

20% 

Учешће 
Града 
80% 

Учешће 
Републике 

 
Укупно 

1. Целодневни боравак деце до 5,5 година 2.400 9.600 - 12.000 

2. Полудневни боравак деце до 5,5 година 1.091 4.364 - 5.455 
3. Целодневни боравак деце припремног 

предшколског програма 1.679 6.714 3.607 12.000 
4. Полудневни боравак деце припремног 

предшколског програма 
 

1.000 
 

848 
 

3.607 
 

5.455 

 
Б) Бесплатан боравак за децу: из социјално угрожених породица, са сметњама у развоју, без родитељског старања, 

на смештају у Дому за децу и омладину „Јефимија“, ратних војних инвалида, треће и свако наредно дете у породици. 
 

Ред. 
број 

 
Облик рада 

Учешће 
родитеља 

Учешће 
Града 

Учешће 
Републике 

 
Укупно 

1. Целодневни боравак деце до 5,5 година - 12.000 - 12.000 

2. Полудневни боравак деце до 5,5 година - 5.455 -  5.455 
3. Целодневни боравак деце припремног 

предшколског програма 
 
- 

 
8.393 

 
3.607 

 
12.000 

4. Полудневни боравак деце припремног 
предшколског програма 

 
- 

 
1.848 

 
3.607 

 
5.455 

 

В) Регресирани боравак: умањење 20% за друго дете у вртићу и за самохране родитеље  
 

Ред. 
број 

             Облик рада 
Учешће 
родитеља 

Учешће 
Града 

Учешће 
Републике 

 
Укупно 

1. Целодневни боравак деце до 5,5 година 1.920 10.080 - 12.000 

2. Полудневни боравак деце до 5,5 година 873 4.582 - 5.455 
3. Целодневни боравак деце припремног 

предшколског програма 1.343 7.050 3.607 12.000 
4. Полудневни боравак деце припремног 

предшколског програма 800 1.048 3.607 5.455 
 
III  - Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Градског већа града Крушевца  бр. 38-13/08 од 

28.08.2008. године. 
 
IV  -  Утврђене цене из тачке I овог Решења примењиваће се почев од 01.04.2015. године. 
 
V  - Решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-3/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
150 
На основу члана  30. став 6. Закона о 

предшколском васпитању и образовању (,,Сл. гласник 

РС“ број 18/10) и чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  
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Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 09.04.2015. године донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Даје се сагласност Предшколској установи 

„Ната Вељковић“ Крушевац, да у школској 2015/16 
години може да формира васпитне групе са 
целодневним обликом рада са повећањем до 20% већим 
бројем деце од норматива утврђених Законом о 
предшколском васпитању и образовању. 

 
II - Закључак  објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-96/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр.8/08 и 5/11), Одлуке о буџету 
Града Крушевца за 2015. годину („Сл. лист Града 
Крушевца“ бр. 7/14), члан 13. и члан 14. Правилника о 
критеријумима за финансирање програма и пројеката за 
реализацију Локалног акционог плана за младе Града 
Крушевца број 022-228/13 (“Сл. лист града Крушевца”, 
бр. 6/13), Одлуке Савета за праћење и спровођење 
Локалног акционог плана за младе на територији града 
Крушевца о избору пројеката који ће се финансирати 
средствима буџета града Крушевца у 2015. години, број 
152 од 23.03.2015. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 09.04.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2015. ГОДИНИ 

 
I - Бирају се пројекти у области имплементације 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 
2015., који ће се финансирати из буџета Града 
Крушевца у 2015. години, у укупном износу од  
481.300,00 динара са позиције 103 конто 481941 
Дотације осталим удружењима грађана (расписивање 
конкурса за удржења грађана – имплементација 
Локалног акционог плана за младе за 2015. годину. 

Пројекти који су одобрени и који ће се 
финансирати: 

 1. Пројекат „ЕдукАКТива – Развијање едукативних и 
активистичких потенцијала младих“ подносиоца  
Едукативни центар – Крушевац у износу 121.000,00 
динара (за све трошкове предвиђене пројектом) који се 
по пројекту траже од града.  

 
 2. Пројекат „ЈА ВЕЖБАМ, А ТИ?“ подносиоца  

Аеробик и фитнес клуб „Endorphine“ Крушевац.,у 
износу 150.000,00 (за све трошкове предвиђене 
пројектом) који се по пројекту траже од града.  

 
3. Пројекат „Видовдански извиђачки сусрети“ 

подносиоца  Одред извиђача“Цар Лазар“ Крушевац у 
износу 171.000,00 динара (за све трошкове предвиђене 
пројектом) који се по пројекту траже од града.  

 
4. Пројекат „Научи, подели, покрени“ подно-сиоца  

Алтернативни центар за девојке-Крушевац у износу 
који је Савет одобрио 39.300,00 динара  и то за 
трошкове штампања промо материјала 8.000,00 динара, 
материјал за рад у износу од 3.000,00 динара, освежење 
за тренинге   у укупном износу од 24.000,00 динара и 
озвучење за уличну акцију у износу 1.300,00 динара 

       
II - Градоначелник града Крушевца закључиће 

Уговоре о финансирању пројеката за реализацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца у 
2015. години са подносиоцима из тачке I овог Решења. 
Уговорима се уређују права и обавезе уговорених 
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 
за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, 
начин решавања спорова, као и друга права и обавезе. 

 
III - Средства за ове намене обезбеђена су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2015. годину, 
позицијама са позиције 103 конто 481941 Дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање Конкурса 
за удржења грађана – имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2015. годину. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-102/15  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), 
члана 42., Одлуке о буџету града Крушевца за 2015. 
годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 7/14), 
члана 13. и 14. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава града Крушевца за 
суфинансирање и финансирање програма и пројеката 
од јавног интереса ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 7/10, 1/13 и 1/15) и Одлуке Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима, бр.165/2015 од 19.03.2015. године, који се 
финансирају из буџета града Крушевца, 

Градско веће града Крушевца, дана 24.04.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
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ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
КРУШЕВАЦ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО 

ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 
У 2015. ГОДИНИ 

 
I - У 2015. години, са позиције 134, економска 

класификација конта 481941-дотације осталим 
непрофитним институцијама, средства за 
суфинансирање и финансирање програма и пројеката 
од јавног интереса на основу спроведеног јавног 
конкурса - за финансирање програма у области борачко 
инвалидске заштите, у укупном износу од 250.000 
динара, у складу са Одлуком о буџету града Крушевца 
за 2015. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
7/14) финансираће се: 

 
Назив водеће организације која подноси 

програм: Удружење Ратних војних инвалида 
 
Назив пројекта: "Програмске активности Удружења 

Ратних војних инвалида Крушевац за 2015. годину" 
Трајање програма: 01.01-31.12.2015. године 
Тражена средства за која се конкурише: 500.000 

динара 
Одобрена средства: 250.000 динара 
 
II - Градоначелник града Крушевца, са напред 

наведеним Удружењем, закључује Уговор о суфинанси-
рању и финанирању програма од јавног интереса, којим 
се уређују права и обавезе уговорних страна, начин и 
рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију 
пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 
решавања спорова, као и друга права и обавезе 
уговорних страна.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-120/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу чл. 16. Закона о буџету Републике 

Србије („Сл. гл. РС“ бр. 142/2014), Закључка Владе 
Републике Србије 05 бр.023-14246/2014 са Упутством 
за израду годишњих програма пословања за 2015. 
годину и чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11). 

Градско веће града Крушевца дана 24.04.2015. 
године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Јавна предузећа чији је оснивач град Крушевац 
дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске 
године, део од најмање 50% добити, а јавне агенције 
100% добити,  односно вишка прихода над расходима 
по завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет 

града Крушевца према динамици коју одреди Градско 
веће града Крушевца. 

 
2. Привредна друштва чији је оснивач град Крушевац 

или у којима Крушевац има учешће у власништву дужна су 
да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у 
буџет града уплате најмање 50% сразмерног дела добити 
по завршном рачуну за 2014. годину, који у складу са 
законом који уређује привредна друштва припада граду као 
члану друштва, а према динамици коју одреди Градско 
веће града Крушевца. 

 
3. Изузетно од тачке 1. и 2. овог закључка, обавезу 

по основу уплате добити нема субјекат из тачке 1 који 
уз сагласност Градског већа, донесе одлуку да из 
добити повећа капитал, односно привредно друштво из 
тачке 2. овог члана које донесе одлуку да остварену 
добит не распоређује, а расположива ликвидна средства 
употреби за финансирање инвестиција. 

 
4. Налаже се Одељењу за стамбено комуналне и 

имовинско правне послове Градске управе да прати 
примену и спровођење овог закључка. 

 
5. Овај закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-5/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

 

154 
На основу члана  48. Статута града Крушевца 

(''Службени лист града Крушевца'' бр. 8/08 и 5/11) и 
члана 17. Правилника о критеријумима за финансирање 
програма и пројеката за реализацију Локалног плана 
акције за децу града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 2/12),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 12.05.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији и утрошку 

средстава Локалног плана акције за децу за Град 
Крушевац за 2014. годину. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-129/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 

155 
На  основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09),  чл.  3. и 5. 
Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 9/06 и 
"Сл. лист града Крушевца" бр. 9/08),  
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Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 21.05.2015. године године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ НЕМАЊА ЈОВАНОВИЋ, 
мастер инж. архитектуре,  дужности члана Комисије за 
планове града Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ ДАНИЈЕЛА ЈАКОВЉЕВИЋ, 

дипл. инж. архитектуре из Крушевца, за члана  
Комисије за планове града Крушевца.  

 
III -  Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-226/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 
 

 
156 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и чл. 
33. став 3. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 4/2010),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.05.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ МАРИЈА МИХАЈЛОВИЋ, 

грађ. тех. за високоградњу, запослена у "Дирекцији за 
урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац дужности члана 
Комисије за утврђивање тржишне вредности 
грађевинског земљишта. 

 
II. - ИМЕНУЈЕ СЕ РОДОЉУБ СЛАВКОВИЋ, дипл. 

инж. грађ., запослен у "Дирекцији за урбанизам и 
изградњу"  ЈП Крушевац, за члана Комисије за утврђивање 
тржишне вредности грађевинског земљишта. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-55/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 
157 
На  основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09),  чл.  3. и 5. 
Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 9/06 и 
"Сл. лист града Крушевца" бр. 9/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.05.2015. године године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ ДАНИЈЕЛА ЈАКОВЉЕВИЋ, 
дипл. инж. архитектуре из Крушевца, дужности члана   
Комисије за планове града Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ МИЛА МАНОЈЛОВИЋ, дипл. 

инж. архитектуре из Крушевца, за члана  Комисије за 
планове града Крушевца.  

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-231/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца и 

члана 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 26.05.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Комисије Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца од 
15.05.2015. године под бр. 22/15 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: 022-137/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

* 
*                * 

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 дана 15.05.2015. године 
донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
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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 и 
бр. 4/14) члан 5. мења се и гласи: 

 
„Члан 5. 

 
Корисник средстава је лице које је у поступку 

вантелесне оплодње под условом: 
-  да је неуспешно завршило поступке који се 

финансирају од стране Републичког фонда за 
здравствено осигурање, или 

- да због старосне границе, медицинских или 
других разлога није у могућности да ово право оствари 
преко Републичког фонда за здравствено осигурање 

Корисник средстава може бити и лице које је 
успешно завршило поступак вантелесне оплодње, 
уколико испуњава услове из става 1., под условом да 
захтев поднесе у року од 6 (шест) месеци од дана 
окончања поступка вантелесне оплодње. 

Ово право остварује жена до 50 година старости." 
 

Члан 2. 
 

У члану 7 став 2, алинеја 3., иза речи "вантелесне 
оплодње" додају се речи, "односно доказ о успешно 
завршеном поступку" 

 
Члан 3. 

 
У члану 7. став 2, иза алинеје 4, додаје се нова 

алинеја која гласи "доказ о немогућности остваривања 
права преко Републичког фонда за здравствено 
осигурање." 

 
Члан 4. 

 
У члану 10., став 2. мења се и гласи " Право из 

претходног става остварује се за свако новорођено дете 
на територији града Крушевца, без обзира на редослед 
рођења, као и за новорођену децу рођену ван територије 
града Крушевца, у случајевима кад породиља има 
пребивалиште на територији града Крушевца." 

 
Члан 5. 

 
У члану 25. став 2. иза речи "образовно-васпитним 

установама" уместо тачке, ставља се запета и додају се 
речи "и да ово право нису остварили по било ком 
другом основу." 

 
Члан 6. 

 
Овај Правилник објавити у Службеном листу града 

Крушевца, а примењиваће се даном добијања 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 

 
Број: 22/2015                          Председник Комисије 
                                                 Иван Мијаиловић, с.р. 

        
159 
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. 33. Одлуке о 

организацији Градске управе града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца"  бр. 11/13-Пречишћен текст),  

Градско веће града Крушевца. на седници 
одржаној дана 26.05.2015. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

  
I – ПОСТАВЉА СЕ ИВАН АНЂЕЛИЋ, дипл. 

правник из Здравиња, за вршиоца дужности начелника 
Градске управе града Крушевца.  

 
II -  Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-10/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 
 
 

160 
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Службе 

месних заједница („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/09 – 
Пречишћен текст) и члана 48. Статута града  Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 26.05.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН АНЂЕЛИЋ, дипл. 

правник из Здравиња, дужности шефа Службе месних 
заједница. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-9/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 
 

 

161 
На основу чл. 3. Одлуке о оснивању Службе 

месних заједница  ("Сл. лист  града Крушевца" бр. 1/09- 
Пречишћен текст) и  члана 48.  Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевцa, на седници 
одржаној дана 26.05.2015.  године, донело је  

Р Е Ш Е ЊЕ 
 
I - ПОСТАВЉА СЕ НИКОЛА ФИЛИПОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, за шефа Службе месних 
заједница. 
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II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 020-11/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

 

162 
На основу члана 48. став 1. тач. 13. Статута града 

Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08 и 5/11) и 
на основу члана 15. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 
за подстицање развоја младих талената града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'' бр. 6/2011) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.06.2015. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правила Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, коју је донео 
Управни одбор Фонда за подстицање развоја младих 
талената, број 37 од 04.06.2015. године.  

 
2. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-159/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

* 

*                 * 

 
На основу чл. 15. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/11) и чл. 15. Правила 
Фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца („Сл. лист града  Крушевца“ бр. 1/12, 6/13 и 
3/14), Управни одбор Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, на седници одржаној 
дана 04.06.2015. године, донео је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ФОНДА 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ 
ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У  Правилима Фонда за подстицање развоја младих 

талената града Крушевца (″Сл. лист града Крушевца″  бр. 
1/12 , 6/13 и 3/14) у члану 19. став 1 тачка 1. се брише.“ 

Члан 2. 
 
У члану 28. став 2. бришу се речи: „одличан успех и“. 
  

Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном добијања 

сагласности Градског већа. 
 

Члан 4. 
 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 37/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 
 
163 
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. 
12/2009) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.06.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма „Самозапошљавање“ бр. 
2/2015 од 05.06.2015. које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава Фонда за финансирање активне 
политике запошљавања. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

III Број: 401-112/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

* 

*                   * 

 
На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању 

буџетског фонда за  финасирање  активне политике 
запошљавање („Сл.лист града Крушевца“ бр. 12/2009),  

Комисија за израду предлога  Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавањa 
на седници одржаној дана 05.06.2015. године, донела је 

 
 

УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 
 

   ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА "САМОЗАПОШЉАВАЊЕ" 
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1.   ЦИЉ 
 
Додела субвенција за самозапошљавање 

незапослених лица на територији града Крушевца врши 
се у циљу смањења стопе незапослености, подстицања 
запошљавања незапослених лица, подржавања стварања 
већег броја нових МСПП, као и подстицања отварања 
нових радних места. 

 
2. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИ-

ОНИСАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТО-
РИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА И ОПИС МЕРА 

 
Укупна расположива средства за доделу 

субвенција за самозапошљавање незапослених лица 
на територији града Крушевца износе 21.800.000,00 
динара. Град Крушевац је издвојио 15.300.000,00 
динара, док Национална служба за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) учествује у 
финансиорању програма са 6.500.000,00 динара.  

Субвенција за самозапошљавање намењена је 
незапосленим лицима која се воде на евиденцији 
Националне службе и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.  

Субвенција за самозапошљавање додељује се 
незапосленом лицу у једнократном износу од 
180.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. 

Незапослено лице које оствари право на 
субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља 
регистровану делатност најмање 12 месеци. 

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем 
више незапослених лица, оснивањем привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 180.000,00 динара. 

У току трајања Јавног позива незапослено лице 
може само једном поднети захтев за коришћење 
субвенције. 

Јавни позив за доделу субвенције за 
самозапошљавање представља основ за добијање de 
minimis државне помоћи. 

 
3. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
 
Овим се ближе одређују услови, критеријуми и 

начин доделе субвенција за самозапошљавање 
незапослених лица на територији града Крушевца  за 
2015. годину. 

 
Услови за подношење захтева 
 
Право подношења захтева за доделу субвенције за 

самозапошљавање се остварује под условом да је лице: 
-    са пребивалиштем на подручју града Крушевца 
- поднело захтев са бизнис планом; 
- пријављено на евиденцију незапослених 

Националне службе за запошљавање најмање месец 
дана пре дана подношења захтева; aко је подносилац 

захтева особа са инвалидитетом време проведено на 
евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву, 

- завршило инструктивну обуку за 
самозапошљавање по плану и програму обуке у 
организацији Националне службе или друге 
одговарајуће организациј, 

- измирило раније обавезе према Пореској 
управи. 

Право на субвенцију за самозапошљавање не може 
се остварити у следећим случајевима: 

- за обављање делатности у области 
експлоатације угља, трговине, примарне 
пољопривредне производње, финансијских услуга, 
такси превоза, мењачнице и игре на срећу и за 
обављање других делатности у складу са Правилником 
Националне службе; 

- за обављање послова/делатности, за коју је 
решењем о инвалидности или решењем о процени 
радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са 
инвалидитетом не може да обавља; 

- за оснивање удружења грађана; 
- који је остварио право на исплату новчане 

накнаде у једнократном износу за самозапошљавање; 
- који је користио субвенцију за 

самозапошљавање по Јавном позиву Града и 
Националне службе у току претходне 3 године, 
рачунајући од дана одобравања средстава.  

Документација за подношење захтева: 
- захтев са бизнис планом на прописаном 

обрасцу; 
- уверење са евиденције Националне службе; 
- фотокопија личне карте подносиоца; 
- доказ о завршеној обуци; 
- писана изјава подносиоца захтева о свим 

другим de minimis државним помоћима које је добио у 
претходном трогодишњем фискалном периоду; 

- доказ о власништву пословног простора, 
уколико подносилац захтева располаже истим и 

- доказ о власништву опреме, уколико 
подносилац захтева располаже истим; 

- доказ о категорији лица које се самозапошљава а 
припада теже запошљивим или рањивим категоријама. 

Комисија задржава право да затражи и додатна 
документа и доказе, релевантне за одлучивање о поднетој 
пријави. 

 
Пријава са обрасцем бизнис плана се може 

преузети у Градској  управи  града Крушевца у Служби 
за економски развој и инвестиције, соба 25. или на сајту 
www.krusevac.rs.  

 
4. ПРИОРИТЕТИ  ЗА  ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА 
 
Приоритет у додели субвенција утврђује се на 

основу оцене бизнис плана и унапред дефинисаних 
критеријума, a у складу са планом развоја Града.  

Приоритет при додели субвенције имају лица која 
припадају категорији теже запошљивих лица и то: 

- млади до 30 година, 
- старији од 50 година, 
- дугорочно незапослена лица, 
- вишак запослених, 

http://www.krusevac.rs/
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- жене,  
- незапослена лица без квалификације и 

нискоквалификована лица, 
- особе са инвалидитетом, 
- припадник ромске националности, 
- избегла и расељена лица, 
- повратник према споразуму о реадмисији, 
- деца без родитељског старања, 
- жртве породичног насиља и трговине људима, 
- самохрани родитељи, 
- супружници из породице у којој су оба 

супружника незапослена, 
- родитељи и деца са сметњама у развоју и  
- корисници новчане социјалне помоћи. 
 
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 

доноси се на основу провере и бодовања поднетог 
захтева са бизнис планом.  

 
Провера поднетих захтева 
 
Град и Национална служба врше проверу поднетих 

захтева, односно проверу испуњености услова Јавног 
позива и приложене документације. 

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене 
Јавним позивом неће се даље разматрати. 

 
Бодовање поднетих захтева 
 
Приликом бодовања захтева са бизнис планом 

узимају се у обзир следећи критеријуми: структура 
лица која се запошљавају, врста делатности, потребни 
ресурси (пословни простор и опрема). 

 
Одлука о додели субвенције за  
 самозапошљавање 
 
Град доноси Одлуку о одобравању субвенција, на 

основу мишљења Националне службе и предлога 
Одлуке Комисије за избор корисника средстава. 

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 
објављује се на сајту Града. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 
бодова, предност ће се дати захтевима који имају више 
поена по појединачним критеријумима и то следећим 
редоследом: категорија лица, планирана врста 
делатности и потребни ресурси за отпочињање 
обављања делатности. 

 
6. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Градоначелник града Крушевца, директор 

филијале Националне службе и подносилац захтева, у 
року од 45 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању субвенције, закључују уговор којим се 
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се 
врши исплата субвенције. 

Лице је у обавези да отпочне обављање 
регистроване делатности након подношења захтева, а 
најкасније до датума потписивања уговора. 

 
Документација за закључивање уговора:  

- фотокопија решења АПР или надлежног органа 
о упису у регистар уколико ниje регистрован у АПР; 

- фотокопија Потврде о извршеној регистрацији 
код Пореске управе (образац РЕГ)  

- Уверење Пореске управе о претходно 
измиреним обавезама; 

- фотокопија решења о ПИБ-у; 
- фотокопија пријаве на обавезно социјално 

осигурање; 
- фотокопија уговора о отварању рачуна или 

картице текућег рачуна; 
- фотокопија картона депонованих потписа; 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза; 
- фотокопија личне карте жиранта и други 

докази у зависности од статуса жиранта и  
- писани пристанак подносиоца захтева и 

жиранта за прикупљање и обраду података о личности. 
 

Средства обезбеђења уговорних обавеза 
 
Приликом закључивања уговора подноси се 

средство обезбеђења уговорних обавеза, и то:  
- две истоветне бланко трасиране менице корисника 

средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.  
Жирант може бити свако пословно способно 

физичко лице, не старије од 65 година, које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у 
складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, 
извршитељ и сл.). 

 
7.  ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
     ИЗ УГОВОРА 
 
Корисник субвенције дужан је да: 
- обавља регистровану делатност најмање 12 

месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности; 

- измирује обавезе по основу јавних прихода, од 
дана отпочињања делатности до периода наведеног у 
уговору; 

- Националној служби омогући праћење 
реализације уговорне обавезе; 

- Националној служби достави доказе о 
реализацији уговорне обавезе и  

- обавести Националну службу и Град о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора у 
року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају да корисник средстава не испуни обавезе 
утврђене уговором, дужан је да Националној служби 
врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећан за законску 
затезну камату од датума преноса средстава, а 
Национална служба се обавезује да уплаћена средства 
врати Граду. 

8. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА 
    СА БИЗНИС ПЛАНОМ  
     ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Критеријуми су усклађени са критеријумима 

Националне службе за запошљавање. Бодовање по 
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појединачним захтевима вршиће се према утврђеној 
бодовној листи Националне службе за запошљавање.  

 
9. ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ 
 
Захтев са бизнис планом, подноси се препорученом 

поштом или доставом преко писарнице Градске управе 
града Крушевца, са назнаком на коверти „Пријава за 
доделу субвенције за програм самозапошљавања„. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за економски развој и 
инвестиције Градске управе (бр.25) или преузети са 
сајта www.krusevac.rs. 

Додатне информације могу се добити у Служби за 
економски развој и инвестиције Градске управе града 
Крушевца (или на телефон 414-720, 414-820). 

Захтев са бизнис планом подноси се у време 
трајања јавног позива. 

Исплата средстава на име субвенције за 
самозапошљавање биће извршена сразмерно остварењу 
буџета Града Крушевца. 

Непотпуна документација се неће узимати у 
разматрање. 

 
Бр. 2/2015               Председник Комисије 
                Мирољуб Ћосић, с.р.                        

        
 
 
 
164 
На основу чл. 59. став 2 Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 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 17.06.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Градској управи града 
Крушевца број 021-4/IV-2015 који је 09.06.2015. године, 
донео в.д. начелник  Градске управе града Крушевца. 

 
2. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-5/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

 

165 
На основу чл.142. Закона о спорту („Сл. гласник 

РС“, број 24/2011) , и чл. 48. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр.8/08 и  5/11),  

Градско веће Града Крушевца, на седници 
одржаној 17.06.2015. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Програма  развоја спорта 
града Крушевца са акционим планом за период  

2015 - 2018. године и формирању Комисије 
  

I - ПРИСТУПА СЕ изради Програма развоја спорта 
града Крушевца са акционим планом за период  2015-
2018. године. 

 
II - Градско веће града Крушевца ће посебним 

Решењем именовати Комисију за израду Програма 
развоја спорта града Крушевца са акционим планом за 
период  2015-2018. године. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-164/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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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 24.06.2015. године, донело  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА 
КРУШЕВЦА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ  

ЗА ПЕРИОД 2015.-2018. ГОДИНА 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ Бошко Губеринић, проф. физичке 
културе, за члана Комисије за израду Програма развоја 
града Крушевца са Акционим планом 2015-2018. 
година.  

 
II -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-174/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 

167 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  
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Градско веће града Крушевца, дана 12.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499110, позиција 111 - Средства резерви 
(стална резерва), одобрава се укупно 1.020.176 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), пројекат 0005 (П: Превенција и 
отклањање последица елементарних непогода и других 
ванредних ситуација),  економска класификација 
484100, позиција 122 - Накнада штете за повреде или 
штете настале услед елементарних непогода, увећава се 
за 1.020.176 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у износу од 1.020.176 динара, 
служиће за исплату III привремене ситуације бр. 050-
6/43 од 30.06.2014. године, на износ од 1.020.175,37 
динара, издате од „КРУШЕВАЦПУТ“ А.Д. , Крушевац, 
за извођење радова на заштити и спасавању 
становништва и материјалних добара од елементарних 
непогода, за месец јун 2014. године, у следећим 
насељеним местима: Кукљин, Јасика, Каоник, Мешево, 
Мали Шиљеговац, Церова, Здравиње, Велики 
Шиљеговац, Бојинце, Читлук, Пакашница и Лазаревац,  
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 бр. 404-
280/II од 25.10.2007. године и анекса 1 бр. 404-136/II од 
12.03.2012. године, закљученог са АД „Крушевацпут“, 
Крушевац за случај елементарних непогода изведени су 
радови у напред наведеним насељеним местима и 
испостављена привремена 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: 401-81/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

168   
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499110, позиција 111 - Средства 
резерви (стална резерва), одобрава се укупно 903.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), пројекат 0005 (П: Превенција и 
отклањање последица елементарних непогода и других 
ванредних ситуација),  економска класификација 484100, 
позиција 122 - Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода, увећава се за 903.000 
динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у износу од 903.000 динара, 
служиће за исплату рачуна отпремнице бр. 05-2/2015 од 
09.02.2015. године, на износ од 903.000 динара, издатог 
од С.З.Р. АЛЕКС-ГРАДЊА, Крушевац, за санацију 
бујичних водотокова, одрона и клизишта у насељеним 
местима: Треботин, Жабаре, Росица, Трмчаре и Каоник, 
у периоду од 16.01. до 01.02.2015. године,  на основу 
копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записником са 
седнице стручно оперативног тима за заштиту од 
поплава бр. 14/2015-06 од 12.01.2015. године разматрао 
је стање за предузимање превентивних и оперативних 
мера ради припреме одбране од поплаве и леда на 
водама 1. и 2. реда на територији града Крушевца и 
донео закључке о деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
732/II од 25.09.2012. године и анекса 1 бр. 404-55/II од 
03.03.2015. године, 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: 401-147/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

169 
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, 108/2013 
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и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.04.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 17.290 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 36 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 17.290 динара. 

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

овог решења у  износу од 17.290 динара су недостајућа 
средства за исплату солидарне помоћи због смрти оца 
Бојана Поповића, 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: 401-72/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

170 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.04.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска 
активност 0010 (ПА: Резерве), функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 112 - Средства резерви (текућа резерва), 

одобрава се укупно 99.481 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 11 – НАРОДНИ МУЗЕЈ, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Народног музеја), после позиције 375, уводи се 
позиција 375/1 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, економска класификација 483100, конто 
483111-Новчане казне и пенали по решењу судова, на 
износ од 99.481 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату новчаних 
казни и пенала у поступку са запосленим Мирољубом 
Стефановићем и фотокопирницом „С-ПРИНТ“. 

 
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: 401-71/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

 

171 
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. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 1, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 112 - Текућа резерва, одобрава се укупно 
1.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 32 – СОШ „Веселин Николић“, у 

програму 2002, програмској активности 0001, у оквиру 
позиције 462 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти, економска класификација 463100 отвара се 
конто 426821 – Храна (сендвичи за такмичење) на 
износ од 1.000 динара.  

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

овог решења биће употребљена за исплату трошкова 
исхране учесника 17. републичких такмичења из продручја 
рада машинства и обраде метала и пољопривреде, 
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производња и прерада хране, за образовне профиле бравар, 
аутолимар, помоћник обрађивача лима и пекар. 

 
 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: 401-77/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

 

172 
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. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 12.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 1, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 112 - Текућа резерва, одобрава се укупно 
250.060 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 49 – ЈП „Дирекција за урбанизам 
и иградњу“, у програму 0701, програмској активности 
0001, после позиције 575 отвара се позиција 575/1 - 
Нематеријална имовина, економска класификација 
515100, у износу од 250.060 динара.  

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за изградњу водоводног 
и канализационог прикључка за објекте на локацији К1-9 
(Пасаж између Чешља 2 и Чешља 3) и на локацији К1 – 71 
(бочна страна зграде  Завода за социјално и здравствено 
осигурање), по предмеру и предрачуну грађевинских и 
грађевинско–занатских радова за изградњу водоводног 
прикључка за објекте на поменутим локацијама издатом 
од ЈКП „Водовод Крушевац“. 

 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-78/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

173 
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, 108/2013 

и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
142.372 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 426400, позиција 63 – Материјали за 
саобраћај, повећава се за 142.372 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 142.372 динара биће 
употребљена за исплату по предрачуну бр. 6/Д15 од 
22.04.2015. године, за набавку гума. 

 
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: 401-80/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

174 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
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(текућа резерва), одобрава се укупно 25.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), 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 Оље Миловановић, запослене 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: 401-100/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 
 

 

175 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа, програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
61.533 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 27 – OШ „Нада Поповић“, 
шифра програма 2002 (Програм 9: Основно 
образовање), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Нада Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 453 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 61.533 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 61.533 динара користе 
се за непланирану исплату солидарне помоћи 

запосленој Станици Јевтић за боловање дуже од 3 
месеца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-99/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа, програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
122.492 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 38 – ГИМНАЗИЈА, шифра 
програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Гимназије) економска класификација 
463100, позиција 483 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (нивоу Републике), повећава се за 
122.492 динара и то: 

- конто 422131-Трошкови смештаја на 
службеном путу, износ од 37.892 динара и 

- конто 422412-Трошкови путовања ученика који 
учествију на републичким и међународним такмичењима, 
износ од 84.600 динара. 

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

овог решења у  износу од 122.492 динара користе се за 
учешће ученика на такмичењима из историје, латинског, 
рачунарства, хемије, биологије и српског језика у периоду 
од 10. до 24. маја текуће године. 

 
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: 401-98/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа, програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
496.800 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 47 – ДОМ ЗДРАВЉА 
КРУШЕВАЦ, шифра програма 1801 (ПРОГРАМ 12: 
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Дома здравља 
Крушевац), економска класификација 463200, позиција 
502 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 
(нивоу Републике), конто 512511-Медицинска опрема, 
повећава се за 496.800 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 496.800 динара су 
недостајућа средства за обавезу по уговору из 2014. 
године, за набављени аутоклав у априлу 2015. 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: 401-101/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 
108/2013) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 1, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 112 - Текућа резерва, одобрава се укупно 
569.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 3 – Буџетски фонд за 

финансирање активне политике запошљавања, у 
програму 1501, програмској активности 0005, после 
позиције 160 отвара се позиција 160/1 – Остале текуће 
дотације и трансфери, економска класификација 
465100, на износ 569.000 динара, по закључку Градског 
већа III број: 404-396/14 од 03.09.2014. године, којим је 
овлашћен градоначелник да потпише уговор о сарадњи.  

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

овог решења биће употребљена за  реализацију пројекта 
„Смањење сиромаштва и унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих и угрожених група 
становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“.  

Укупна вредност пројекта по закљученом уговору 
о сарадњи  са „Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V“ износи 
115.300 евра. Град Крушевац учествује у реализацији 
пројекта са 4.725 евра (у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан уплате) уплатом на посебан 
рачун Help-a. 

 
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: 401-104/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

 

179 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
167.580 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 20 – OШ „ВУК КАРАЏИЋ“, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Вук Караџић“), економска 
класификација 463100, позиција 441 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), конто 
472713-Ученичке награде, повећава се за 167.580 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 167.580 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0100/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5180/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, Г. 
Милановац. 

 
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: 401-133/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 

Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
199.440 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 21 – ОШ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Доситеј Обрадовић“), 
економска класификација 463100, позиција 443 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 199.440 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 199.440 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5181/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г.Милановац и предрачуну 
бр. 0101/15 од 04.06.2015. године, издатог од ЈРЈ д.о.о. 
Земун. 

 
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: 401-129/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
 
181 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
105.840 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 24 – OШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Јован Јовановић 
Змај“), економска класификација 463100, позиција 448 
– Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
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Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 105.840 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 105.840 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0103/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5205/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-132/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 

 

182 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
166.320 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 25 – OШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Јован Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 450 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), конто 
472713-Ученичке награде, повећава се за 166.320 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 166.320 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0104/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5206/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

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: 401-123/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

183 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
222.720 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 22 – OШ „ДРАГОМИР 
МАРКОВИЋ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Драгомир 
Марковић“), економска класификација 463100, 
позиција 445 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), конто 472713-Ученичке 
награде, повећава се за 222.720 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 222.720 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0102/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5204/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, Г. 
Милановац. 

 
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: 401-121/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 



   622                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                  26.06.2015. 

 

184 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
255.660 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 27 – OШ „НАДА ПОПОВИЋ“, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Нада Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 453 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
конто 472713-Ученичке награде, повећава се за 255.660 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 255.660 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0106/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5207/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-124/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

 

185 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
101.160 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 16 – OШ „БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Бранко Радичевић“), 
економска класификација 463100, позиција 434 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 101.160 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 101.160 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0105/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5182/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-119/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

186 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
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економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
60.060 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 28 – OШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ 
ГОРЊИ СТЕПОШ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 
9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Деспот Стефан“ 
Горњи Степош), економска класификација 463100, 
позиција 454 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), конто 472713-Ученичке 
награде, повећава се за 60.060 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 60.060 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0108/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5184/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-125/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

187 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
68.820 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 19 – OШ „ВЛАДИСЛАВ 
САВИЋ ЈАН“ ПАРУНОВАЦ, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање ОШ „Владислав 
Савић Јан“ Паруновац), економска класификација 
463100, позиција 439 – Текући трансфери осталим 

нивоима власти (нивоу Републике), конто 472713-
Ученичке награде, повећава се за 68.820 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 68.820 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0111/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5187/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-120/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

188 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
73.680 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 29 – OШ „СВЕТИ САВА“ 
ЧИТЛУК, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Свети Сава“ Читлук), 
економска класификација 463100, позиција 456 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 73.680 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 73.680 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех ученика, 
по предрачуну бр. 0116/15 од 04.06.2015. године, издатог 
од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 5192/15 од 
04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, Г. Милановац. 
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3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
финансије. 

  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-126/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

189 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
70.620 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 23 – OШ „СТАНИСЛАВ 
БИНИЧКИ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Станислав Бинички“), 
економска класификација 463100, позиција 447 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 70.620 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 70.620 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0110/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5208/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, Г. 
Милановац. 

 
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: 401-122/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

190 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
29.280 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 30 – OШ „СТРАХИЊА 
ПОПОВИЋ“ ДВОРАНЕ, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање ОШ „Страхиња 
Поповић“ Дворане), економска класификација 463100, 
позиција 458 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), конто 472713-Ученичке 
награде, повећава се за 29.280 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 29.280 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0113/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5189/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-137/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

 

191 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
38.640 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 31 – OШ „ЖАБАРЕ“ ЖАБАРЕ, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Жабаре“ Жабаре), економска 
класификација 463100, позиција 460 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
конто 472713-Ученичке награде, повећава се за 38.640 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 38.640 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0109/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5185/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-127/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

192 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 

економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
39.240 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 26 – OШ „КНЕЗ ЛАЗАР“ 
ВЕЛИКИ КУПЦИ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 
9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Кнез Лазар“ Велики 
Купци), економска класификација 463100, позиција 452 
– Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 39.240 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 39.240 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0107/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5183/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-135/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

193 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
104.280 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 18 – OШ „ВЕЛИЗАР 
СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН“ В.ШИЉЕГОВАЦ, шифра 
програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ 
В.Шиљеговац), економска класификација 463100, 
позиција 437 – Текући трансфери осталим нивоима 
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власти (нивоу Републике), конто 472713-Ученичке 
награде, повећава се за 104.280 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 104.280 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0112/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачуну бр. 
5188/15 од 04.06.2015. године, издатог од ПРИМА, 
Г.Милановац. 

 
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: 401-136/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 
194 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
39.840 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 15 – ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“ 
КОЊУХ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОШ „Брана Павловић“ 
Коњух), економска класификација 463100, позиција 432 
– Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 39.840 динара. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у  износу од 39.840 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5190/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г.Милановац и предрачуну 
бр. 0014/15 од 04.06.2015. године, издатог од ЈРЈ д.о.о. 
Земун. 

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: 401-128/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

195 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
136.950 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 36 – ОМШ „СТЕВАН 
ХРИСТИЋ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ОМШ „Стеван Христић“), 
економска класификација 463100, позиција 467 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 472713-Ученичке награде, повећава 
се за 136.950 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 136.950 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0118/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачунима и 
то: бр. 5194/15 и бр. 5201/15 од 04.06.2015. године, 
издатих од ПРИМА, Г.Милановац. 

 
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: 401-117/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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196 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
45.930 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 32 – ШОСО „ВЕСЕЛИН 
НИКОЛИЋ“, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање ШОСО „Веселин 
Николић“), економска класификација 463100, позиција 
462 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
(нивоу Републике), конто 472713-Ученичке награде, 
повећава се за 45.930 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 45.930 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 0117/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ЈРЈ д.о.о., Земун и предрачунима и 
то: бр. 5193/15 и бр. 5202 од 04.06.2015. године, 
издатих од ПРИМА, Г.Милановац. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-118/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

 

197 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
199.650 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 38 – ГИМНАЗИЈА, шифра 
програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Гимназије), економска класификација 
463100, позиција 483 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (нивоу Републике), конто 472713-
Ученичке награде, повећава се за 199.650 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 199.650 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5197/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г. Милановац. 

 
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: 401-114/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

198 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
119.550 динара распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 3, глава 39 – ЕКОНОМСКО-
ТРГОВИНСКА ШКОЛА, шифра програма 2003 
(ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Економско-
трговинске школе), економска класификација 463100, 
позиција 485 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), конто 472713-Ученичке 
награде, повећава се за 119.550 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 119.550 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5195/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г. Милановац. 

 
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: 401-115/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

199 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
225.750 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 41 – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, 
шифра програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Медицинске школе), економска 
класификација 463100, позиција 489 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
конто 472713-Ученичке награде, повећава се за 225.750 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 225.750 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5198/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г.Милановац. 

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

  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-134/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
 
200 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
61.500 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 43 – ХЕМИЈСКО-
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА, шифра програма 2003 
(ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Хемијско-
технолошке школе), економска класификација 463100, 
позиција 493 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике), конто 472713-Ученичке 
награде, повећава се за 61.500 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 61.500 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5200/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г.Милановац. 

 
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: 401-131/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

201 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
63.300 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 40 – МАШИНСКО-

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, шифра програма 2003 
(ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Машинско-
електротехничке школе), економска класификација 
463100, позиција 487 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (нивоу Републике), конто 472713-
Ученичке награде, повећава се за 63.300 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 63.300 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5199/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г.Милановац. 

 
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: 401-116/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

 

 

202 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа), програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
69.150 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 42 – ТЕХНИЧКА ШКОЛА, шифра 
програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Техничке школе), економска класификација 463100, 
позиција 491 – Текући трансфери осталим нивоима власти 
(нивоу Републике), конто 472713 - Ученичке награде, 
повећава се за 69.150 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 69.150 динара биће 
употребљена за набавку књига за одличан успех 
ученика, по предрачуну бр. 5196/15 од 04.06.2015. 
године, издатог од ПРИМА, Г.Милановац. 

 
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: 401-130/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
203 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: Локална самоуправа, програмска активност 0010 
(ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - 
Средства резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 
18.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 38 – ГИМНАЗИЈА, шифра 
програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), 
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програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Гимназије) економска класификација 463100, позиција 
483 – Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), конто 422131-Трошкови смештаја на сл.путу, 
повећава се за 18.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 18.000 динара користе 
се за учешће ученика на Републичком такмичењу из 
хемије у периоду од 15.-17.05.2015. године-
Истраживачка станица у Петници. 

 
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: 401-148/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 
 
204 
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, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.06.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 
0010 (ПА: Резерве), функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 112 - Средства 
резерви (текућа резерва), одобрава се укупно 70.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, шифра 
програма 0601 (ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ), програмска активност 0014 (ПА: Остале 
комуналне услуге), економска класификација 485100, 
позиција 155 – Накнада штете за повреде или штету нанету 
од стране државних органа, повећава се за 70.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 70.000 динара су 
недостајућа средства за исплату накнада штета 
насталих услед уједа паса луталица и то: Милошу 
Џакули, износ од 40.000 динара, Види Ивановић и 
Александру Лазићу, износ од по 15.000 динара.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-146/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 
 
205 
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевац“ бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 11.06.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2015. годину код корисника: 

- ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ 
ТАЛЕНАТА, шифра програма 2003 (ПРОГРАМ 10: 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 
(ПА: Функционисање Фонда за подстицање развоја 
младих талената), са позиције 501 – Накнаде из буџета 
за образовање, културу, науку и спорт, конто 472713 – 
Ученичке награде (књиге за одличан успех ученика), у 
износу од 2.700.000 динара.  

  
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву- 
раздео 3, глава 1-ГРАДСКА УПРАВА, на позицију 112-
Средства резерви (текућа резерва), шифра програма 
0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), због 
укидања функције Фонда - додела ученичких награда 
(књиге за одличан успех ученика), а на основу Одлуке 
о изменама и допунама Правила Фонда бр. 37 од 
04.06.2015. године, коју је донео Упавни одбор Фонда, 
а Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 05.06.2015. године , донело Закључак III бр. 022-
159/2015, којим даје сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Правила Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца. 

 
III - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије.  
 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-138/15  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.05.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 7.000 
динара, извор финансирања 08 – Донација од 
невладиних организација и појединаца и сада износе 
2.805.611.284 динара, уплатом по уговору закљученим 
између ЈУ Ветеринарска станица „Крушевац“ и 
Крушевачког позоришта, на износ од 7.000 динара. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 7.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.805.611.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета утврђују се у 
износу од 2.534.900.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 7.000 динара и 
сада износе 2.267.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 7.000 динара и сада износе 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 7.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Крушевачког 
позоришта на конто 422194 – Накнада за употребу 
сопственог возила и сада износе 7.000 динара, за превоз 
ансамбла-учешће на међународном фестивалу у 
Јамболу-Бугарска. 

 
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: 400-6/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
12.000.000 динара, извор финансирања 07 – Донације од 
осталих нивоа власти (републички буџет) и сада износе 
2.817.611.284 динара, уплатом Министарства финансија, 
по изводу бр. 80 од 04.05.2015. године, на уплатни рачун 
буџета, за извршење обавеза.  

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
12.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.817.611.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
12.000.000 динара и сада износе 2.546.900.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 12.000.000 
динара и сада износе 23.040.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 12.000.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код следећих 
корисника: 

Градска управа, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0003 (ПА: Управљање јавним 
дугом), функционална класификација 170 и то: 

- на позицију 81 - Отплата камата осталим 
домаћим кредиторима (за кредит код Фонда за развој), 
конто 441511-Отплата камата осталим домаћим 
кредиторима (фонд за развој), износ од 916.044 динара 
и сада износи 7.916.044 динара и 

- на позицију 83-Отплата главнице осталим 
домаћим кредиторима (за кредит код Фонда за развој), 
конто 611511-Отплата главнице осталим домаћим 
кредиторима (фонд за развој), износ од 3.693.536 
динара и сада износи 33.693.536 динара; 

 
Градска управа, шифра програма 1301 

(ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Подршка локалним 
организацијама, удружењима и савезима), 
функционална класификација 810 и то: 

- на позицију 123- Дотације осталим 
непрофитним институцијама, конто 481941- Дотације 
осталим удружењима грађана, износ од 2.708.424 
динара и сада износи 62.708.424 динара; 

 
Предшколска установа „Ната Вељковић“ 

Крушевац, шифра програма 2001 (ПРОГРАМ 8: 
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Предшколске 
установе „Ната Вељковић“ Крушевац), функционална 
класификација 911 и то: 

- на позицију 393-Енергетске услуге, конто 
421225-Централно грејање, износ од 2.767.593 динара и 
сада износи 44.667.593 динара; 

 
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ 

Крушевац, шифра програма 0601 (ПРОГРАМ 2: 
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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ), програмска активност 0010 
(ПА: Јавна расвета), функционална класификација 640 и то: 

- на позицију 570- Енергетске услуге, конто 
421211- Услуге за електричну енергију- струја за јавну 
расвету, износ од 1.914.403 динара и сада износи 
73.914.403 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: 400-7/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 
 

208 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.05.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 495.000 
динара, извор финансирања 07 – Донације од осталих 
нивоа власти (републички буџет) и сада износе 
2.818.106.284 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије, по изводу бр. 
79 од 30.04.2015. године, на уплатни рачун буџета, за 
побољшање услова становања породичних 
доомаћинстава избеглица на територији града, кроз 
набавку грађевинског материјала. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 495.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.818.106.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
495.000 динара и сада износе 2.547.395.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 495.000 динара и 
сада износе 11.535.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 495.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код: 

Градске управе, шифра програма 0901 
(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0001 (ПА: Социјалне помоћи), 
функционална класификација 070 и то: 

- на позицију 133-Остале накнаде из буџета, 
конто 472931-Једнократне помоћи, износ од 495.000 
динара и сада износи 495.000 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: 400-8/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.06.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.058.000 динара, извор финансирања 07 – Донације од 
осталих нивоа власти (републички буџет) и сада износе 
2.823.164.284 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије, по изводу бр. 
99 од 29.05.2015. године, на уплатни рачун буџета, за 
побољшање услова становања интерно расељених лица, 
кроз набавку грађевинског материјала и доделу помоћи 
за куповину сеоских кућа са окућницом. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.058.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.823.164.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.058.000 динара и сада износе 2.552.453.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 5.058.000 динара 
и сада износе 28.593.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 5.058.000 динара, извор 
финансирања 07 разврставају се код: 

Градске управе, шифра програма 0901 
(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0001 (ПА: Социјалне помоћи), 
функционална класификација 070 и то: 
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- на позицију 133-Остале накнаде из буџета, 
конто 472900-Остале накнаде из буџета, износ од 
5.058.000 динара и сада износи 8.668.000 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: 401-9/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драги Несторовић, с.р. 
 

 
 
 

 
 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
210 
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 27.03.2015. 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 ... 
6/2013) тако што се у члану 6. након става 1. додају два 
нова става која гласе: 

 
"На паркиралиштима из претходног става, изузетно 

се може укинути одређен број паркинг места и то 
најдуже у периоду од 01. априла до 31. октобра текуће 
године, уколико постоји потреба за заузеће јавних 
површина постављањем летњих башти са жардињерама 
у складу са одредбама Одлуке о уређењу града. 

 
II - Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-

правне послове доноси посебно решење којим се 
привремено укида одређени број паркинг места." 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                   

IV Број: 344-281/2015 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 23.04.2015. 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 члану 34. након става 3. додаје нови став који 
гласи: 

"г) Одређује се постављање техничких средстава за 
успоравање саобраћаја, и то: 

 
- вештачких избочина-лежећих полицајаца у 

следећим улицама:  
1. Улица Бивољска, два у зони школе Бранко 

Радичевић, 
 
2. Улица Веселина Николића, један испред Дома 

за децу "Јефимија" и један испред Савеза слепих,  
 
3. Улица Краљевића Марка, два у зони школе 

Нада Марковић,  
 
4. Улица Ломничке борбе, два у зони школе Нада 

Марковић,  
 
5. Улица Николе Тесле, два између Л зграда и 

отворених базена у зони пешачког прелаза на 
удаљености око 20 метара лево и десно од пешачког 
прелаза,  

 
 6. Улица Ћирила и Методија, два, један у зони 

школе Драгомир Марковић и један у зони школе 
Машинско-техничког центра, 

 
7. Улица Чупићева, два у зони школе Јован 

Поповић.  
 
- пуног платоа у следећим улицама: 
 
1. Улица Аеродромска, гледано од Улице кнеза 

Милоша, на пешачким прелазима испред Улице 
Козничке (Баџин Вод), испред Улице Мартовских 
жртава и испред Улице Шаначке,  

 
2. Улица Балканска, на пешачком прелазу који се 

налази иза колског прилаза вишестамбеним објектима 
Лептир, а код ОШ Јован Поповић, 

 
3. Булевар Николе Пашића, на пешачком прелазу 

у зони са Улицом Мозиријевском као и у зони 
раскрсница (укључујући и пешачке прелазе) са 
Улицама Александра Флеминга и Војводе Степе, 
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4. Улица Војислава Илића, на пешачким 
прелазима испред Улице Сликара Миловановића и 
испред објекта Месне заједнице, 

 
5. Улица Војводе Путника, на пешачком прелазу 

испред Дијагностичког центра  
 
6. Улица Доситејева, на пешачким прелазима 

гледано из правца центра града иза Улице Константина 
Философа и испред Трга костурница,  

 
7. Улица Југ Богданова на пешачком прелазу код 

Улице Бријанове, 
 
8. Улица Кнеза Милоша,  на пешачком прелазу 

иза Улице Варшавске гледано од кружног тока, 
 

9. Улица Косовска- на пешачким прелазима у зони 

некатегорисаног пута код ограде отворених базена, код 

улаза у Геронтолошки центар и иза Улице Војводе 

Путника,  
 
10. Улица Чолак Антина на пешачком прелазу иза 

Улице Кајмачаланске, гледано од Улице Таковске.  

Ограничава се брзина кретања возила на 30 км/ч из 

оба смера на прилазима техничким средствима за 

успоравање саобраћаја из претходна два става. 

Престају да важе Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју Крушевца бр. 344-110/98 од 

12.10.1998. године, бр. 344-110/99 од 25.10.1999. године, 

344-209/2005 од 04.04.2005. године, став I алинеја 1 

решења бр. 344-439/2009 од 10.07.2009. године, 344-

888/2009 од 04.11.2009. године, 344-896/2010 од 

10.09.2010. године, 344-446/2013 од 17.05.2013. године, 

344-1108/2013 од 10.10.2013. године, 344-1478/2013 од 

23.12.2013. године, 344-1479/2013 од 23.12.2013. године, 

344-116/2014 од 07.02.2014. године, 344-161/2014 од 

21.02.2014. године, 344-444/2014 од 22.05.2014. године, 

344-741/2014 од 20.08.2014. године и 344-791/2014 од 

04.09.2014. године. 
 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

изградњу ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 

недостајуће саобраћајне пројекте у складу са режимом 

саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива овог 

Решења и достави овом Одељењу ради давања 

сагласности на исти.      

 

III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 

                                                                                   

IV Број: 344-380/2015 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Драгица Бојковић, 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 22.04.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 

 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) тако да: 

- у члану 6. ставу 1. тачка 30. се мења да гласи: 

„30. Улица Косовска, левом страном од Улице 

Јакшићеве до Улице Немањине, 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 и на 

простору ван коловоза са леве стране од Улице 

Достојевског до Улице Слатинске;“ 

- после члана 22. бришу се: наслов "в) забрана кретања 

бицикла, трактора и запрежних возила" и члан 23. 

 

II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, 

сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 

режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива 

овог Решења и достави га овом Одељењу ради давања 

сагласности на исти. 

 

III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 

                                                                                   

IV Број: 344-373/2015 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Драгица Бојковић, с.р. 
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На основу чл 157. и 158. Закона о  безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 
41/09,53/2010 и 101/2011)  

Заменик начелника Градске управе, дана  
28.04.2015. године доноси 

ПРАВИЛНИК    



26.06.2015.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                  
 

 

635 

 

О УСЛОВИМА И НАЧИН У КОРИШЋЕЊА 

ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ СА ПОТАПАЈУЋИМ 

СТУБОВИМА 

                                                                                                                                                              

Члан 1. 

 

Правилником о условима и начину коришћења 

пешачке зоне са потапајућим стубовима (у даљем 

тексту: Правилник) регулише се питање субјеката који 

могу користити пешачку зону са потапајућим 

стубовима (у даљем  тексту: пешачка зона), услова и 

начина коришћења пешачке зоне и вршење надзора над 

применом Правилника и улазака – излазака возила у 

пешачкој зони са потапајућим стубовима.  

 

Члан 2. 

 

Корисници пешачке зоне са  потапајућим 

стубовима  могу бити правна и физичка лица. 

 

Члан 3. 

 

Правна лица која могу користити пешачку зону  на 

основу посебног даљинског управљача за команду рада 

потапајућих хидрауличних стубова (у даљем тексту: 

даљински управљач)  су: 

1. Правна лица која обављају делатности од  општег 

интереса: Хитна помоћ, МУП, Ватрогасна возила, 

Органи Градске управе, Јавна комунална предузећа чији 

је оснивач Град Крушевац, правно лице које врши 

послове одржавања улица и путева, Историјски архив 

Крушевац, Културно-просветна заједница Крушевац, 

Уметничка галерија Крушевац,  Електродистрибуција 

Крушевац и ПТТ  и друга правна лица, по исказаној 

потреби, могу својим возилима улазити у пешачку зону 

према потреби, у току 24 сата, на основу издатог 

даљинског  управљача  од стране Одељења за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове. 

2. Правна лица - власници или корисници 

пословног простора или правни субјекти који обављају 

делатност снабдевања или друге послове за потребе 

привредних друштава, радњи и физичких лица у 

пешачкој зони, могу користити пешачку зону за улазак 

возилом са ограниченим  временом задржавања у 

времену предвиђеном Решењем о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 

Крушевац,  на основу решења Одељења за стамбено-

комуналне и имовинско правне послове и даљинског 

управљача, који издаје исто Одељење. 

За остваривање права  из става 1. тачке 2. овог 

члана  правна  лица су обавезна да  доставе писмени  

захтев са прецизирањем периода  за који се тражи 
одобрење и  приложе следећу документацију:  

- фотокопију решења о регистрацији правног 

лица/радње, 

- фотокопију саобраћајне дозволе за возило које ће 

улазити у зону са ограниченим временом задржавања и   

- доказ о оправданости  разлога заустављања и 

паркирања возила. 

 

Члан 4. 

 

Правна  лица  - корисници пешачке зоне са 

потапајућим стубовима обавезни су да се строго 

придржавају решењем одређених термина за улазак – 

излазак возила и временског ограничења задржавања у 

пешачкој зони. 

Правна лица су дужна да  добијене даљинске 

управљаче  користе  само за улазак и излазак возилом 

за које је издато решење, а у случају злоупотребе 

даљинских управљача исти ће бити  одузет,  при чему 

се за добијање другог даљинског управљача плаћа цена 

даљинског управљача. 

По истеку  периода на који је издато решење, правно 

лице је дужно да даљински управљач у исправном стању 

и неоштећен врати органу који му га је издао.  

 

Члан 5. 

 

Физичка лица – станари могу остварити право 

уласка - изласка возила у пешачкој зони  у току  24 

сати, под условом да станују у пешачкој зони у кући са 

двориштем  у ком постоји место за паркирање возила 

или у стамбеној згради са изграђеним простором за 

паркирање, или пруже доказ да су обезбедили 

паркирање ван пешачке зоне на други начин, на основу 

решења Одељења за стамбено-комуналне и имовинско 

правне послове и посебног даљинског управљача коју 

издаје исто одељење. 

За остваривање права из става 1. овог члана  

физичка  лица су обавезна да  доставе писмени захтев и 

приложе следећу документацију: 

- фотокопију  личне карте и доказ о пребивалишту, 

- фотокопију саобраћајне дозволе за возило у 

његовом власништву (или на ком има право 

управљања) којим ће улазити у пешачку  зону и  

-  по потреби, оверену изјаву  да је подносилац 

захтева обезбедио паркирање возила ван пешачке зоне 

на други начин.    

По истеку  периода на који је издато решење, правно 

лице је дужно да даљински управљач у исправном стању 

и неоштећен врати органу који му га је издао.                                                                                                                                                          

Забрањено је да физичка лица – станари 

заустављају и паркирају возило у пешачкој зони, а у 

случају непрописног заустављања и паркирања у 

пешачкој зони исто возило ће бити уклоњено 

специјалним возилом „паук“ по налогу  Одељења за 

инспекцијске послове и Комуналне полиције, а 

даљински управљач се одузима.  

                                                                                                                                   
Члан 6. 

 

Цена даљинског управљача за команду рада 

потапајућих стубова износи 2.400,00 динара, без ПДВ-а. 
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У случају да лице коме је издат даљински 

управљач исти изгуби или оштети, за  добијање новог 

даљинског управљача, дужно је да претходно изврше 

уплату цене даљинског управљача утврђене у ставу 1. 

овог члана у Буџет града Крушевца. 

 

Члан 7. 

 

Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац 

врши послове обезбеђења техничке исправности и 

функционисања потапајућих стубова, а на захтев Одељења 

надлежног за послове издавања даљинских управљача 

обезбеди неопходан број нових даљинских управљача. 

Одељење за стамбено – комуналне и имовинско 

правне послове дужно је да води посебну евиденцију о 

издатим даљинским управљачима. Једном кориснику 

пешачке зоне може се издати само један даљински 

управљач. 

 

Члан 8. 

 

Надозор над  коришћењем  пешачке зоне  са 

потапајућим стубовима  на начин предвиђен овим  

Правилником врши Одељење за инспекцијске послове 

и Комунална полиција,  и предузима мере у складу са 

својим овлашћењима.  

 

Члан 9. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се након испуњења  неопходних техничких 

услова. 

Члан 10. 

 

Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  

                                                                                   

IV Број: 344-384/2015 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Драгица Бојковић, 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 11.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 

 

I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 

Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако 

да: 

- у члану 6. ставу 1. после тачке 13. додаје се нова 

тачка 13.1 која гласи: 

"13.1. Улица XII пешадијски пук, од Улице 

поручника Божидара према Улици Видовданској до 

првог колског прикључка са десне стране, левом 

страном за подужно паркирање на коловозу;" 

- у члану 13. ставу 1. тачка 15. мења се и гласи: 

 

„15. Улица XII пешадијски пук, десном страном од 

Улице поручника Божидара према Улици Видовданској 

до првог колског прикључка са десне стране;“ 

 

II - Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 

Саобраћајном пројекту мирујућег саобраћаја у Улици XII 

пешадијског пука (подужно паркирање са леве стране) на 

коловозу у Крушевцу бр. 1551 од 13.02.2015. године 

израђен од стране ЈП Пословни центар Крушевац.  

 

III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 

                                                                                   

IV Број:  344-396/2015 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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    Издавач: Градска управа града Крушевца.  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1.  Телефон:  421-567. 

    Телефакс: 430-332. Жиро-рачун: 900-637-1-1130. Главни и одговорни уредник: Горан Ћирић, секретар 

    Скупштине града Крушевца.  Штампа:  ИП "Епоха" ДОО Пожега, ул. Нићифора Максимовића бр. 52.  
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