
                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                               ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
   
  Година XLIII  

                                                                                        06.11.2013. године                                                     Излази по потреби                                                   

  Број 8 

 

 
I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
     КРУШЕВЦА 
 
 
465 
На основу члана 16. Одлуке о месним заједницама 

("Службени лист града Крушевца"  бр. 10/08 и 8/09), и 
члана 22. Пословника Скупштине града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 1/13 – 
Пречишћен текст), доносим 

 
О Д Л У К У 

 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

1. Расписујем изборе за чланове савета и месних 
одбора месних  заједница за 22.12.2013. године. 

 
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 

теку наредног дана од дана објављивања ове Одлуке у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
3. Изборе за чланове савета и месних одбора месних 

заједница спровешће Изборна комисија и бирачки 
одбори, у складу са Статутом месне заједнице. 

 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у   

"Службеном листу града Крушевца".                                                                                                                                                
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 013-1/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
У Крушевцу                                 Живан Николић, с.р. 
06.11.2013. год. 
 
 
 
 
 
466 
На основу чл. 124. став 3. Закона о социјалној 

заштити ("Сл.гласник РС" бр. 24/11)  и  чл. 19. став 1. 
тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници од  
18.09.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРУШЕВЦУ 

  
I - ИМЕНУЈЕ СЕ СЛАЂАНА ЧАБРИЋ, професор 

педагогије из Крушевца, за директора Центра за 
социјални рад у Крушевцу на период од четири године. 

 

II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-421/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
*  Министарство рада, запошљавања и социјалне 

политике Републике Србије – дало је сагласност на 
именовање директора Центра за социјални рад под 
бројем 119-01-185/2013-09 од 26.09.2013. године.  

    
 
 
 
 
 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
467 
На основу члана 3. став 3. Одлуке о паркиралиштима 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 - пречишћен текст и 
12/09) и чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2013. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА НА КОЈИМА 
СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА  
 

I - У Решењу о одређивању паркиралишта на којима 
се плаћа накнада за паркирање моторних возила ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2012 - Пречишћен текст и 
2/2013) у ставу I: 

 
а) после тачке 2. додаје се нова тачка 2.1 која гласи: 
 
"2.1. Улица Бријанова, од Улице Караџићеве до 

Улице Стевана Синђелића левом страном, од Улице 
Балканске до Улице Караџићеве десном страном 
подужно паркирање на коловозу;" 

 
б) тачка 21. мења се и гласи:  
 
"21. Улица Обилићева, од Улице Немањине до Улице 

мајке Југовића левом страном подужно паркирање на 
коловозу, од Улице мајке Југовића до Трга костурница 
десном страном подужно паркирање на коловозу;" 

 
II - Постављање саобраћајних знакова извршити на 

основу пројеката саобраћајне сигнализације, а сходно 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 
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III - Ово решење ступа на снагу даном доношења на 
Градском већу. 

 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-998/2013 ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 

 
468 
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 акционог 
плана за младе града Крушевца,   

Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  09.10.2013. године донело је   

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  Усваја се Извештај о имплементацији Локалног 

акционог плана за младе града Крушевца за период 
2010-2013. године.  

 
II -  Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 022-470/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 

 

       
469 
На основу члана 48. став 1. тачка 16. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист  града Крушевца" број 8/08 и 5/11)  
Градско веће града Крушевца, на седници  одржаној 

дана 09.10.2013. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о приступању  изради Локалног акционог плана за 
младе за период 2014-2019. године на територији 
града Крушевца и образовању Комисије за израду 

Локалног акционог плана за младе  
за период 2014. - 2019. године на територији 

града Крушевца 
 

I - Приступа се изради Локалног акционог плана за 
младе за период 2014-2019. године на територији града 
Крушевца.  

 
II - Образује се Комисија за израду Локалног акционог 

плана за младе за период 2014. - 2019. године, у саставу:  

1. Никола Петровић, помоћник Градоначелника за 
омладину и спорт, за председника Комисије;  

2. Слађана Јолић, координатор Канцеларије за младе 
Одељења за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца;  

3. Вања Ракић, асистент у Канцеларији за младе 
Одељења за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца;  

4. Александар Николић, Спортски Савез града 
Крушевца, технички секретар;  

5. Ана Стефановић, дипломирани правник, коорди-
натор ученичког парламента Економске школе 
Крушевац,  

6. Јована Јовановић, професор српског језика и 
књижевности у Музичкој школи;  

7. Саша Живковић, лекар, Специјална болница 
Рибарска Бања;  

8. Ненад Дејановић, струковни економиста, 
незапослен;  

9. Дамир Живковић, професор физичке културе, 
Гимназија Крушевац;  

10. Стефан Јовановић, професор физичке културе, 
незапослен;  

11. Влада Фелбаб професор физичке културе, 
незапослен;  

12. Драгана Костић, дипломирани менаџер; 
13. Тамара Милутиновић, професор српског језика и 

књижевности, ОШ "Бранко Радичевић".  
 
III - Задатак Комисије је да прикупи податке о 

потребама младих на територији града Крушевц , 
изради Нацрт Локалног акционог плана за младе и до 
краја октобра 2013. године, спроведе јавну расправу  и 
исти достави Градском већу града Крушевца.  

Основ израде Локалног акционог плана је 
Национална стратегија за младе и приказ стања на 
основу расположивих истраживања и релевантних 
података за град Крушевац, као и Извештај о 
имплементирању Локалног акционог плана за младе 
града Крушевца за период 2010.-2013. године.  

 
IV - Стручне послове и координацију Комисије за 

израду Локалног акционог плана за младе за период 
2014-2019. године на територији Града врши Одељење 
за друштвене делатности-Канцеларија за младе.  

 
V - Комисија за израду Локалног акционог плана за 

младе за период 2014-2019. године ради формирања и 
прикупљања релевантних показатеља и података о 
потребама младих на територији града Крушевца, може 
у оквиру Комисије да фомира и радну групу за посебне 
области које ће бити обухваћене Локалним акционим 
планом за младе града Крушевца за период 2014-2019. 
године.   

 
VI -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА   
III Број: 022-471/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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470 
На основу члана 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 09.10.2013. 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 021-11/IV-2013 који је 08.10.2013. године, 
донео начелник Градске управе града Крушевца. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-12/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 

471 
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 24.10.2013. године донело је 
 

О Д Л У К У 
 

о издвајању средстава за подстицаје подршкe 
инвестицијама у пољопривредну производњу – 
за субвенционисање одгајивача бројлера за 
извршену набавку једнодневних бројлера 

  
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од  1.000.000,00 динара за подстицаје подршкe 
инвестицијама у пољопривредну производњу-за 
субвенционисање одгајивача бројлера за извршену 
набавку једнодневних бројлера. 
 

II - Наведена средства утрошиће се на основу 
Критеријума за подстицаје подршкe инвестицијама у 
пољопривредну производњу, за субвенционисање 
одгајивача бројлера за извршену набавку једнодневних 
бројлера, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дати Градско веће града Крушевца.  
 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-51/2013 ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Синиша Максимовић, с.р. 
 

472 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 24.10.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за 

подстицаје подршке инвестицијама у пољопривредну 
производњу- за субвенционисање одгајивача бројлера 
за извршену набавку једнодневних бројлера. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 320-52/2013  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р. 
 

* 
*                    *  

На основу члана 9. Одлуке о оснивању  Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10 и 
4/13) и Програма Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца за 2013. годину, 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 24.10.2013. године донела је   

 
Критеријуме 

 
за подстицаје  подршке инвестицијама у 

 пољопривредну производњу - за субвенционисање 
одгајивача бројлера за извршену набавку 

једнодневних бројлера 
 

Члан 1. 
 
Овим критеријумима ближе се прописују  услови  за 

подстицаје подршке инвестицијама у пољопривредну 
производњу-за субвенционисање одгајивача бројлера за 
извршену набавку једнодневних бројлера, начин 
остваривања права на подстицаје, као и максимални 
износи подстицаја по кориснику. 

 
Члан 2. 

 
Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у 

пољопривредну производњу - за субвенционисање 
одгајивача бројлера који самостално финансирају тов, 
за извршену набавку једнодневних бројлера у износу од 
50% од укупног износа средстава за набавку, а 
максимално до 250.000,00 динара.  

 
Члан 3. 

 
Право на коришћење средстава  за подстицаје  

подршкe инвестицијама у пољопривредну производњу 
– за субвенционисање одгајивача бројлера за извршену 
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набавку једнодневних бројлера по Програму Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца за 2013. годину, има  физичко лице-носилац 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
са територије града Крушевца, који самостално 
финансира тов и  уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца. 

Корисник субвенције мора имати решење о 
регистрацији фарме од Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 

Право на субвенцију имају подносиоци захтева који 
у моменту изласка конкурса већ имају бројлере у тову, 
и они који ће  до краја конкурса отпочети тов. 

 
Члан 4. 

 
Подстицаји се остварују на основу конкурса који 

расписује Градоначелник. 
Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 

рангирање ће се вршити по датуму пријављивања.  
 

Члан 5. 
 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 Пријава на конкурс,  
 Фотокопија личне карте подносиоца пријаве 
 Доказ о регистрацији фарме (Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде) 
 Доказ о регистрацији пољопривредног 

газдинства за  носиоце регистрованих пољопривредних 
газдинстава и активном статусу газдинства (Управа за 
трезор, филијала Крушевац) 
 Доказ да је пољопривредно газдинство 

комерцијално (Управа за трезор, филијала Крушевац) 
 Податке о пољопривредном газдинству (Управа 

за трезор, филијала Крушевац) 
 Уверење о измиреном порезу на приходе од 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, закључно  
са задњим тромесечјем  
 Фактура–оригинал или оверена  фотокопија 

фактуре 
 Фотокопија наменског текућег рачуна подносиоца 

захтева 
 

Члан 6. 
 
Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења градона-
челника, а на предлог Комисије, која врши  одабир 
корисника средстава.  

 
Члан 7. 

 
Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
Број 41/13                          Председавајући Комисије 
У Крушевцу                              Бобан Ђорђевић, с.р.                          
24.10.2013. године            
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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 24.10.2013. године донело је 
 

О Д Л У К У 
 

о издвајању средстава за подстицаје подршке 
инвестицијама у пољопривредну производњу –  

за субвенционисање вишегодишњих производних 
засада воћа, засађених у јесен 2012. године  и 

пролеће 2013. године 
 
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца издвоје средства у износу од 
500.000,00 динара за подстицаје подршке инвестицијама у 
пољопривредну производњу - за субвенционисање 
вишегодишњих производних засада воћа, засађених у јесен 
2012. године  и пролеће 2013. године.  

 
II – Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за подстицаје подршке инвестицијама у 
пољопривредну производњу, за субвенционисање 
вишегодишњих производних засада воћа, засађених у 
јесен 2012. године и пролеће 2013. године,  које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-53/2013 ЗАМЕНИК  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р. 
 
 
 
 
 
474 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 24.10.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за 

подстицаје подршке инвестицијама у пољопривредну 
производњу - за субвенционисање вишегодишњих 
производних засада воћа, засађених у јесен 2012. 
године и пролеће 2013. године. 
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 II - Ово Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-54/2013 ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
* 

*                   * 
 

На основу члана 9. Одлуке о оснивању  Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10 и 
4/13) и Програма Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца за 2013. годину, 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на 
седници одржаној дана 24.10.2013. године, донела је   

 
Критеријуме 

 
за   подстицаје  подршке инвестицијама у 

 пољопривредну производњу - за субвенционисање 
вишегодишњих производних засада воћа, засађених 

у јесен 2012. године и пролеће  
2013. године 

 
Члан 1. 

 
Овим критеријумима ближе се прописују  услови  за 

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

 
Члан 2. 

 
Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у 

пољопривредну производњу - за субвенционисање 
вишегодишњих производних засада јабучастог, 
коштичавог, језграстог и јагодастог воћа,  30% од 
укупног износа средстава за набавку засада воћа, а 
максимално до 50.000,00 динара. 

 
Члан 3. 

 
Право на коришћење средстава  за подстицаје  

подршкe инвестицијама у пољопривредну производњу – 
зa субвенционисање вишегодишњих производних засада 
воћа по Програму Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за 2013. годину, има 
физичко лице - носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства са територије града 
Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на подручју 
града Крушевца, и који су засадили воће у јесен 2012. 
године и пролеће 2013. године. 

 
 

Члан 4. 
 
Подстицаји се остварују на основу конкурса које 

расписује Градоначелник. 
Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава,  

рангирање ће се вршити по датуму пријављивања,  
најкасније до 15.11.2013. године. 

 
Члан 5. 

 
Исплата одобрених средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава који испуњавају услове за 
добијање подстицајних средстава и то: 

 
 Пословни капацитет 

 
- За подизање засада јабучастог, коштичавог и 

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

површини од 0,2 ха и више 
 
 Радна снага: 

 
- Број чланова домаћинства и посебно број 

чланова старости до 40 година; 
 Искуство у воћарској производњи 
 Технички предуслови 
 Удруженост 

 
Члан 6. 

 
Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
 Пријава  
 Фотокопија личне карте подносиоца захтева 
 Доказ о регистрацији пољопривредног 

газдинства за  носиоце регистрованих пољопривредних 
газдинстава и активном статусу газдинства  
 Доказ да је пољопривредно газдинство 

комерцијално (Управа за трезор, филијала Крушевац) 
 
 Податке о пољопривредном газдинству (Управа 

за трезор, филијала Крушевац) 
 
 Извод из Управе за трезор о воћарској 

производњи (оригинал) 
 
 Доказ о уплати садног материјала (рачун –

оригинал или оверена фотокопија) 
 
 Фотокопија наменског текућег рачуна 

подносиоца захтева 
 
  Уверење о измиреном порезу на приходе од 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, закључно  
са задњим тромесечјем  

 
Члан 7. 

 
Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
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ЕВАУЛАЦИЈА 
 

 за избор корисника средстава буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за 

субвенционисање вишегодишњих производних 
засада воћа  

 

О п и с 
Макс. 
бодова

1.1 Пословни капацитет   5 
1.2  Људски ресурс – број чланова 
регистрованог газдинства и старосна структура 

5 

1.3  Искуство и стручност  5 
1.4  Технички предуслови  5 
1.5  Члан пољопривредног удружења 2 
1.4  Структура прихода – искључиво од 
пољопривреде или/и других делатности   

2 

Максимални укупни резултат 24 
 
Опис бодовања: 
 
1 = не испуњава задати критеријум 
2 = делимично испуњава 
3 = просечно испуњава 
4 = веома добро испуњава 
5 = у потпуности испуњава 
 
Број 39/13                                Председавајући Комисије 
У Крушевцу,                              Бобан Ђорђевић, с.р. 
24.10.2013. године                                                   
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На основу члана 10. Правилника о критеријумима за 

финансирање програма и пројеката за реализацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца" бр. 6/2013), Одлуке Савета 
за  праћење и спровођење Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца, број 666 од 16.10.2013. године и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
24.10.2013. године донело је  

   
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА  УСМЕРЕНОГ 
КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА  ЗА МЛАДЕ КОЈИ ЋЕ СЕ 
ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДА 

КРУШЕВЦА У 2013. ГОДИНИ 
 

I - Бира се  пројекат усмерен ка реализацији 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца из 
области здравље младих,  који ће се финансирати из 
буџета града Крушевца у 2013. години и то: 

Пројекат под називом „Боље у парку него на скајпу“ 
подносиоца УГ „Етно Расина“ укупне вредности 
60.300,00 динара од чега ће се финансирати из буџета 
града Крушевца износ од 39.940,00. 

II - Градоначелник града Крушевца закључиће 
Уговор о финансирању  Пројекта „Боље у парку него на 
скајпу“ подносиоца УГ „Етно Расина“ Крушевац. 
Уговором 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. 

 
III - Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2013. годину, позиција 90-
Локални акциони план за младе, конто 481900-дотације 
осталим непрофитним институцијама – реализација 
пројеката на основу спроведеног јавног конкурса-
40.000,00 динара. 

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-563/2013 ЗАМЕНИК  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р.
 
 
 
 
476 
На основу чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 24.10.2013. године, донeлo je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Борјан Симоновић, 

пољопривредни произвођач из Себечевца, дужности 
члана Комисије за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца.  

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Јовановић, дипл. 

ветеринар из Крушевца за члана Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-481/2013 ЗАМЕНИК  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р. 
 
 
 
 
477 
На основу члана 48.Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 24.10.2013. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

старима 
 

I -  У решењу о именовању Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима III Број 022–344/2012, у ставу 1 тачка 1. уместо 
Слободанке Миладиновић за члана Комисије се 
именује Мирјана Златановић, помоћник градона-
челника за друштвене делатности, из Крушевца. 

  
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-475/2013 ЗАМЕНИК  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р.
 
 
                     
 
 
478 
На основу члана 59 став 2 Закона о локалној 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.10.2013. 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 021-16/IV-2013 који је 23.10.2013. 
године донео начелник Градске управе града Крушевца 

         
2. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 021-17/2013  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р. 
 
 

479 
На основу члана 60. став.1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12),  члана 29. став 
2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни центар“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 5/2013 – 
пречишћен текст) и члана 48. тачка 12. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, дана 24.10.2013. 
године,  донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну 

Правилника о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова и радних задатака ЈП „Пословни 
центар“ Крушевац, коју је донео директор Одлуком под 
бр. 4302 од 09.10.2013. године, на који је Надзорни 
одбор дао сагласност Одлуком бр. 4324 од 09.10.2013. 
године. 

    
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-252/2013  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Синиша Максимовић, с.р. 
 
 
 
 
480 
На основу члана 70., став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"  бр. 8/2008 и 
5/2011), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 09.10. 2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална класифи-
кација 130, економска класификација 499110, позиција 
92 - Стална резерва, одобрава се укупно 158.400 
динара, извор финансирања 01, распоређено на следеће 
кориснике: 

 
У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 

последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 112 - 
Накнада штете за повреде или штете настале услед 
елементарних непогода, увећава се за 158.400 динара. 

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

2. овог решења, у износу од 158.400 динара, служиће за 
исплату рачуна бр. 12-7/2013 од 18.07.2013. године, на 
износ од 158.400 динара, издатог од С.З.Р. „Алекс-
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градња“ Крушевац, за прочишћавање канала, санацију 
некатегорисаног пута и одвоз земље у Петини која 
припада МЗ Дворане, по записнику Градског штаба за 
ванредне ситуације бр. 254/2013 од 04.07.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 401-533/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
                                                                     
481 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 09.10.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 142.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Скупштина града, економска 
класификација 423500, позиција 6 – Стручне услуге-
одборнички додатак, повећава се за 142.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 142.000 динара су 
недостајућа средства за исплату одборничког додатка 
за седницу од 18.09.2013. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 401-532/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 

 482 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 
5/2011), Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  09. 10. 2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 414300, позиција 33 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 25.000 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти мајке Милоша Ранковића, 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: 401-536/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
483 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 09.10.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 7, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 93 - 
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Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
93.380 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 15 – Служба месних заједница и 
месне заједнице, економска класификација 425100, 
позиција 159 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, повећава се за 93.380 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 93.380 динара су 
недостајућа средства за поправку скеле у Кукљину, по 
предрачуну бр. 838 од 05.09.2013. године, издатог од 
„Милошевић ДОО“, 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: 401-537/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
484 
На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском систему 

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

Градско веће града Крушевца, дана 24.10.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 50.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 16 – Историјски архив, економска 

класификација 423500, позиција 182 – Стручне услуге, 
повећава се за 50.000 динара. 

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

2. овог решења у  износу од 50.000 динара су 
недостајућа средства за исплату адвокатских услуга за 
заступање Историјског архива Крушевац пред 
Основним судом у Крушевцу. 

 
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: 401-566/2013  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р. 

 
 

   
 

485 
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца дана 09.10.2013.  
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи из осталих извора за 2013. годину 

повећавају се за 375.000 динара уплатом средстава од  
Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије (извод бр. 1 - Стање и промена средстава на дан 
11.09.2013. године), извор финансирања 07, и сада 
износе 378.927.851 динара, на име помоћи за набавку 
огрева социјално угроженим породицама избеглих и 
интерно расељених лица која су тренутно настањена на 
територији Града.  

1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 375.000 
динара и сада износе 378.927.851 динара.  

Приходи на уплатном рачуну бр. 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 375.000 динара и 
сада износе 837.100 динара. 

 
Средства у износу од 375.000 динара, извор 

финансирања 07,  разврставају се код ЛАП за интерно 
расељена и избегла лица , конто 472931 - Једнократне 
помоћи и сада износе 3.732.000 динара. 

 
Укупни приходи и расходи буџета за 2013. годину 

са додатним приходима повећавају се за 375.000 динара 
и сада износе 3.273.927.851 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: 401-535/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 



  634                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8                                   06.11.2013.  

 

486   
На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца дана 09.10.2013.  
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи из осталих извора за 2013. годину 
повећавају се за 22.000 динара, уплатом донација Дунав 
осигурања АД, ЈКП „Градска топлана“, ЈП „Србија 
шуме“ и Фабрике мазива ФАМ АД- у реструктуирању, 
извор финансирања 08 и сада износе 378.949.851 динар, 
по изводима и то: бр. 185 од 27.09.2013. године, бр. 181 
од 23.09.2013. године, бр. 176 од 16.09.2013. године и бр. 
173 од 11.09.2013. године. 

 
1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 22.000 
динара и сада износе 378.949.851 динар. 

 
Приходи на уплатном рачуну бр. 744141 – Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова, повећавају се за 22.000 динара и 
сада износе 22.094.000 динара. 

 
Средства у износу од 22.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код Народне 
библиотеке и то:  

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
17.000 и сада износи 29.000 динара,   

- конто 423419-Остале услуге штампања, износ од 
4.000 динара и сада износи 4.000 динара и   

- конто 426131 - Цвеће и зеленило, износ од 1.000 
динара и сада износи 1.000 динара. 

 
Укупни приходи и расходи буџета за 2013. годину 

са додатним приходима повећавају се за 22.000 динара 
и сада износе 3.273.949.851 динар. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење доставити: Архиви службе, Одељењу за 

финансије и Управи за трезор. 
 
4) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 401-531/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 

IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЗ И ДРУГО 
 
487 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 23.09.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 ... 6/2013) у чл. 5 
став 1, тако што се тачка 68. мења да гласи: 

 
"Улица Обилићева, испред раскрснице са Улицом 

Немањином, на раскрсници са Улицом мајке Југовића, 
испред и иза раскрснице са Улицом Топличином, 
испред улаза у Гимназију и испред раскрснице са 
Тргом костурница;“ 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Пословни центар“ 

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

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број:  344-1000/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
 
488 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 07.10.2013. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
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(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 6/2013) тако 
да у члану 6. ставу 1. у тачки 58. уместо текста "до 
Музичке школе" треба да стоји текст "према Музичкој 
школи 4 паркинг места". 

 
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:  344-1092/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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