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На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18), члана 20. 
став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 47. став 11. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), а на основу предлога Градског штаба за 
ванредне ситуације града Крушевца бр. 89 од 
07.09.2020. године,  

Градоначелник града Крушевца, дана 07.09.2020. 
године, донео је  

 
О Д Л У К У 

 
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I 
 

УКИДА СЕ ванредна ситуација на тери-торији 
града Крушевца јер су престали разлози њеног 
проглашења. 

 
II 

 
Ову Одлуку доставити Окружном штабу за 

ванредне ситуације Расинког управног округа, 
Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору 
за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, 
јавним предузећима, установама и другим 
учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и   

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца", на 
огласној табли града Крушевца и преко средстава 
јавног информисања. 

 
IV 

 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена    
II број 82-4/2020 од 07.07.2020. године ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 10/20). 

 
Образложење  

 
Градски штаб за ванредне ситуације града Крушевца 

је на 20. Ванредној седници одржаној дана 07.09.2020. 
године донео закључак којим предлаже укидање 
ванредне ситуације на територији града Крушевца. 

Закључак је донет на основу предлога Завода за јавно 
здравље Крушевац од 07.09.2020. године о престанку 
разлога за проглашење ванредне ситуације, и предложио 
мере и задатке које имају за циљ да Градоначелник града 
Крушевца укине ванредну ситуацију на територији града 
Крушевца почев од 07.09.2020. године, а све услед 
побољшања епидемиолошке ситуације изазване 
ширењем заразне болести "Covid-19" и падом броја 
оболелих већ дуже време.         

Како постоји могућност да се редовним 
ангажовањем градских служби спроведу неопходне 
епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. 
тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању у ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник РС", бр. 87/18), којим је прописано да 
ванредну ситуацију проглашава и укида, за 
територију дела града или града - градоначелник на 
предлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник града Крушевца је на предлог 
Градског  штаба за ванредне ситуације на територији 
града Крушевца, донео одлуку  као у диспозитиву. 

 
II Број:  82-5/20  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 58, а у вези са чл. 66. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 70. 
став 1. тачка 5. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 - др закон 
и 95/18) и члана 47. став 1, тачка 7 Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градоначелник града Крушевца, дана 02.09.2020. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ МАРКО КНЕЖЕВИЋ, дипл. 

инж. пољопривреде из Крушевца за помоћника 
Градоначелника за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у Градској управи града Крушевца и 
заснива радни однос на одређено време са 02.09.2020. 
године, на период док траје дужност Градоначелника. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

II Број:  016-5/20  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 58, а у вези са чл. 66. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 70. 
став 1. тачка 5. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 - др закон 
и 95/18) и члана 47. став 1, тачка 7 Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градоначелник града Крушевца, дана 02.09.2020. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ, дипл. 

економиста из Крушевца за помоћника Градо-
начелника за друштвене делатности у Градској 
управи града Крушевца и заснива радни однос на 
одређено време са 02.09.2020. године, на период док 
траје дужност Градоначелника. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

II Број:  016-6/20  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 

 
III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник  РС", бр. 15/16 и 88/19), и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 28.08.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 7052 од 
24.08.2020. године, којом сe врши допуна Ценовника 
за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 
осталих комуналних услуга и одржавања јавних 
зелених површина у ставу 1. тачка 4. Одржавање 
јавних зелених и других површина у граду и то: 

 

Врста услуге Кол. 
Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

 
Набавка, монтажа 
и уградња 
заштитне ограде 
од кованог 
гвожђа 

 
1 

 
Дин/м 

      
2.550,00 дин. 

 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у 

зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додату вредност. 

 

 II  -  Решење ће се примењивати након добијања 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 

 
III  -   Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-34/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19), и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 28.08.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Одлуку  Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 7053 од 
24.08.2020. године, којом сe врши  допуна Ценовника 
за одржавање светлосне сигнализације-семафора на 
територији града Крушевца, тако што се: 

 
У ставу А: Материјал, додаје:  
 

МАТЕРИЈАЛ 
Јед. 
мере 

Цена 
без 

ПДВ-а 
Услуга монтаже и довоз новог 
сигналног уређаја на постоље 
/темељ са испоруком и уградњом 
везивног материјала  
 

Ком. 

26.400,00 

Услуга израде новог или 
преправка старог  осигурања за 
семафорски уређај 
 

Ком. 

12.000,00 

Услуга програмирања уређаја 
према захтевима из пројекта 
 

Ком. 
30.000,00 

Услуга програмирања уклопног 
часовника за измену програма 
 

Ком. 
11.000,00 

Услуга монтаже сигналног 
стуба, причвршћивање на рам 
постоља, набавка и испорука 
везивног материјала, увлачење 
кабла и траке са 
причвршћивањем на стуб – 
стандардни стуб 
 

Ком. 

5.000,00 

Услуга монтаже возачке, 
пешачке, условне латерне или 
латерне трепћућег пешака на 
сигнални стуб, са бушењем рупа 
на стубу и увлачењем кабла до 
реглете – стандардни стуб 

Ком. 

6.000,00 
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Услуга повезивање, клемовање 
сигналног или детекторског кабла  
у семафорском стубу или уређају 
 

Kом. 

4.000,00 

Услуга обраде сигналног кабла у 
стубу или уређају, скидање пла-
стике, обрада канапом или 
пластиком 
 

Kом. 

4.500,00 

Услуга провлачења напојног, 
сигналног или детекторског кабла 
 

m 
130,00 

Услуга обраде енергетског кабла Ком. 2.500,00 

Услуга мерења уземљења:    

 - по стубу Ком. 6.000,00 

 - по орману Ком. 7.800,00 
Услуга монтажe ормана 
електричног бројила, детектора 
или уклопног часовника 
 

Ком. 

11.000,00 

Услуга монтажа електричног 
бројила 
 

Ком. 
6.000,00 

Услуга повезивање или 
превезивање крајева латерни 
 

Ком. 
1.500,00 

 
После става Б: РАД, додаје се став В: 

СПОЉНА ОПРЕМА са  следећим врстама 
услуга: 

 

СПОЉНА ОПРЕМА 
Јед. 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

Услуга монтаже и довоз новог 
сигналног уређаја (Уређај за 
управљање радом светлостних 
сигнала на семафорској 
раскрсници  са кутијом, реком, 
модулима, евентуалним допу-
нским ожичењем, заштитом од 
конфликата, без детектора, 
активне опреме за оптику и 
комуникационе опреме) на већ 
припремљено постоље 
 

Ком. 626.400,00 

Услуга монтаже сигналног 
стуба (сигнални стуб носач 
латерни са поклопцем, 
реглетом за ожичење, капом, 
итд.; ценковани стандардни 
семафорски стуб 3,2 метра), 
причвршћивање на рам 
постоља, набавка и испорука 
везивног материјала, увлачење 
кабла и траке са 
причвршћивањем на стуб – 
стандардни стуб 
 

Ком. 28.000,00 

Услуга монтаже возачке ЛЕД 
латерне са три сочива, набавка 
и комплетирање елемената, 
ЛЕД латерна ø210mm  за 
возила без симбола (VI-1)  
 

Ком. 33.000,00 
 

Услуга монтаже пешачке ЛЕД 
латерне са два сочива (VI - 6), 
ø210 mm набавка и 
комплетирање елемената 
 

Ком. 23.000,00 

Услуга монтаже возачке ЛЕД 
латерне са једним сочивом и 
симболом VI-4.2, ø210mm 
 

Ком. 16.500,00 

Услуга повезивање, клемовање 
сигналног или детекторског 
кабла (сигнални кабл до 24 
проводника 1,5mm2) у сема- 
форском стубу или уређају 
 

Ком. 5.220,00 

 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у 

зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додату вредност. 

 
II  -  Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III  -   Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-35/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана  4. став 1 и члана 49.  став 1 

Посебног колективног уговора за запослене у једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 
38/19 и 55/20), члана 4 Одлуке о оснивању Службе 
месних заједница („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и 9/17) и члана 50. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
02.09.2020. године, донело је  

 
ПРАВИЛНИК  

 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА  
У СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и постављених лица у 
Служби месних заједница („Службени лист града 
Крушевца“, број 8/15 и 16/19) после члана 13. додаје 
се члан 14. који гласи:  
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“Члан 14. 
 

Деци запосленог до 12 година живота обезбеђује 
се поклон за Нову годину – новчана честитка у висини 
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим 
се уређује порез на доходак грађана.“ 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Крушевца.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 121-12/20  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о запосленима у 

јавним службама (,,Сл. гласник РС", број 113/17 и 
95/18), члана 11. тачка 6. Одлуке о оснивању Установе 
за физичку културу "Спортски центар" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", број 1/09 - Пречишћен 
текст и 6/10) и члана 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.09.2020. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  -  ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама 

и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Установе за физичку културу 
"Спортски центар" Крушевац, који је донео директор 
Установе дана 31.08.2020. године под бројем  342. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу  града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-408/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 

 

IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
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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. 41/09, 53/10 и 101/11), 
дана 24.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако да у 
члану 6. став 1. тачка 35. мења се и гласи: 

"35. Улица Николе Тесле, десном страном од 
Улице Чеховљеве до колског улаза за отворене базене 
за косо паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару и од колског улаза за отворене базене до 
Улице Косовске за подужно паркирање на тротоару, 
десном страном од Улице Косовске према Улици 
Чеховљевој у дужини око 27 метара подужно 
паркирање на тротоару и испред Улице хајдук 
Вељкове за управно паркирање ван тротоара тј. на 
катастарској парцели бр. 2657/2 КО Крушевац;" 

  
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, а који се односи на одређивање паркирања 
у Улици Николе Тесле десном страном испред Улице 
хајдук Вељкове за управно паркирање ван тротоара тј. 
на катастарској парцели бр. 2657/2 КО Крушевац и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
IV Бр. 344-608/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 
Ред. бр.                                                                                                                                                                  Страна 
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