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III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
1 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 
20. Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 17/20), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.01.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈАЈУ СЕ финансијски планови директних 

корисника буџета за 2021. годину и то за: 
Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, 

Градско правобранилаштво, Заштитника грађана, 
Градску управу и Службу месних заједница, који су 
урађени у складу са организационом, програмском, 
функционалном, економском и класификацијом 
према изворима финансирања. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-3/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
2 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(''Службени лист града Крушевца'' бр. 15/18) и чл. 6. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава за финансирање и суфинансирање про-
грама од јавног интереса за реализацију Локалног 
плана за децу града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.01.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије  за Имплементацију   

Локалног плана акције за децу  града Крушевца 
 
I - ИМЕНУЈЕ се Комисија за Имплементацију 

Локалног плана акције за децу (ЛПА) града Кру-
шевца,  и то: 

 
1. Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника, 

председник, 
2.  Ивана Петровић, дипл. правник,  члан,  
3.  Катарина Пљакић, струковни васпитач, члан 
4. Драгана Иванковић, проф. разредне наставе, 

члан,  

5. Мирела Милојевић, професор физичке култу-
ре, члан.  

 
II - Задатак Комисије за имплементацију 

Локалног плана акције за децу града Крушевца  је да: 
- за сваку календарску годину донеси Одлуку о 

предлогу плана реализације и имплементације 
Локалног плана акције за децу града Крушевца и 
доставља га Одељењу за финансије ради израде 
Одлуке о буџету 

  - за сваку календарску годину најкасније до 
31.01. доноси годишњи план расписивања Јавног 
Конкурса, 

- доноси предлог Одлуке и предлаже начелнику 
Градске управе расписивање Јавног конкурса за 
финансирање и суфинансирање пројеката усмерених 
ка реализацији приоритетних циљева Локалног  плана 
акције  за децу града Крушевца, 

 - дефинише посебна мерила и критеријуме за 
избор пројеката и даје смернице за конкурсну 
документацију за Јавни конкурс, 

 - врши анализу и оцену пројеката удружења 
грађана  који су аплицирали по Јавном конкурсу за 
финансирање и суфинансирање пројеката усмерених 
ка реализацији приоритетних циљева Локалног  плана 
акције  за децу града Крушевца, 

- доноси предлог Одлуке о финансирању и 
суфинансирању програма/пројеката  из буџета града 
Крушевца и исту доставља Градском већу града 
Крушевца на усвајање,  

- контролише  реализацију одобрених пројеката 
које су поднела удружења грађана и утрошак  
финансијских средстава одобрених програма/пројеката, 

- сачињава Извештај о реализацији про-
грама/пројеката од јавног интереса у области 
имплементације  Локалног акционог плана за децу 
града Крушевца и доставља га Градском већу града 
Крушевца на усвајање. 

 
III - Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван 

снаге Решење о именовању Комисије за имплемента-
цију Локалног плана акције за децу града Крушевца                 
III  број 022 – 287 /2016 од дана 14.11.2016. године. 

 
IV - Стручне и административне послове за рад 

Комисије за имплементацију ЛПА за децу врши 
Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца 

 
V -  Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-8/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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3 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(''Службени лист града Крушевца'' бр. 15/18 ) и чл. 6. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава за финансирање програма од јавног 
интереса за реализацију Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца (''Службени лист града 
Крушевца'' бр. 15/18 ), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 18.01.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању чланова Савета за праћење и 

спровођење Локалног акционог плана за младе на 
територији града Крушевца 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за праћење и спровођење 

Локалног акционог плана за младе на територији 
града Крушевца: 

 
1. Тамара Милутиновић, професор, председник 

Савета 
2. Владимир Петровић, помоћник градона-

челника за омладину и спорт, заменик председника, 
3.  Мартина Манојловић, мастер економиста, члан,  
4.  Дејан Ивановић, члан, 
5. Јована Ресановић, дипл. правник, члан. 
 
II - Задаци Савета су да: 
 
-   за сваку календарску годину донеси Одлуку о 

предлогу плана реализације и имплементације 
Локалног  акционог плана за младе града Крушевца и 
доставља га  Одељењу за финансије ради  израде 
Одлуке о буџету 

  -  за сваку календарску годину најкасније до 
31.01. доноси годишњи план расписивања Јавног 
Конкурса, 

- доноси предлог Одлуку и предлаже начелнику 
Градске управе  расписивање Јавног конкурса за 
финансирање и суфинансирање пројеката усмерених 
ка реализацији приоритетних циљева Локалног 
акционог плана за младе града Крушевца,  

- дефинише посебна мерила и критеријуме за 
избор пројеката и даје смернице за конкурсну 
документацију за Јавни конкурс, 

- врши анализу и оцену пројеката  удружења 
грађана  који су аплицирали по Јавног конкурса за 
финансирање и суфинансирање пројеката усмерених 
ка реализацији приоритетних циљева Локалног 
акционог плана за младе града Крушевца, 

- доноси предлог Одлуке за финанси-
рање/суфинансирање  пројекта који испуњавају 
услове и предлаже Градском већу града Крушевца  
доношење Решење о финансирању/суфинансирању 
истих, 

- контролише  реализацију одобрених пројеката 
које су поднела удружења грађана и  утрошак  
финансијских  средстава одобрених пројеката, 

- доноси предлог Oдлуке о престанку и наставку 
финансирања одобрених пројеката, 

- подноси Извештај Градском већу града Кру-
шевца о реализацији одобрених пројеката и утро-
шаку финансијских средстава. 

 
III - Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван 

снаге Решење о именовању Комисије за импле-
ментацију Локалног  акционог плана  за младе града 
Крушевца III  број 022–29/2017 од 22.02.2017. године. 

 
IV - Административне и стручне послове за рад 

Савета обавља Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевцa. 

 
V - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-7/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
4 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 29.01.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 592 од 
26.01.2021. године којом се врши допуна Ценовника 
за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 
осталих комуналних услуга и одржавање јавних зеле-
них површина.  

Врши се допуна у тачки 2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 
  

Врста услуге 
јед. 

мере 

Цена без 

ПДВ-а 
 

1 2 3 
Рад радника на уклањању 
снежних падавина (отежани 
услови рада) 

дин/ч 415,00 

Рад камиона кипера (посипање 

соли из камиона) 
дин/ч 2.320,00 

Рад камиона са даском за снег и 

посипачем соли (МАN) 
дин/ч 

                               

2.320,00  

Рад трактора са посипачем соли 

(IMT) 
дин/ч 1.370,00 

Рад трактора (UZT, мали 

SOLIS) са даском за снег 
дин/ч 1.180,00 

Рад комбиноване машине BOB 
CAT са комуналним 
прикључком-даском за снег 

дин/ч 3.140,00 

Рад СКИП-а са даском за снег дин/ч 4.700,00 
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1 2 3 
Рад трактора са даском за снег и 

посипачем соли (SAME, SOLIS, 

TUBER) 

дин/ч 4.200,00 

Рад вишенаменског возила на 

чишћењу снега (MULTIKAR) 
дин/ч 4.100,00 

Утрошак соли по килограму 

(набавка са манипулативним 

трошковима) 

дин/кг 12,00 

 
Врши се допуна у тачки 3. ОСТАЛЕ КОМУ-

НАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Врста услуге 
Јед. 
мере 

Цена без  
ПДВ-а 

Уклањање графита и 

налепница 
дин/м2 3.150,00 

Уклањање жвака са бехатон 

плоча и осталих подлога 
дин/м2 280,00 

Чишћење камених подлога 

(гранит, бехатон плоче..) 
дин/м2 

                               

280,00  
Услуга чишћења, прања 
споменика 

дин/м2 1.450,00 

Цена радног сата дин/ч 3.850,00 
 

Овако формиране цене увећавају се за  ПДВ у 
зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додатну вредност. 

 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-3/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
                                                                                                          
 
5 
На основу члана 118, 122, 137, 138. Закона о 

спорту (''Службени гласник РС'', бр. 10/16), члана 40. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину 
("Сл. лист града Крушевца'', бр. 17/20), члана 28. 
Правилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 1/17), Одлуке Комисије за 
избор годишњих и посебних програма у области 
спорта на територији града Крушевца број 259 од 
29.12.2020. године и чл. 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.01.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ 
ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2021. ГОДИНИ 

 
I - ОДОБРАВАЈУ СЕ и финансирају годишњи 

програми спортских организација  којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца у 2021. години, сходно Одлуци о буџету 
града Крушевца за 2021. годину (''Службени лист 
града Крушевца'', бр. 17/20), програм 14 - Развој 
спорта и омладине, позиција 128, конто 481911, 
подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима – дотације осталим 
удружењима грађана, планирано 58.000.000,00 
динара, а расподељено 52.900.000,00 динара и то за: 

 
1. Спортски савез града Kрушевца, ПИБ 

107900323, матични бр. 27787391, за  реализацију 
годишњег програма – ''Афирмација спорта, 
реализација спортских активности и организација 
спортских догађаја у Крушевцу" - у укупном износу 
од 7.700.000,00 динара. Програм обухвата 
организацију спортско – промотивно -рекреативних 
манифестација у циљу укључивања што већег броја 
Крушевљана, а посебно деце у спортске активности 
Спортског савеза града Крушевца и његових чланица, 
промоцију и популаризацију код предшколске и 
школске деце, као и развој спорта особа са 
инвалидитетом.  

 
2.   Савез за школски спорт града Крушевца, 

ПИБ 103894816, матични број 17629999, за 
реализацију годишњег програма "Школска спортска 
такмичења ученика/ца основних и средњих школа 
града, округа, међуокруга, државе, спортске 
радионице, међудржавни спортски сусрети" - у 
укупном износу од 350.000,00 динара. Програм 
обухвата: општинска, међуокружна и државна 
такмичења за ученице и ученике основних и средњих 
школа: стони тенис, рукомет, одбојка, кошарка, 
фудбал, атлетика, гимнастика, стрељаштво и 
пливање. Обухваћено је од 1200-1500 ученика. 

  
3.   Ватерполо клуб ''Расина'', ПИБ 106462970, 

матични бр. 07341252, за реализацију годишњег 
програма – ''Такмичарски програм Ватерполо клуба 
Расина'' - у укупном  износу од 2.100.000,00 динара. 
Програм обухвата: рад на омасовљењу ватерполо 
спорта кроз организацију бесплатне школе пливања 
за ученике нижих разреда крушевачких основних 
школа; примарна такмичења биће: Првенство Србије 
за сениоре, Куп Србије за млађе категорије и 
Првенство Србије за млађе категорије и КУП Србије 
за сениоре, као и регионална такмичења; учествовање 
на више турнира у земљи иностранству. 
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4.   Клуб за џудо и сродне спортове 
"Крушевац'', ПИБ 102681638, матични бр. 07301324, 
за  реализацију годишњег програма - ''Такмичарска 
сезона клуба за џудо и сродне спортове у 2021. 
години'' - у укупном износу од 200.000,00 динара. 
Програмом је обухваћено: укључивање што већег 
броја младих за бављење спортом, развијање свести о 
здравом начину живота и постизање врхунских 
спортских резултата; такмичења у оквиру терито-
ријалног и националног гранског џудо савеза са 
циљем што већег обухвата грађана у обуци основних 
елемената џудо технике. Реализација пројекта одвија 
се током целе године. Планира се око 250 полазника 
Клуба и осталих регистрованих чланова Клуба. 

 
5. Шах клуб ''Крушевац'' Крушевац, ПИБ 

102066222, матични бр. 17104977,  за реализацију 
годишњег програма – ''Такмичарска сезона'' - у 
укупном износу од 120.000,00 динара. Програм се 
односи на: организовање Школе шаха у основним 
школама на територији града Крушевца; 
организовање Видовданског турнира; обезбеђење 
учешћа кадета и омладинаца на кадетском и 
омладинском шампионату Србије; учешће у Куп 
такмичењу и такмичењу Лиге. 

 
6.   Спортско друштво ''Финале'', ПИБ 

108244270, матични бр. 28796765, за  реализацију 
годишњег програма – ''Школа фудбала'' и "Такмичење 
у фудбалској лиги региона источне Србије" - у 
укупном износу од 50.000,00 динара. Програм се 
односи на организацију школе фудбала и такмичење 
у лиги Запад. 

 
7. Рукометни клуб "Крушевац'', ПИБ 

103705151, матични бр. 17622153, за реализацију 
годишњег програма – ''Првенствена сезона 2020/21'' - 
у укупном износу од 800.000,00 динара. Програмом се 
планира учешће селекција на такмичењима локалног, 
републичког карактера као и одигравање турнира у 
иностранству, у износу од 800.000,00 динара: 

– кадети 2000. годиште - лига млађих селекција 
група Запад, међународни турнир у Италији; 

- млађи пионири 2002. годиште, Лига млађих 
селекција група Запад, Отворено првенство Србије, 

- млађе пионирке 2002. годиште, Лига млађих 
селекција група Запад, Отворено првенство Србије. 

 
8. Фудбалски савез града Крушевца, ПИБ 

100316356, матични бр. 07194315, за реализацију 
годишњег програма – ''Развој и едукација аматерског 
фудбалског спорта на територији Региона Источне 
Србије, Расинског округа и Фудбалског савеза града 
Крушевца'' – у укупном износу 6.000.000,00 динара. 
Програмом је предвиђено: такмичарска 2020/21 и 
21/22 година; Зона Запад; Прва Окружна лига; 
такмичење друга лига; такмичење прва лига; Футсал. 
Програмом је обухваћено 3000 такмичара, тренера и 
судија. 

  
9. Карате клуб ''Шампион'' Крушевац, ПИБ 

102331324, матични бр. 17190733, за реализацију 
годишњег програма ''Такмичарска сезона 2021'' у 

укупном износу од 250.000,00 динара. Циљ реали-
зације Програма је подстицање и стварање услова за 
унапређење, односно бављења спортом деце и 
омладине, као и учешће на клупским такмичењима. 
Програмом је обухваћено такмичење у ОШ "Доситеј 
Обрадовић" и ОШ "Јован Јовановић Змај"; такмичења 
у земљи и иностранству. 

 
10.  Атлетски клуб Крушевац, ПИБ 100660125, 

матични бр. 07337345, за реализацију годишњег 
програма - ''Такмичарски и развојни програм АК 
Крушевац за 2021. годину'' и "Такмичарска сезона АК 
Крушевац 2021.'' "Дечија атлетика 2021'' у укупном 
износу од 1.000.000,00 динара. Програм обухвата: 
обилазак школа и вртића, рад са рекреативцима и 
почетницима, учешће на такмичењима првенства 
Србије и Куп Србије, активности "Дан рекреације" и 
"Брзином до звезда", учествовање на Првенству 
Србије за пионире, Првенству Србије за млађе 
јуниоре, Првенству Србије за сениоре, Финалу и Купу 
Србије за пионире, Првенству Централне Србије – 
Пионири, летњу лигу и дечију атлетику. 

          
11. Клуб за подводне активности Крушевац, 

ПИБ 102365863, матични бр. 07352506, за  
реализацију годишњег програма: "Обука ронилаца'' и 
"Првенство у подводном хокеју'' у укупном износу од 
100.000,00 динара. Програми обухватају: афирмацију 
спорта и роњења, укључивање што већег броја 
младих бављења спортом, развијање свести о здравом 
начину живота и социјализацију лица са посебним 
потребама. 

 
12. Мотокрос клуб "Гајић'' Глобаре – 

Крушевац, ПИБ 106772510, матични бр. 17810065, за 
реализацију годишњег програма - ''Европски, 
Балкански и Национални шампионат у мото кросу'' и 
''Национални шампионат у мото кросу'' у укупном 
износу од 550.000,00 динара. Програм обухвата: 
Европски шампионат у мотокросу у категоријама МХ 
65 и МХ 85 (25 и 27 јуни); Балкански шампионат у 
свим категоријама; Европски шампионат, Нацио-
нални шампионат у свим категоријама (25 и 27 јун), 
Национални шампионат у мотокросу (17 – 18. април). 
Планира се 9 учесника у такмичењу. 

        
13. Клуб за планински бициклизам ''Бела 

Стена" Крушевац, ПИБ 102507136, матични бр. 
17465422, за реализацију годишњег програма - 
Такмичарска сезона "Супер Лига Србије 2021'' и 
популаризација бициклизма" и то за oрганизацију 
промотивних вожњи; Организацију трке за Супер 
лигу Србије 2021 у МТБ - Рибарска Бања, 
Такмичарску сезону "Супер лига Србије 2021" - у 
укупном износу од 100.000,00 динара. 

 
14. Одбојкашки клуб "Антена'', ПИБ 

103502356, матични бр. 17582097, за реализацију 
годишњег програма - ''Организација спортских 
такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе'' -  у укупном износу од 450.000,00 динара. 
Програм обухвата такмичење у другој лиги за 
сениорке и такмичењу млађих категорија и 



 11.02.2021.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 1                                          5 
 

 

организацију турнира "Видовдан 2021",  укупан број 
учесника по свим категоријама је 90. 

 
15. Ронилачки клуб ''Викинг'', ПИБ 106619476, 

матични бр. 17784366, за  реализацију годишњег 
програма - ''Обука ронилаца''  у укупном износу од 
160.000,00 динара. Програм обухвата обуку 
спашавања на води и под водом (учествује 149 
чланова клуба). 

 
16. Рагби клуб ''Крушевац'', ПИБ 100660051, 

матични бр. 06237894, за реализацију годишњег 
програма - ''И ја играм рагби!'', - у укупном износу од 
50.000,00 динара. Програм обухвата: промоцију рагби 
спорта у најмање пет школа на територији града 
Крушевца, демонстрацију рагбија на часовима 
физичког васпитања у трајању од 4 школска часа, 
организацију међуодељенских такмичења, 
организацију школског такмичења, организацију 
школског рагби фестивала на регионалном нивоу, 
укључивање деце у рад клупских селекција и наступе 
на такмичењима под окриљем Рагби савеза Србије. 
Више од 1.500 ученика биће упознато са основним 
вештинама рагбија. 

 
17. Клуб спортских риболоваца Чигра DeBox, 

ПИБ 107475563, матични бр. 28774095, за  реали-
зацију годишњег програма  - '' Редован годишњи 
програм '' -  у укупном износу од  700.000,00 динара. 
Програм обухвата: учешће на државним првенствима, 
Регионалном првенству "Југ" дисциплина - пловак 
сениори; Републичко првенство, дисциплина 
"Пловак-сениори'', републичко првенство, дисци-
плина "Фидер сениори'' државно екипно првенство 
Прва Мастер лига, дисциплина пловак, Државно 
изборно првенство појединачно сениори дисциплина 
пловак, Државно изборно првенство појединачно 
сениори дисциплина фидер; Државно изборно 
првенство појединачно јуниори, дисциплина пловак и 
Државно изборно првенство појединачно кадети 
дисциплина пловак; учешће на међународним 
такмичењима: Светско првенство у дисциплини 
пловак, Балканско првенство у дисциплини пловак и 
учешће наших такмичара на Светском првенству за 
сениоре и јуниоре. Програмом је обухваћено 20 
такмичара, 4 спортска стручњака и 4 судије. 

 
18. Градски женски рукометни клуб 

''Напредак 12'' Крушевац, ПИБ 107456294, матични 
бр. 28773579, за  реализацију годишњег програма – 
''Афирмација женског рукомета и града Крушевца у 
Србији 2021'' - у износу од 2.300.000,00 динара. 
Програм обухвата: афирмацију женског рукомета, 
такмичење у сезони 2020/21. године у Првој 
рукометној лиги за жене "Запад'', одигравање 
припремних, пријатељских, првенствених и куп 
утакмица; млађе селекције јуниорке - одигравање 
припремних утакмица, такмичење у квалификационој 
групи и отворено; кадеткиње млађе селекције 
одигравање припремних утакмица, такмичење у 
квалификационој групи и првенствене утакмице у 
Лиги млађих категорија и млађе пионирке: 

одигравање припремних утакмица, такмичење у 
окружној лиги и отворено првенство. 

 
19. Карате клуб ''Напредак'', ПИБ 100660086, 

матични бр. 06855946, за реализацију годишњег 
програма - ''Едукација младих узрасних категорија у 
карате спорту'' - у укупном износу од 350.000,00 
динара. Програм обухвата трошкове едукације 
млађих узрасних категорија у карате спорту, 
припрему за такмичење и трошкове учешћа на 
такмичењу са свим узрасним категоријама на 
регионалном и републичком нивоу такмичења. Има 
23 регистрована такмичара. 

 
20. Клуб ритмичке гимнастике ''Ника'', ПИБ 

108886678, матични бр. 28811152, за реализацију 
годишњег програма - ''Промоција и развој ритмичке 
гимнастике на територији града Крушевца'' - у 
укупном износу од 150.000,00 динара. Програм 
обухвата: рад са децом млађег узраста (од 5-7 година); 
рад са децом школског узраста: такмичарски део; 
тренинзи у природи; промотивни наступи. Време 
реализације је током целе године. Клуб броји 30-35 
чланова, а од тога 10 спортиста регистровано у 
Гимнастичком савезу Србије - програм Ц. 

 
21. Омладински кошаркашки клуб Крушевац, 

ПИБ 100477642, матични бр. 07266383, за 
реализацију годишњег програма – ''Такмичарска 
сезона 2020/21. и 2021/2022.'' у износу од 650.000,00 
динара. Програм обухвата: такмичарску сезону 
2020/2021. и 2021/22. годину, у оквиру Кошаркашког 
савеза Србије; такмичење пет селекција у Регионалној 
и Међурегионалној лиги и остваривање што бољег 
пласмана за финално Првенство Србије; одржавање 
семинара, бесплатне школе кошарке и кампа. 
Обухваћено је око 1000 учесника током сезоне.  

  
22. Спортски савез особа са инвалидитетом 

Крушевац, ПИБ 108263146, матични бр. 28797281, за 
реализацију годишњег програма "Спорт и рекреација 
особа са инвалидитетом 2021'' – у укупном износу од 
250.000,00 динара. Програм се односи на: одржавање 
континуитета већ устаљених спортско - рекреативних 
активности, повећање броја учесника и могућности са 
бављењем спортом особа са инвалидитетом, 
усавршавање младих тренера и професора физичког 
васпитања у раду са особама са инвалидитетом. 

 
23. Куглашки клуб ''Цар Лазар'', ПИБ 

100316119, матични бр. 07340818, за  реализацију 
годишњег програма - ''Учешће спортске организације 
у екипним клупским такмичењима" - у укупном 
износу од 550.000,00 динара. Програм обухвата: 
такмичење у Супер лиги Србије и Купу градова; 
Циљна група су деца школског узраста са најмање 11 
година, средњошколска омладина и такмичари без 
обзира на узраст. Укупно регистрованих и 
нерегистрованих такмичара 30. 

 
24. Пливачки клуб ''Расина'' Крушевац, ПИБ 

100660078, матични бр. 17387863, за  реализацију 
годишњег програма – ''Обука непливача, корективно 
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пливање, усавршавање пливачких техника, такми-
чарско пливање'' - у укупном  износу од 600.000,00 
динара. Програм обухвата обуку непливача, Школу 
пливања, корективно пливање и такмичарско 
пливање. Свим програмима обухваћено је 250 
учесника свих категорија, од тога у такмичарске групе 
распоређено је 100 такмичара. Обуком непливача 
биће обухваћено око 150 деце. 

 
25. Пливачки клуб ''Напредак'', ПИБ 105172865, 

матични бр. 17686577, за реализацију годишњег 
програма – ''Такмичарска сезона пливачког клуба 
Напредак 2021'' -  у  укупном износу 650.000,00 
динара. Програм се односи на учешће пливача клуба 
на државним првенствима - 3 летња и 4 зимска, 
првенствима Централне Србије 3 летња и 2 зимска, 
15-25 такмичења у Србији са ограниченим бројем 
такмичара, 5-10 такмичења ван граница Србије, 
организација "Шаренградског купа 2021"; константна 
едукација тренерског кадра, спортиста и спортских 
стручњака. Укупан број учесника програма је око 800, 
а директних корисника по категоријама је 260. 

 
26. Спортско друштво ''Пролетер'' Крушевац, 

ПИБ 103805933, матични бр. 17118587, за реали-
зацију годишњег програма – ''Спортом до здравља'' - 
у укупном износу од  50.000,00 динара. Програм 
обухвата: организацију и промоцију спорта и здравог 
начина живота код деце ромске популације и 
укључивање деце ромске популације у масовна 
спортска такмичења како би се подигао квалитет 
живота Рома као и побољшање здравља; одржавање 
масовних спорских активности као што је мали 
фудбал, кошарка, одбојка, бициклизам, пикадо, игре 
на води; учешће на турниру Дан Рома, турниру 
"Једнаки у спорту", видовданским свечаностима, 
избор за најбољег ромског спортисту. 

  
27. Одбојкашки клуб ''Младост 2000'', ПИБ 

102450137, матични бр. 17426818, за  реализацију 
годишњег програма у укупном износу 50.00000 
динара и то за програме: - ''Такмичарска сезона 
2020/21.'' - у укупном износу 50.000,00 динара. 
Програм обухвата: учешће у такмичарској сезони 
2020/21. и то: друга лига, међурегионална лига, 
општинска лига и такмичење младих кадета. Укупан 
број учесника у реализацији програма је око 150. 

 
28. Бадминтон клуб ''Змајеви''- Крушевац, 

ПИБ 103573202, матични бр. 17585240, за  реали-
зацију годишњег програма – ''Предлог програма 
Бадмингтон клуба "Змајеви" за 2021. годину у 
укупном износу од 800.000,00 динара. Програм 
обухвата учешће спортских организација са 
територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 
европским клупским такмичењима. 

     
29. Аеробик и фитнес Клуб ''Ендорфине'', ПИБ 

105925790, матични бр. 17720961, за  реализацију 
годишњег програма - ''Спорт за све'' - у укупном 
износу од 70.000,00 динара. Програм обухвата: 
организацију бесплатних часова пилатеса, зумба 

фитнеса, кике, табате и ХИИТ-а у летњим месецима и 
септембру за све суграђане. 

 
 30. Кошаркашки клуб ''Напредак Јуниор'', 

ПИБ 106430091, матични бр. 17782355, за  
реализацију годишњег програма ''Такмичарско 
развојни кошаркашки програм'' - у укупном  износу 
од 7.000.000,00 динара. Програм се односи на: 
припреме за такмичење сениорског тима Прве мушке 
кошаркашке лиге Србије. Такмичарска сезона обу-
хвата одигравање 26 кола; припреме за такмичење 
друге мушке кошаркашке лиге Србије; припреме и 
учешће у лиги за јуниорску, кадетску, пионирску и 
регионалну лигу млађих пионира, која се одвија по 
квалификационим групама; образовање и техничко 
обучавање деце, односно рад са најмлађим 
полазницима кроз Школу кошарке.  

 
31. Атлетско рекреативни клуб ''Маратонац'', 

ПИБ 109280402, матични бр. 28818203, у укупном 
износу од 650.000,00 динара, за реализацију програма 
"6. Крушевачки полумаратон 2021. године". Програм 
обухвата: распис за полумаратон; штампање 
пропагандног материјала; набавку мајица, медаља, 
пехара, окрепе; укључивање јавних предузећа у 
пројекат; ангажовање бенда или ди џеја, ангажовање 
волонтера. У оквиру спортске манифестације "6. 
Крушевачки полумаратон 2021." биће реализована 
пет спортских догађаја: трке на 21км и трке на 10 км 
(укупно око 1200 такмичара), трке на 5 км, трке 
задовољства на 5 км и трка Дечији осмех (око 2500 
такмичара). У оквиру трке на 21км биће обухваћени 
сви пријављени такмичари који су старији од 18 
година, без крајњег ограничења у годинама. У оквиру 
трке на 10 км биће обухваћени сви пријављени 
такмичари који су старији од 18 година, без крајњег 
ограничења у годинама, млађи од 18 година могу 
учествовати само уз писмену сагласност родитеља. У 
оквиру трке на 5 км биће обухваћени сви пријављени 
такмичари који су старији од 18 година, без крајњег 
ограничења у годинама, млађи од 18 година могу 
учествовати само уз писмену сагласност родитеља. У 
оквиру трке задовољства могу учествовати сви који 
желе да пробају да истрче или ишетају било коју 
дужину у оквиру 5км. У оквиру трке Дечији осмех, 
биће организована деца из Предшколске установе 
"Ната Вељковић" да у што већем броју учествују и на 
тај начин уче да је бављење спортом важно за њихово 
здравље и да стекну једну здраву навику која ће им 
помоћи у даљем расту и развоју. У овој трци могу да 
учествују и друга деца заједно са својим родитељима. 
Време реализације пројекта је 21.03.2021. године. 

        
32. Фитнес клуб ''Хомоспортикус'', ПИБ 

106686564, матични бр. 17785168, за  реализацију 
годишњег програма – ''Јавни час за клинце и 
клинцезе'' - у укупном  износу од 50.000,00 динара. 
Програм се састоји од 4 јавна часа, који ће се одржати 
на теренима за одбојку и мали фудбал на Багдали, у 
летњем периоду. Главни део часа чине две целине, 
прва у којој је акценат на развоју физичких 
способности кроз вежбе прилагођене узрасту и други 
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део развој моторике деце кроз игре. Укупан број 
учесника је од 20-30 деце. 

 
33. Одбојкашки клуб "Витез", ПИБ 107684725 

матични бр. 28781130, за реализацију годишњег 
програма – ''Планирани годишњи програм у 2021.'' - у 
укупном износу од 50.000,00 динара. Програм 
обухвата: одбојку за децу на пешчаним теренима СЦ 
Крушевац и спортским салама; лето на песку-обука 
полазника са основама одбојке на пешчаним теренима 
СЦ Крушевац; индивидуални рад са талентованом 
децом и слање на одбојкашке кампове; усавршавање 
тренера кроз стручне семинаре; такмичарска сезона 
2020/21 - женска сениорска екипа, Општинска лига-
млађе категорије Кадетско првенство. Број учесника - 
55 учесника програма . 

 
34. Стонотениски клуб "Напад", ПИБ 

107477740, матични бр. 28774133, за  реализацију 
годишњег програма  - ''Стони тенис за децу и одрасле'' 
- у укупном  износу од 450.000,00 динара. Програм 
обухвата: организовање такмичења у виду 
стонотениских турнира за све категорије такмичара, 
такмичење екипе у лигашком такмичењу, школу 
стоног тениса за децу и одрасле, тренинге са играчима 
такмичарског нивоа. 

 
35. Аутомобилски спортски клуб ''ФАМ 

Божиловић рацинг теам", ПИБ 108030372, матични 
бр. 28791194, за  реализацију годишњег програма - 
''Кружне, брдске и рели трке'' - у укупном  износу од 
900.000,00 динара. Програм обухвата: организацију и 
такмичење у рели, брдским и кружним тркама у 
шампионатима, на територији Републике Србије и 
централне Европе, у складу са накнадно утврђеним 
календаром такмичења надлежног гранског савеза. 

        
36. Дечији гимнастички клуб ''Напредак'', 

ПИБ 105405992, матични бр. 17689835, за  реали-
зацију годишњег програма - ''Такмичарска сезона 
2020/2021 по календару ГСС и Програму 
Гимнастичког савеза југоисточне Србије“ у укупном 
износу од 600.000,00 динара. Програм обухвата: 
такмичарску сезону 2020/2021. по календару 
Гимнастичког савеза Србије и програму Гимнасти-
чког савеза југоисточне Србије. Активности се 
одвијају према правилима Савеза за женску спортску 
гимнастику, Савеза за мушку спортску гимнастику и 
Савез региона југоисточне Европе. Наставиће са 
континуираним радом у свим селекцијама у клубу, 
систематским радом са такмичарима у циљу пости-
зања што бољих резултата на свим нивоима; 
популаризацијом и едукацијом стручног кадра; 
припремом такмичења, реализацијом самог такми-
чења и демонтажом такмичарских справа. 

       
37. Одбојкашки клуб ''Напредак 037'' 

Крушевац, ПИБ 107983959, матични бр. 27789599,  за  
реализацију годишњег програма – "Одбојка за све"  - 
у укупном  износу од 2.000.000,00 динара и то: 

- "Такмичарска сезона 2020/2021 – мушка 
селекција" у укупном износу од 1.500.000,00 динара. 
Програм обухвата учешће мушке сениорске екипе у 

Другој лиги Србије, као и учешће млађе категорије на 
јуниорском, кадетском и пионирском такмичењу. 

- "Такмичарска сезона 2020/2021 – Женска 
селекција“ у укупном износу од 500.000,00 динара. 
Програм обухвата такмичење женске сениорске екипе 
у Другој лиги Србије, млађих категорија на 
јуниорском, кадетском и пионирском такмичењу. 

 
38. Спортски клуб за децу и омладину са 

посебним потребама ''Палестра'', ПИБ 103261573, 
матични бр. 17548913, за  реализацију годишњег 
програма - ''Подстицање и стварање услова за 
унапређење спортске рекреације, односно бављење 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом" и "Организација спортских 
такмичења од  посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе - организовање Државног првенства 
специјалне олимпијаде Србије у пливању"  у укупном 
износу за оба програма од 450.000,00 динара. Програм 
обухвата: организовање Државног првенства Спе-
цијалне Олимпијаде Србије у пливању; Државно 
првенство Специјалне Олимпијаде у стоном тенису; 
Државно првенство Специјалне Олимпијаде Србије у 
атлетици; државно првенство Специјалне Олимпијаде 
у женском фудбалу; Државно првенство Специјалне 
олимпијаде у мушком фудбалу; Националне Игре 
Специјалне Олимпијаде Србије; Државно првенство 
специјалне олимпијаде Србије у одбојци; Државно 
првенство Специјалне Олимпијаде у женској 
кошарци; Државно Првенство Специјалне олимпи-
јаде Србије у мушкој кошарци.  

 
39. Омладински кошаркашки клуб ''Багдала'', 

ПИБ 109339947, матични број 288119340, за  
реализацију годишњег програма - ''Такмичарски 
програм и афирмација женске кошарке'' - у укупном 
износу од 500.000,00 динара. Програм обухвата: 
организацију редовног тренажног процеса за чланове 
клуба (сениорке и млађе селекције); набавку спортске 
опреме (дресова, маркера, лопти и сл.); организацију 
утакмица сениорске екипе и млађих селекција; 
плаћање котизације према Савезу и за лиге . 

        
40. Планинарско спортски клуб ''Јастребац'', 

ПИБ 100317105, матични број 07194145, у укупном 
износу од 230.000,00 динара и то: за реализацију 
годишњег програма - ''Такмичарска сезона 2021" - 
200.000,00 динара; програм обухвата: учешће у 
такмичењу Трекинг лига Србије и Планинско трчање; 
организовање 4. кола Трекинг лига Србије на 
Јастрепцу, као и такмичење у планинском трчању. 
Укупан број учесника је око 790 и за реализацију 
програма "Деца планинари" - 30.000,00 динара; 
програм обухвата камп на Јастрепцу, Републичку 
планинарску акцију "Змај" на Јастрепцу и Републичку 
планинарску акцију "Рај на Рајцу". Програмом је 
обухваћено око 650 корисника програма. 

 
41. Параглајдинг клуб ''Аир 037'', ПИБ 

109385633, матични број 28820216, за  реализацију 
годишњег програма - ''Такмичарски и развојни 
програм 2021'' - у укупном износу од 100.000,00 
динара. Програм обухвата: учешће на регионалним и 
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националним такмичењима у свим категоријама које 
одреди Ваздухопловни савез Србије као и учешће на 
Светском првенству, Европском првенству и Свет-
ским куповима јер Клуб има репрезентативца Србије. 

 
42. Теквондо клуб Багдала, ПИБ 104861810, 

матични број 17666975, за реализацију годишњег 
програма - ''Подстицање и стварање услова за 
унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана теквондоом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом, физичко васпитање деце 
предшколског и школског узраста кроз учешће 
теквондо клуба Багдала у домаћим и европским 
клупским такмичењима као и организација спортских 
такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе ("Трофеј 14. октобар")" - у укупном 
износу од 100.000,00 динара. Програм се односи на 
унапређење спортске рекреације, односно бављење 
грађана теквондо-ом, посебно омладине, жена и особа 
са инвалидитетом, физичко васпитање деце 
предшколског и школског узраста, кроз учешће клуба 
у домаћим и европским клупским такмичењима као и 
организација спортских такмичења од посебног 
значаја за локалну самоуправу "Трофеј 14. октобар"; 
смањење дечјег насиља кроз обуку самоодбране и 
бављење олимпијским спортом. 

 
43. Женско спортско удружење "Напредак 

Јуниор 2018", ПИБ 110491051, матични број 
28709650, за реализацију програма "Спортско 
развојни и такмичарски програм сениорског тима, 
ЖСУ "Напредак јуниор 2018" - друга, или прва лига 
Србије за жене, Куп Србије за жене, такмичарски 
програм пионирки - развојна лига Србије за 
девојчице, мини -макси лига за почетнице, fairplay 
лига за почетнице" - у укупном износу од 1.300.000,00 
динара. Програмом је обухваћено учешће у другој или 
првој лиги Србије, Купу Србије и Пионирској лиги 
Србије, као и Школа фудбала. 

        
44. Боксерски клуб ''БК КШ 037'' – ПИБ 

110115140, матични бр. 2805816, за реализацију 
годишњег програма - ''Регионално такмичење у 
поморавско - шумадијској лиги, учешће на три 
појединачна првенства Србије, учешће на 
међународним и домаћим такмичењима и 
организација турнира у Крушевцу" – у укупном 
износу од 250.000,00 динара. Програмом је обухваћен 
"Видовдански турнир" и учешће у Шумадијско -
поморавској лиги" и појединачно првенство". Укупан 
број такмичара 150. 

 
45. Спортско удружење играча преферанса 

"Витез" Крушевац, ПИБ 110905127, матични број 
28712936, за реализацију годишњег програма "Учешће 
у такмичењима: Лига Србије у преферансу и Куп 
Србије у преферансу", у укупном износу од 50.000,00 
динара. Програм обухвата организацију 31.  првенства 
Крушевца у преферансу; одигравање првенствених 
кола у лиги Србије; учешће у Купу Србије. 

 
46. Стреличарски клуб "Царска стрела" 

Крушевац, ПИБ 109072577, матични број 28814895, 

за реализацију програма "Зато што можеш 2 - 
унапређење рекреативног бављења спортом деце, 
младих, жена и особа са инвалидитетом" - у укупном 
износу од 50.000,00 динара. Програм обухвата: 
организацију активности регрутовања спортиста за 
стреличарство, набавку опреме за гађање луком и 
стрелом, извођење тренинга из гађања луком и 
стрелом, одржавање такмичења у стреличарству. 
Укупан број учесника у програму је 100. 

 
47. Спортско удружење "Спорт за све-прима 

линеа", ПИБ 110246932, матични број 28707509, за 
реализацију програма "Обнова и афирмација бори-
лачких спортова и самбо спорта у Крушевцу", - у 
укупном износу од 50.000,00 динара. Програмом су 
обухваћени: тренинзи борилачких вештина и самбо 
спорта; семинар - "Практична примена борилачких 
спортова"; промоција самбо спорта у основним и 
средњим школама; спортска манифестација "Фести-
вал борилачких вештина". Планира се обухват у свим 
програмима око 10.000 учесника. 

 
48. Спортско друштво "Напредак", ПИБ 

107110113, матични број 17818376, за реализацију 
годишњег програма ''Унапређење спорта за све са 
организацијом спортских такмичења уз обављање 
секретарско–књиговодствених-финансијских посло-ва 
за клубове чланице, као и самог СД "Напредак'', у 
укупном износу од 550.000,00 динара. Програм се 
односи на обављање секретарско-књиговодствено-         
-финансијских послова за клубове као и за само спо-
ртско друштво и организовање заједничких спор-тских 
активности са клубовима – чланицама СД "Напредак". 

        
49. Спортско удружење за пеинтбол 1371 

Крушевац, ПИБ 110218417, матични број 28707169, у 
укупном износу од 100.000,00 динара: 

- за реализацију програма "Медитерански куп" у 
укупном износу од 30.000,00 динара. Програм обухва-
та учешће Српског пеинтбол тима на Медитеранском 
купу у Солуну. 

- за реализацију програма "Опремање терена", у 
укупном износу од 70.000,00 динара. Програм обу-
хвата набавку непоходних такмичарских препрека 
ради одржавања лигашких такмичења. 

 
50. Шаховско удружење "Чарапани" Крушевац, 

ПИБ 111178133, матични број 28715889, за реали-
зацију програма "Шах у Крушевцу" у укупном износу 
од 120.000,00 динара: 

- за реализацију програма "Школа шаха шахов-
ског клуба "Чарапани"", - у износу од 20.000,00 
динара. Програм обухвата рад школе шаха за 
предшколску децу, пионире и кадете основних школа, 
као и средњошколаца, као и учешће полазника школе 
на такмичењима. 

- за реализацију програма "Учешће шаховског 
удружења "Чарапани" у домаћим клупским такми-
чењима" – у износу од 100.000,00 динара. Програм 
обухвата учешће у Српској лиги Запад, Регионалној 
лиги, Омладинској лиги централне Србије и 
Омладинској лиги Србије. Укупан број учесника у 
програму је 32.  
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51. Фудбалски клуб "Напредак" Крушевац, 
ПИБ 100475294, матични број 07195931, у износу од 
10.000.000,00 динара за реализацију програма "Развој 
омладинског фудбала". Програм обухвата: рад 
омладинске школе фудбала – узрасни период од 5. до 
18. година, тренажне процесе, такмичења, едукацију 
спортиста, а све у циљу стварања свестрано 
образованих личности и фудбалера за сениорски 
састав фудбалског клуба. 

 
52. Плесни клуб "Крушевац", ПИБ 108904721, 

матични број 28811551, у укупном износу од 
50.000,00 динара за реализацију годишњег програма 
"Подизање капацитета Клуба и стварање услова за 
унапређење система такмичарског и рекреативног 
плеса у свим сегментима становништва на територији 
града Крушевца и Републике Србије". Програм 
обухвата: подизање капацтета и квалитета 
организације Клуба и његових чланица, стварање 
оптималних услова за обављање спортских 
активности и делатности и развој дечијег, 
рекреативног и врхунског плеса, оспособљавање 
становништва за бављење плесних активности и сл. 

  
53. Кошаркашко удружење "Феникс 037", 

ПИБ 110315573, матични број 28708319,  у укупном 
износу од 50.000,00 динара, за реализацију програма 
"Развој кошаркашког спорта". Програм обухвата 
такмичарску сезону клуба 2020/21 и школу кошарке у 
циљу афирмације спорта и кошарке и развијања 
свести о здравом начину живота. Програмом је 
обухваћено око 120 полазника обука и сталних 
регистрованих чланова клуба. 

 
54. Јога центар "Еквилибријум", ПИБ 

110140359, матични број 28706286, у укупном износу 
од 50.000,00 динара, за реализацију програма "Јога 
парк – лето на Багдали". Програм обухвата: израду 
пројекта, израду промо материјала и промоцију, 
организацију тренажног процеса, организацију 
учешћа на домаћим такмичењима и јога парк. 
Програмом је обухваћено 40 учесника узраста од 13 
до 50 година. 

 
55. Одбојкашки клуб ''Антена 08'', ПИБ 

10350235, матични број 17189085, за  реализацију 
годишњег програма  - ''Суорганизатор међународног 
Видованског турнира са ОК Антена за омладинце и 
омладинке" и учешће у Међуопштинској лиги за 
сениорке и такмичењу млађих категорија'' - у укупном 
износу од 50.000,00 динара. 

 
II – Одобрена средства за финансирање годи-

шњих програма спортских организација  којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца у 2021. години из тачке I 
ове Одлуке, у укупном износу од 52.900.000,00 
динара, преносе се носиоцима одобрених годишњих 
програма из тачке I ове Одлуке. 

 
III – Нераспоређена средства на позицији 128 

конто 481911- дотације осталим удружењима грађана 
– подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима износе 5.100.000,00 динара. 

 

IV-  Реализатори годишњих програма, утврђени 
тачком I ове Одлуке, дужни су да: 

 
- приликом реализације одобрених програма, 

примењују Закон о јавним набавкама, 
 
- изврше усклађивање финансијских планова са 

одобреним средствима, 
 
- промет буџетских средстава врше преко 

посебног рачуна код Управе за трезор. 
 
V - Са носиоцима одобрених годишњих 

програма, у складу са Законом и Решењем Градског 
већа града Крушевца, Начелник Градске управе 
закључиће Уговор о реализацији програма. Ако се 
носилац одобреног програма не одазове позиву за 
закључење уговора у року од осам дана од дана 
пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

 
VI – На основу Решења Градског већа сачиниће 

се Табеларни приказ расподеле буџетских средстава 
спортских организација и удружења по месецима за 
2021. годину.  

 
VII - Месечни пренос наменских буџетских 

средстава у 2021. години вршиће се на основу  Закљу-
чка о преносу средстава који потписује Градона-
челник. 

 
VIII - Решење објавити на сајту града Крушевца и 

у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-16/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
                                                                                                          
        
6 
На основу члана 118, 121 и 138 Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр. 10/16), члана 40. Одлуке 
о буџету града Крушевца за 2021. годину ("Сл. лист 
града Крушевца'', бр. 17/20), члана 12. и 29. 
Правилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 1/17), Одлуке Комисије за 
избор годишњих и посебних програма у области 
спорта на територији града Крушевца, број 259/20 од 
29.12.2020. године и чл. 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној 29.01.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДБИЈАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I - ОДБИЈАЈУ СЕ Годишњи програми спортских 

организација са седиштем на територији града 
Крушевца за 2021. годину и то:   



10                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 1                                     11.02.2021.  

 

1. Одбојкашки савез Крушевац, ПИБ 107725469, 
матични број 28782764, за реализацију програма 
"Одбојка у Крушевцу", у укупном износу од 
1.000.744,00 динара: 

- за реализацију програма "Организација 
стручних и судијских семинара" у укупном износу од 
300.744,00 динара. Програм обухвата: организацију и 
реализацију стручних и судијских семинара. 

- за реализацију програма "Редовна годишња сред-
ства за функционисање канцеларије савеза" у укупном 
износу од 200.000,00 динара. Програм обухвата 
оснивање и функционисање канцеларије савеза; 

- за реализацију програма "Организација и 
реализација градске лиге" у укупном износу од 
500.000,00 динара. Програм обухвата: организацију и 
реализацију градске лиге. 

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Одбојкашког савеза Крушевац одбила 
предлог програма јер исти не испуњава критеријуме 
прописане чланом 18 Правилника о одобравању 
средстава и финансирању програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца, односно нема значајан и 
дуготрајан утицај на развој спорта у граду Крушевцу. 

 
2. Аероклуб "Михајло Живић", ПИБ 102883994, 

матични број 07217447, у укупном износу од 
1.387.280,00 динара за реализацију годишњих 
програма: "Тренаж пилота и падобранаца". Програм 
обухвата: реализацију тренажа пилота опште 
авијације, реализацију тренажа пилота једрилице и 
реализацију тренажа падобранаца – 757.600,00 
динара, "Државно првенство у класичним падо-
бранским дисиплинама" – 544.000,00 динара, програм 
такође, обухвата претходне припреме за реализацију 
такмичења, уговарање изнајмљивања ваздухоплова, 
мерне опреме, смештаја и исхране за званична лица 
такмичења, озвучења и непосредну припрему за 
реализацију такмичења и реализацију такмичења; 
"Такмичење у прецизном слетању једрилицом – Куп 
Михајла Живића" – 85.680,00 динара, програм такође, 
обухвата припрему за реализацију такмичења, 
уговарање и набавку услуге вуче једрилице авионом, 
смештаја и исхране званичних лица на такмичењу, 
исхране такмичара, непосредну припрему за 
реализацију такмичења и реализацију такмичења. 

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Одбојкашког савеза Крушевац одбила 
предлог програма јер исти не испуњава критеријуме 
прописане чланом 18 Правилника о одобравању 
средстава и финансирању програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца, односно нема значајан и 
дуготрајан утицај на развој спорта у граду Крушевцу. 

 
3. Фудбалски клуб "Цар Лазар" - ПИБ 

109060349, матични број 28814666, за  реализацију 
годишњег програма  - ''Школа фудбала'' и "Такмичење 
у фудбалској лиги региона источне Србије", поднео је 
захтев за средствима у износу од  400.000,00 динара. 

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Омладинског фудбалског клуба "Цар 
Лазар" одбила  предлог програма јер фудбалски 

клубови са територије града Крушевца остварују 
општи интерес у области спорта у складу са чланом 
13. став 1. тачка 2. Правилника  преко територијалног 
спортског савеза учлањено у Спортски савез града 
Крушевца, у овом случају, преко Општинског фудба-
лског савеза града Крушевца. 

 
4.  Клуб спортских риболоваца "Профи", ПИБ 

107598348, матични број 28777833, у укупном износу 
од 600.000 динара, за реализацију програма "Репу-
бличко и светско клупско првенство у риболову". 
Програм обухвата наступ на државним и светским 
првенствима и то: Регионално такмичење регион југ, 
Државно изборно првенство, Државно екипно 
првенство и Светско клупско првенство. 

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Одбојкашког савеза Крушевац одбила 
предлог програма јер исти не испуњава критеријуме 
прописане чланом 18. Правилника о одобравању 
средстава и финансирању програма којима се оства-
рује општи интерес у области спорта на територији 
града Крушевца, односно нема значајан и дуготрајан 
утицај на развој спорта у граду Крушевцу. 

 
5. Спортска организација ''Спорт за све града 

Крушевца'', ПИБ 110287877, матични број 28707975, 
за  реализацију годишњег програма  - ''Спортом до 
здравља'' - у укупном износу од 2.500.000,00 динара. 
Програм обухвата: обуку скијања ђака основних 
школа на Копаонику; одлазак на пешачке туре на 
Јастребац; организовање рекреације на Багдали; 
школа пливања и реквизите за школе. Програмом је 
обухваћено око 2.000 учесника.  

Комисија је након разматрања предлога 
годишњег програма Одбојкашког савеза Крушевац 
одбила предлог програма јер исти не испуњава кри-
теријуме прописане чланом 18. Правилника о 
одобравању средстава и финансирању програма ко-
јима се остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца, односно нема значајан и 
дуготрајан утицај на развој спорта у граду Крушевцу. 

 
II - Решење објавити на сајту града Крушевца и у 

''Службеном листу града Крушевца ''. 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-17/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
7 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", број 15/18) и 
Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња града 
Крушевца за период 2021-2023. године ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 17/20), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.01.2021. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО 
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за социјално укључи-

вање Рома и Ромкиња града Крушевца (у даљем 
тексту: Савет) у следећем саставу: 

 
1. Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника 

за друштвене делатности, председница Савета 
2. Сузана Младеновић, Национална служба за 

запошљавање, члан,  
3. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад, 

члан, 
4. Јелена Ивковић, Дом здравља Крушевац, члан 
5. Данијела Симоновић, Прва техничка школа, 

члан, 
6. Ивана Пајић, Одељење за урбанизам и гра-

ђевинарство, члан,  
7. Радомир Вујичић, Удружење грађана "Романи 

Де", члан. 
 
II - Задаци Савета су: 
 
- Доноси годишњи План реализације Локалног 

акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023. 
године; 

- Доноси Одлуке о остваривању права 
предвиђених Локалним акционим планом за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња града 
Крушевца за период 2021-2023. године; 

- Прати и усмерава процес реализације 
Локалног акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња на територији града Крушевца за 
период 2021-2023. године; 

- Именује радна тела за имлементацију 
Локалног акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња на територији града Крушевца за 
период 2021-2023. године; 

- Прати имплементацију локалних акционих 
планова; 

- Прати индикаторе у области образовања, 
здравства, запошљавања, становања и социјалне 
заштите;  

- Разматра и усваја годишње извештаје, као и 
трогодишњи извештај о реализацији Локалног 
акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња на територији града Крушевца за период 
2021-2023. године; 

- Доноси Одлуке и Закључке на које сагласност 
даје Градско веће и Градоначелник; 

- Обавља и друге послове од непосредног 
значаја за социјално укључивање Рома и Ромкиња.  

 
III - Стручне и административне послове Савета 

обављаће Одељење за друштвене делатности. 
 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању Савета за унаређивање 
положаја Рома града Крушевца III број 022-83/2016 од 
18.03.2016. године. 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-19/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
                                              
8 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), и члана 60. 
став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. 
гласник РС" бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 
80/17 и 95/18 - др. закон),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.01.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења 

на предлог Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења  пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији града Крушевца. 

 
II - Комисију чине председник и шест чланова. 
 
За председника: 
 
1. Ивица Костић, дипл. инж. ратарства-Институт 

за крмно биље д.о.о. Крушевац 
 
За чланове: 
 
1. Миона Радовановић, дипл. инж. пољопри-

вреде,  
2. Немања Константиновић, дипл. инж. пољо-

привреде,  
3. Мирослав Савић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава, 
4. Вељко Антић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава, 
5. Далибор Миловић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава,  
6. Радован Павловић, пољопривредник уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава. 
 
III - Задатак Комисије је да: 
 
- Размотри предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења  пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији града 
Крушевца, 
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- своје мишљење достави Комисији за израду 
предлога програма заштите, уређења и коришћења  
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији града Крушевца, 

- пољопривредни инжењер из предметне коми-
сије врши контролу и оверу књиге поља за биљну 
призводњу закупца пољопривредног земљишта у 
државној својини. 

 
IV - Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Комисије обављаће Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 

 
V - Доношњем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању и именовању чланова Комисије 
за давање мишљења на програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта града Круше-
вца ("Сл.  лист града Крушевца" бр. 9/16). 

 
VI - Ово Решење објавити у  "Службеном листу 

града  Крушевца ".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-9/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
   
9 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), члана 2. 
Одлуке о одређивању надлежног органа за спро-
вођење поступка давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини (,,Сл. 
лист града Крушевца” бр. 18/20) и чл. 61, 61.а, 62, 64., 
64.а и  64.б Закона о пољопривредном земљишту 
(,,Сл. гласник РС” бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.01.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији града Крушевца. 

 
II - Комисију чине председник и шест чланова. 
 
За председника: 
 
1. Горан Колашинац, дипл. правник 
 
 

За чланове: 
 
1. Марко Милојевић, дипл.инж. пољ.,  

1. Бојан Вељковић, дипл. инж. геодезије, 

3. Милена Цветковић, дипл. правник, 

4. Небојша Милојевић, дипл.инж. пољ., 

5. Драгана Ивић Стојановић, дипл. економиста, 

6. Ивана Миладиновић, мастер агроном. 
 
III - Задатак Комисије је да: 
 
- Обиђе парцеле које су предмет закупа, одно-

сно коришћења, по усвојеном Годишњем програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, 

- Одреди цене закупа пољопривредног земљи-
шта у државној својини, 

- Изради предлог Одлуке о расписивању јавног 
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарстава и водопривреде и достави 
Градском већу на даљу процедуру,  

- Прикупи пријавe на Оглас, спроведе поступак  
давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини,  

- Изради предлоге Одлука о давању у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарстава и водопривреде и достави Градском већу 
на даљу процедуру,  

- Води записнике о својим активностима и 
доноси закључке и остала потребна акта. 

 
IV - Комисија ће задатак из става III овог решења 

обавити у складу са законом прописаним роковима. 
 
V - Стручне и административно - техничке посло-

ве за потребе Комисије обављаће Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине. 

 
VI - Доношњем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл.  
лист града Крушевца" бр. 15/18, 9/16 и 16/20). 

 
VII  - Ово Решење објавити у  "Службеном листу 

града  Крушевца ".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-10/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
10 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевац, на седници 

одржаној дана 29.01.2021. године, донело је 
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З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за спро-

вођење поступка расподеле средстава за традицио-
налне цркве и верске заједнице о реализацији 
одобреног пројекта и утрошку одобрених средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама у 
2020. години, број 19 од 22.01.2021. године. 

 
II - Закључак објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-20/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
11                                                                                           
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 29.01.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.074.417 динара, извор 15 –Други извори  и сада 
износе 4.776.205.932 динара, уплатом Комерцијалне 
банке АД Београд, на посебан рачун бр. 840-4828741-
79 (Град Крушевац-Градска управа УНОПС-ЕУ ПРО 
ПРОГРАМ ДОНАЦИЈЕ-ГИС КРУШЕВАЦ), ради 
финансирања реализације пројекта "УНОПС ЕУ ПРО 
програм донације-ГИС Крушевац", по изводу бр. 5 од 
28.12.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.074.417 динара, извор 15 и сада износе 4.776.205.932 
динара. 

 
Приходи и расходи буџета утврђују се у износу 

од 4.640.727.319  динара. 
 
Приходи на конту 311712 – Пренета неутрошена 

средства за посебне намене, повећавају се за 2.074.417 
динара и сада износе 4.574.528 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора повећавају 

се за 2.074.417 динара и сада износе 135.478.613 
динара. 

 
Средства у износу од 2.074.417 динара, извор 15, 

разврставају се код: 
 

 Градске управе, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, пројекат 4003: 
УНОПС ЕУ ПРО програм донације - ГИС Крушевац, 
функционалана класификација 133 на: 

 
Позицију 58, економска класификација 424000-

Специјализоване услуге и то: 
- конто 424631 - Геодетске услуге, износ од 

1.067.038 динара и 
- конто 424911 - Остале специјализоване услуге, 

износ од 207.717 динара. 
 
Уводи се позиција 58.6, економска класификација 

512000 - Машине и опрема 
- конто 512221 - Рачунарска опрема, износ од 

799.662 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-1/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
12 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 29.01.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
775.000 динара, извор 13 – Буџет и сада износе 
4.776.980.932 динара, уплатом Комесаријата за 
избеглице и миграције РС, на име помоћи социјално 
угроженим породицама избеглих и интерно 
расељених лица која су тренутно настањена на 
територији града и помоћи за набавку огрева, по 
изводу бр. 29 од 26.11.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са сред-
ствима из додатних извора повећавају се за 775.000 
динара, извор 13 и сада износе 4.776.980.932 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
775.000 динара и сада износе 4.641.502.319  динара. 

Приходи на конту 311712 – Пренета неутрошена 
средства за посебне намене, повећавају се за 775.000 
динара и сада износе 2.766.278 динара.  
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Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 135.478.613 динара. 

Средства у износу од 775.000 динара, извор 13, 
разврставају се код: 

Градске управе, програм 0901: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА, активност 0006: Подршка деци и 
породици са децом, функционалана класификација 
040, после позиције 26, уводи се позиција 26.1, конто 
472931 - Једнократна помоћ, износ 775.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-2/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
  
13 
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, 
101/2011, 55/2014 и 24/2018), дана 20.01.2021. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. 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 чл. 4. ставу 1. након тачке 11. додаје нова тачка 
11.1. која гласи: 

 "11.1. Улица Иванковачка, од Улице Косовске до 
Улице Саве Шумановића;" 

- у чл. 4. став 1. након тачке 14. додаје нова тачка 
14.1. која гласи: 

 "14.1. Улица Колубарске битке, од Улице Саве 
Шумановића до Улице Косовске;" 

- у члану 6. став 1. након тачке 20. додаје се нова 
тачка 20.1 која гласи: 

„20.1 Улица Иванковачка, левом страном од 
Улице Косовске до Улице Саве Шумановића за 
подужно паркирање на коловозу;“ 

- у члану 6. став 1. након тачке 27. додаје се нова 
тачка 27.1 која гласи: 

„27.1 Улица Колубарске битке, левом страном од 
Улице Саве Шумановића до Улице Косовске за 
подужно паркирање на коловозу;“ 

- у члану 13. став 1. тачка 21.1 мења се и гласи: 
 
„21.1. Улица Иванковачка, десном страном од 

Улице Косовске до Улице Саве Шумановића;“ 
- у члану 13. став 1. тачка 28. мења се и гласи: 
 
„28. Улица Колубарске битке, десном страном од 

Улице Саве Шумановића до Улице Косовске;“ 
 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

и пројектовање Крушевац 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 које се 
односи на динамички режим саобраћаја и достави га 
овом Одељењу ради давања сагласности на исти.      

 
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Кру-

шевац 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 које се односи на 
паркирање и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти.      

 
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-37/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
 
14 
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, 101/2011, 55/2014, 24/2018, 41/2018, 87/2018 
и 23/2019),  дана 10.02.2021. 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. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то:" у ставу I, после тачке 0.1 додаје нова 
тачка 0.2. која гласи: 

 
„0.2. Улица Београдска, два, између Улице кнеза 

Михајла и Улице Косовске битке;“ 
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II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 

III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
IV Број: 344-83/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
 
 

 

III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

  

 1 Решење о усвајању финансијских планова директних корисника буџета за 2021. годину ....................  1 
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  младе на територији града Крушевца ..........................................................................................................  2 

 4 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Крушевац“ Крушевац бр. 592 од 

26.01.2021.године којом се врши допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 

осталих комуналних услуга и одржавање јавних зелених површина ......................................................  2 

 5 Решење о одобравању и финансирању Годишњих програма спортских организација којима се  

  остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца у 2021. години ..................  3 

 6 Решење о одбијању Годишњих програма спортских организација за 2021. годину ..............................  9 
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  уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 
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 9 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Крушевца ..............  12 

 10  Закључак о усвајању Извештаја Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске заједнице о реализацији одобреног пројекта и утрошку одобрених 

средстава традиционалним црквама и верским зеједницама у 2020. год. број 19 од 22.01.2021.г. .......  12 
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IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 

 

 13  Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
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