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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
 
349 
На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 78. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
15/18) и члана 17, 18. и 20. Одлуке о месним заједница 
на територији града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 9/19), доносим 

  
О Д Л У К У 

 
О РАПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I 

  
Расписујем изборе за Савет месних заједница на 

територији града Крушевца за 28. новембар 2021. 
године. 

  
II 

 
Рокови за вршење изборних радњи почињу да 

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

 
III 

 
Изборе ће спровести Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједни-
ца, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија, 
у складу са Одлуком о месним заједницама на 
територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 9/19) и статутима месних заједница. 

 
IV 

  
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“, а објавиће се и 
на званичној интернет презентацији Града и огласним 
таблама у месним заједницама. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 013-3/21                 ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 
II – АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 
350 
На основу члана 7. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број 105/16 и 
112/17) и члана 47. Статута града Крушевца (,,Сл. 
лист града Крушевца'', бр. 15/18),  

Градоначелник града Крушевца, дана 13.10.2021. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
 
I - Образује се Комисија за избор пројеката у 

култури у саставу: 
1. Јелена Тодоровић, дипл.eкономиста, помоћник 

градоначелника за друштвене делатности из 
Крушевца, 

2. Сања Рутић Воротовић, проф.историје из 
Крушевца, 

3. Наталија Топличанин, мастер историчар 
уметности из Крушевца, 

4. Милан Динчић, економиста у туризму из 
Крушевца, 

5. Снежана Југовић, мастер историчар из 
Кукљина, 

6. Тијана Тодосијевић, дипломирани сликар из 
Крушевца, 

7. Тања Панић, проф.српског језика и књи-
жевности из Крушевца. 

 
II - Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да: 
 
- На првој седници изабере председника Коми-

сије, који координира рад Комисије и води седнице, 
- На основу расписаног Конкурса и прикупље-

них предлога за финансирање и суфинансирање 
пројеката у култури, као и пројеката уметничких, 
односно стручних и научних истраживања у култури, 
разматра испуњеност услова из Конкурса; 

- Процењује усклађеност пројекта са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса; 

- Врши процену квалитета и садржајне инова-
тивности пројекта; 
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- Врши процену капацитета потребног за реали-
зацију пројекта и то: 

 

(1) Стручни, односно уметнички капацитети, 

(2) Неопходне ресурсе; 
 
- Разматра финансијски план – разрађеност, 

усклађеност са планом активности пројекта, економи-
чност и укљученост више извора финансирања; 

- Оцењује степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице. 

 
Критеријуми из става 1. овог члана примењују се 

на појединачне области културе делатности уз 
поштовање специфичности тих области. 

На основу критеријума из претходног става, 
Комисија: 

- За сваки пројекат сачињава писмено образло-
жење у коме се наводе разлози за прихватање или 
неприхватање пројекта, 

- Доноси одлуку која садржи списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава, 

- Предлаже Градоначелнику, на основу спро-
веденог Конкурса, доношење решења о додели 
средстава и потписивање уговора о финансирању и 
суфинансирању пројеката, 

- Предлаже Градоначелнику, без спроведеног 
Конкурса, доношење решења и потписивање Уговора 
о спровођењу изузетно значајног пројекта који није 
било могуће унапред планирати, под условима из 
члана 10. Уредбе. 

 
III  - Мандат члановима Комисије траје 4 године. 
 
IV - Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

 
V - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење број II 022-14/17 и II 022-212/18. 
 
VI - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца''и на сајту града. 
 

II Број: 022-544/21  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 4. Правилника о начину, поступку 

и критеријумима доделе средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама (,,Сл. лист града 
Крушевца'' бр. 5/17) и чл. 47. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18), 

Градоначелник града Крушевца, дана 13.10.2021. 
године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
I - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове стручне комисије за 

оцену пројеката традиционалних цркава и верских 
заједница и то:  

1. Љиљана Пантелић, дипл.правник, новинар - 
уредник из Крушевца,  

2. Марко Цветковић, наставник верске наставе из 
Крушевца,  

3. Милош Димић, дипл. правник из Беле Воде,  
4. Славољуб Павловић, мастер аналитичар заш-

тите животне средине из Крушевца,  
5. мр Снежана Ненезић, библиотекар саветник из 

Крушевца. 
 
II - Задатак стручне комисије је да:  
- на првој седници изабере председника комисије 

који координира радом комисије и води седнице;  
- утврди изглед и садржај образаца потребних за 

спровођење Конкурса;  
- предложи градоначелнику расписивање 

Конкурса за доделу средстава са роковима;  
- разматра садржај свих приспелих пројеката, из-

врши  стручну оцену пројеката поднетих на конкурс;  
- затражи допуну или модификацију приспелих 

пројеката ради усклађивања са захтевима Конкурса;  
- предложи Градоначелнику  решење  о додели 

средстава са образложењем као и одбијање пројеката;  
- донесе Пословник о раду;  
- достави Извештај о реализацији одобрених 

пројеката и утрошку средстава Градском већу града 
Крушевца. 

 
III - Мандат члановима Комисије траје 4 године. 
 
IV - Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

 
V - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење број II 022-219/2017. 
 
VI - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца"' и на сајту Града. 
 

II Број: 022-545/21  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
352 
На основу чл. 3. 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" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 28.09.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ПОСТАВЉА СЕ Горан Милић, дипл. еконо-

миста из Ловци, за вршиоца дужности шефа Службе 
месних заједница, на период до годину дана. 

 
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. 

 
 
 
 
353 
На основу члана 18. став 1. тачка 15 и члана 50. став 

1. тачка 24. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 05.10.2021. го-
дине донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОПЕРАТИВНО-

ТАКТИЧКЕ ВЕЖБЕ ОДГОВОРА НА ВАНРЕДНУ 
СИТУАЦИЈУ СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„СИСТЕМ 2021“ 
 

I 
 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за организацију и спрово-

ђење оперативно-тактичке вежбе одговора на 
ванредну ситуацију субјеката заштите и спасавања у 
Републици Србији  „СИСТЕМ 2021“ у следећем 
саставу: 

 
II 

 
За председника: 
 
Александар Јовановић, заменик градоначелника 

града Крушевца.  
 
За чланове: 
 
1. Душан Тодоровић, начелник Одељења за пос-

лове одбране и ванредне ситуације градске управе 
Крушевац, 

2. Александар Лазаревић, начелник Одељења за 
ванредне ситуације у Крушевцу Министарства уну-
трашњих послова Републике Србије сектора за 
ванредне ситуације, 

 
3. Иван Миленковић, начелник Полицијске 

управе Крушевац, 
 
4. Бојан Цветковић, директор БИН комерц д.о.о. 

Крушевац, 
 
5. Зоран Мисић, директор АД „ЈУГОПРЕВОЗ“ 

Крушевац, 
 
6. Емина Тодоровић, секретар Црвеног крста 

Крушевац, 
 
7. Марина Костић, директор Дома здравља Кру-

шевац, 
 
8. Предраг Павловић, в..д. директора ЗЗЈЗ Кру-

шевац, 
 
9. Саша Ћирић,  Електродистрибуција Крушевац, 
 
10. Владица Станковић, командант Ватрогасно 

спасилачког батаљона Крушевац, 
 
11. Горан Милић, шеф Службе Месних заједница 

Крушевац, 
 
12. Ђорђе Ковачевић, директор Регионалне радио 

телевизије Крушевац,  
 
13. Др Владан Цветановић, УКЦ Ниш ковид 

болница Паруновац. 
 

III 
 
Задатак савета је да одреди радни тим за мате-

ријално техничку организацију и реализацију вежбе, 
као и да учествује у реализацији и спровођењу 
оперативно-тактичке вежбе одговора на ванредну 
ситуацију субјеката заштите и спасавања у Републици 
Србији  „СИСТЕМ 2021“, утврди средства потребна 
за реализовање вежбе и изворе финансирања, утврди 
обавезе свих учесника у реализацији и координира 
њихове активности, предложи и сачини наративни 
буџет за спровођење и реализацију вежбе а по 
реализацији вежбе сачини извештај и исти достави 
Градском већу на усвајање. 

 
IV 

 
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе савета обављаће Одељење за послове одбране 
и ванредне ситуације Градске управе Крушевац. 

 
V 

 
Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 82-3/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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354 
На основу члана 35. Закона о предшколском 

васпитању и образовању ("Сл. гласник РС" бр. 18/10, 
101/17, 113/17 - и др. закони, 95/18 - др. закони, 10/19) 
и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 28.09.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
број 11/21 од 15.09.2021. године о утврђивању радног 
времена Установе и то: 

 
1. Радно време Предшколске установе је 11 ча-

сова  и исто почиње у 6,00 сати  а завршава се у 17,00  
сати и то: 

 
1.1. Вртићи:   
 
Целодневни боравак 
 

I смена од 06:00 (07:00) до 12:00 (13:00) сати 

II смена од 10:30 (11:00) до 16:30 (17:00) сати 
 
Полудневни боравак 
 

I  смена од 07:00 (07:30) до 12:00 (12:30) сати 

II смена од 13:00 до 18:00 сати 
 
 
1.2. ОЈ "Пионир" 
 
I смена од 04:30 до 12:30 сати 
 
II смена од 21:00 до 05:00 сати 
 
1.3.  Заједничке службе 
 
Радно време ове организационе јединице је од 

07:30 до 15:30 сати. 
 
II - Радно време Установе унети у Програм рада 

Установе за школску 2021/22  и  у Статут Установе. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 130-2/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 7. Одлуке о 
подизању и одржавању споменика, спомен обележја и 
мурала на територији града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 4/10), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 28.09.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПОДИЗАЊЕ 
СПОМЕНИКА, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И 

ИЗРАДУ МУРАЛА 
 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

поступка за подизање споменика, спомен обележја и 
израду мурала у саставу: 

 
1. Марија Стојадиновић, академски вајар из 

Крушевца, за председника Комисије, 
 
2. Наталија Топличанин, историчар уметности, 

запослена у Народном музеју  Крушевац 
 
3. Бојана Трошић, мастер инг.арх, запослена у 

градској управи, представник локалне самоуправе, 
 
4. Маја Ћеранић, историчар уметности, запосле-

на у Народном музеју Крушевац, 
 
5. Марко Цветковић, вероучитељ, запослен у 

ОШ "Јован Поповић" Крушевац, 
 
6. Биљана Тимотијевић, дипл.инг.арх.запослена 

у  Дирекцији за урбанизам и пројектовање  Крушевац, 
 
7. Весна Милановић, дипл.инг.арх.,запослена у  

Градској управи, 
 
8. Данијела Јаковљевић, дип.инг.арх.,запослена 

у Градској управи, представник локалне самоуправе, 
 
9. Даница Живадиновић, мастер. инг. арх, запо-

слена у Градској управи, представник локалне 
самоуправе. 

 
II – Комисија: 
 
- разматра иницијативе физичких и правних 

лица за подизање споменика, постављања спомен 
обележја и израду мурала, 

 
- подноси Скупштини предлог за подизање 

споменика, спомен обележја, односно израду мурала, 
 
- расписује и спроводи конкурс за избор 

идејног решења, 
 
- обавља друге послове у складу са Одлуком. 
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III – Доношењем овог Решења престајe да важи 
Решење о образовању Комисије за спровођење 
поступка за подизање споменика,спомен обележја и 
израду мурала („Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/12, 
10/13, 3/19 и 6/19). 

 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 633-5/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
356 
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 28.09.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 7338 од 
15.09.2021. године којом се усваја Измена и допуна 
ценовника за услуге извођења радова на појачаном 
чишћењу и одржавању водотокова другог реда 
донетим Решењем Градског већа III бр. 023-8/21 од 
11.03.2021. године тако што: 

 
„I Врши се измена и допуна: 
 
1. У  тачки 6. Хитне поправке мостовских крила , 

обалоутврда и насипа, бетоном МБ 25 у двостраној 
оплати  – обрачун по м3 бетона 25, брише се једи-
нична цена без ПДВ-а и гласи: „28.000,00 дин/м3“. 

 
2. У тачки 9. Израда надвишења насипа и при-

времених насипа за заштиту од плављења, јутаним 

џаковима са песком – обрачун по џаку, брише се 
јединична цена без ПДВ-а и гласи: “700,00 дин/џак. 

 
3. У тачки 11. Израда напера и обалоутврда од 

облица и растиња (фашине) и материјала из ископа на 
месту извођења радова – обрачун по комаду фашине 
од 2м, брише се јединична цена и гласи:“1.000,00 
дин/ком. 

 
4. Тачка 21, брише се и гласи:“Рад камиона на 

превозу радника и опреме за потребе ангажовања на 
чишћењу терена и корита водотокова ...4.500,00 
дин/сат“. 

 
5. Тачка 22, брише се и гласи:“Превоз отвореним 

возилом-кадом......5.000,00дин/сат“. 
 
6. У тачки 25. Израда габионских зидова од 

габионских мрежа и испуне од камена, брише се 
јединична цена и гласи.“30.000,00 дин/м3“. 

 
7. У тачки 26. Зидање бедема и потпорних зидова 

од камена и бетонских блокова у цементном малтеру, 
брише се јединична цена и гласи:“28.000,00 дин./м3“. 

 
8. У тачки 27. Бетонирање цевних пропуста и 

поправке мостова, брише се јединична цена и гласи: 
„30.000,00 дин/м3“. 

 
9.  У тачки 28.  Поправке ограда мостова – варење, 

замена поља ограде и бојење, брише се јединична 
цена и гласи:“7.000,00 дин/м2“. 

 
10. У тачки 29. Набавка и уградња геотекстила, 

брише се јединична цена и гласи: „600.00 дин/м2“. 
 
11. Тачка 30 се брише и гласи: “Набавка и уградња 

бетонског конуса Φ 1000 x 600 x 600 mm, армиране за 
цевне пропусте, на збијеној подлози од песка ...... 
7.000,00 дин/ком. 

 
II  Врши се допуна, после тачке 34. додају се нове 

врсте услуга и то: 

 
 

Ред. 
бр. 

Опис радова 
Јединичне  

мере 

 
Јединична  
цена без  
ПДВ-а 

 
 

1 2 3 4 

35. Рад багера на чишћењу терена и корита водотока  Дин/сату 8.000,00 

36. Армирачка жица Дин/кг 300,00 

37. Рад теретног камиона на одвозу материјала са водотокова  Дин/сат 4.500,00 

38. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 300x1000mm неармиране, за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка Дин/ком 2.200,00 
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1 2 3 4 

39. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 400x1000mm неармиране, за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка Дин/ком. 3.000,00 

40. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 400x1000mm армиране, за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 
Дин/ком. 3.500,00 

41. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 500x1000mm неармиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка  Дин/ком 5.000,00 

42. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 500x1000mm армиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 
Дин/ком 5.500,00 

43.  Набавка и уградња бетонских цеви Φ 600x1000mm неармиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 
Дин/ком 6.500,00 

44. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 600x1000mm армиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка Дин/ком 7.000,00 

45. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 800x1000mm неармиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка Дин/ком 8.000,00 

46. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 800x1000mm армиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 
Дин/ком 8.500,00 

47. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 1000x1000mm неармиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 
Дин/ком 9.000,00 

48. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 1000x1000mm армиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка Дин/ком 9.500,00 

49.  Набавка и уградња бетонских цеви Φ 1500x1000mm армиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 
 

Дин/ком 

 

20.000,00 

50. Набавка и уградња бетонских цеви Φ 2000x1000mm армиране за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка Дин/ком 35.000,00 

51. Хитне поправке мостовских крила, обалоутврда и насипа 

армираним бетоном МБ (III фракција) - обрачун по м3 армираним 

бетоном у двостраној оплати Дин/м3 30.000,00 
 
 
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: 023-79/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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357 
На основу члана 69. став 2. и 3. 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 28.09.2021. 
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 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУ-
ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: 
Текућа буџетска резерва, функционална класи-
фикација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
246.463 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0401: 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, пројекат 4015: 
"Превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање 
у 2021. години на територији града Крушевца", 
економска класификација 421000, позиција 316 – 
Стални трошкови, повећава се за 246.463 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 246.463 динара су 
непланирана средства за реализацију пројекта 
"Превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање 
у 2021. години на територији града Крушевца". 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-200/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 

358 
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 28.09.2021. 
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 
50.000 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа градова  и 
сада износе 4.756.065.287 динара, уплатом донатора 
Мирослава Николића пр ГРУЖА АГРАР, на уплатни 
рачун буџета 744141, за оргаанизацију XIII Пољо-
привредног сајма у Крушевцу, по изводу бр. 4 од 
15.09.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
50.000 динара, извор 08 и сада износе 4.756.065.287 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 50.000 
динара и сада износе 4.905.148.670  динара. 

Приходи на конту 744141– Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист 
нивоа градова, повећавају се за 50.000 динара и сада 
износе 50.000 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 149.083.383 динара. 
 
Средства у износу од 50.000 динара, извор 08, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 0101: ПОЉОПРИ-

ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, активност 0001: 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници, функционалана класификација 
421 на: 

 
позицију 77.1-Услуге по уговору 
- конто 423911-Остале опште услуге, износ од 

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

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-26/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
359 
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 28.09.2021. 
године, донело је 
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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 
40.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 4.756.015.287 
динара, уплатом Комесаријата за избеглице и 
миграције РС, на име новчане помоћи интерно 
расељеним лицима са КиМ, која су тренутно 
настањена на територији града, по изводу бр. 20 од 
01.09.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
40.000 динара, извор 07 и сада износе 4.756.0158.287 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 40.000 
динара и сада износе 4.905.098.670 динара. 

 
Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 40.000 динара и сада 
износе 75.741.517 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 149.083.383 динара. 
 
Средства у износу од 40.000 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 0901: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА, активност 0006: Подршка деци и 
породици са децом, функционалана класификација 
040 на: 

 
позицију 26.2, конто 472931-Једнократна помоћ, 

износ 40.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-27/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 

360 
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 28.09.2021. 
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 
300.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.756.365.287 
динара, уплатом Министарства културе и инфор-
мисања на уплатни рачун буџета 733144, за 
суфунансирање матичних функција Народне библио-
теке у 2021. години, по изводу бр. 21 од 10.09.2021. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
300.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.756.365.287 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
300.000 динара и сада износе 4.905.448.670  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 300.000 динара и сада 
износе 76.041.517 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

Средства у износу од 300.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Установа у култури, програм 1201: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, активност 0001: 
Функционисање установа културе и то: 

 
 Уводи се позиција: 
- 163.1-Стални трошкови: 
- конто 421421-Пошта, износ од 10.000 динара и 
- конто 421144-Услуге мобилног телефона, износ 

од 6.000 динара. 
 
Уводи се позиција: 
- 164.1-Трошкови путовања: 
- конто 422111-Трошкови дневница (исхране) на 

службеном путу, износ од 82.450 динара, 
- конто 422121-Трошкови превоза на службеном 

путу у земљи, износ од 27.650 динара и 
- конто 422131-Трошкови смештаја на службеном 

путу, износ од 59.000 динара. 
 
Уводи се позиција: 
- 165.1-Услуге по уговору: 
- конто 423221-Услуге одржавања рачунара, 

износ од 12.000 динара и 
- конто 423321-Котизација за семинаре, износ од 

20.000 динара. 
 
Уводи се позиција: 
- 168.1-Материјали: 
- конто 426111-Канцеларијски материјал, износ 

од 30.000 динара, 
- конто 426311-Стручна литература за редовне 

потребе запосленог, износ од 45.000 динара и 
- конто 426421-Дизел гориво, износ од 7.900 

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

 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-28/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
361 
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 28.09.2021. 
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 
985.851 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.757.351.138 
динара, уплатом Министарства заштите животне 
средине, на уплатни рачун буџета, за суфинансирање 
пројекта Градске управе "Превенције нелегалног 
одлагања отпада и уклањање у 2021. години на 
територији града Крушевца", по изводу бр. 21 од 
10.09.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
985.851 динара, извор 07 и сада износе 4.757.351.138 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
985.851 динара и сада износе 4.906.434.521  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 985.851 динара и сада 
износе 77.027.368 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 149.083.383 динара. 

Средства у износу од 985.851 динара, извор 07, 
разврставају се код: 

 
 Градске управе, програм 0401: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, пројекат 4015: "Превенције 
нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. 
години на територији града Крушевца", функцио-
налана класификација 560 на: 

- позицију 316.1, конто 421325-Услуге чишћења, 
износ 985.851 динара. 

 

2) О извршењу решења стараће се Одељење за 
финансије. 

 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-29/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
362 
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 28.09.2021. 
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 утврђују се у износу 
од 4.757.351.138 динара, извор 04 –Сопствени 
приходи буџетских корисника, због попуштања мера 
везаних за COVID-19, као и већег броја сунчаних 
дана, што је утицало на повећан број корисника 
услуга Спортског центра, пре свега отвореног базена, 
а такође уведене су и нове услуге у угоститељству. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора утврђују се у износу 
од 4.757.351.138 динара, извор 04. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
11.106.800 динара и сада износе 4.917.541.321 динара.  

Приходи на конту 742141–Приходи од продаје 
добара и услуга од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова, повећавају се за 6.806.800 
динара и сада износе 41.067.369 динара.  

Приходи на конту 745141–Мешовити и неодре-
ђени приходи у корист нивоа градова, повећавају се 
за 300.000 динара и сада износе 9.454.834 динара.  

Приходи на конту 823141–Примања од продаје 
робе за даљу продају у корист нивоа градова, 
повећавају се за 4.000.000 динара и сада износе 
23.425.000 динара.   

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 11.106.800 динара и сада износе 160.190.183 динара.  

Средства у укупном износу од 11.106.800 динара, 
извор 04, разврставају се код:  

 Установе за физичку културу "Спортски центар" 
Крушевац, програм 1301: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ, активност 0004: Функционисање Уста-
нове за физичку културу "Спортски центар" Кру-
шевац, функционалана класификација 810 на:  
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Позицију 184, економска класификација 424000-
Накнаде у натури и то: 

- конто 413141, износ од 137.500 динара и 
- конто 413142, износ од 69.000 динара. 
Позицију 185, економска класификација 414000-

Социјална давања запосленима и то: 
- конто 414314, износ од 130.000 динара. 
Позицију 186, економска класификација 415000-

Накнаде трошкова за запослене и то: 
- конто 415112 износ од 60.000 динара.  
Позицију 188, економска класификација 421000-

Стални трошкови и то: 
- конто 421111, износ од 60.000 динара, 
- конто 421225, износ од 300.000 динара, 
- конто 421311, износ од 600.000 динара, 
- конто 421512, износ од 23.500 динара и 
- конто 421521, износ од 30.000 динара.  
Позицију 190, економска класификација 423000-

Услуге по уговору и то: 
- конто 423432, износ од 49.000 динара, 
- конто 423439, износ од 165.000 динара, 
- конто 423599, износ од 250.000 динара, 
- конто 423621, износ од 80.000 динара, 
- конто 423911, износ од 130.000 динара и 
- конто 423711, износ од 50.000 динара.  
Позицију 191, економска класификација 424000-

Специјализоване услуге и то: 
- конто 424311, износ од 3.000 динара, 
- конто 424331 износ од 142.000 динара и  
- конто 424351, износ од 8.000 динара.  
Позицију 192, економска класификација 425000-

Текуће поправке и одржавање и то: 
- конто 425191, износ од 200.000 динара, 
- конто 425219 износ од 5.500 динара, 
- конто 425113, износ од 340.000 динара, 
- конто 425263, износ од 26.000 динара и  
- конто 425291, износ од 410.000 динара.  
Позицију 193, економска класификација 426000-

Материјал и то: 
- конто 426829, износ од 380.000 динара и 
- конто 426913 износ од 100.000 динара.  
Позицију 195, економска класификација 482000-

Порези, обавезне таксе и казне и то: 
- конто 482131, износ од 18.300 динара.  
Позицију 197, економска класификација 511000-

Зграде и грађевински објекти и то: 
- конто 511393, износ од 3.000.000 динара, 
- конто 511411 износ од 100.000 динара и 
- конто 511451, износ од 150.000 динара.  
Позицију 198, економска класификација 512000-

Машине и опрема и то: 
- конто 51211, износ од 2.000.000 динара, 
- конто 512222, износ од 87.000 динара, 
- конто 512241 износ од 188.000 динара, 
- конто 512252, износ од 193.000 динара и 
- конто 512311, износ од 415.000 динара.  
Позицију 199, економска класификација 513000-

Залихе робе за даљу продају и то: 
- конто 523111, износ од 700.000 динара. 
 
Уводи се позиција 317, економска класификација 

515000 - Нематеријална имовина и то: 
- конто 515111, износ од 507.000 динара. 

2) О извршењу решења стараће се Одељење за 
финансије. 

 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-30/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
 
 
363 

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,  ..., 
55/14), дана 29.09.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I – МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техни-

чком 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 „вештачких избочина - лежећих 
полицајаца“ тачка 0.1. мења да гласи:    

„0.1. Улица багдалски венац, један 30 метара 
након Улице Милића од Мачве, један 50 метара 
испред Улице Бруске и један 50 метара испред Улице 
Блачке, гледано из правца Улице Иве Андрића;“   

- у ставу II „пуног платоа у следећим улицама:“ 
након тачке 2. додаје се нова тачка 2.1. која гласи:  

 
„2.1. Улица багдалски венац, два, један на 

пешачком прелазу код Улице Јована Цвијића и један 
на пешачком прелазу код Улице патријарха Иринеја;“ 

 
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 диспозитиву овог Решења који се односи 
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на допуне и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-791/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
364 
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, 101/11 и 
55/14), дана 06.10.2021. 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 ... 4/2015) тако 
што се у члану 12. у ставу 1. тачка 6.1. мења да гласи: 

 
"6.1. Улица Ломина, једно паркинг место, са леве 

стране гледано из правца Ул. Видовданске према Ул. 
Станислава Биничког, испред вишепородичног 
стамбеног објекта бр. 5, за подужно паркирање на 
тротоару (наменски се користи за возило регистарске 
ознаке KŠ 149-VV у својини особе са 
инвалидитетом);" 

 
Постављање саобраћајне сигнализације вршити 

према Саобраћајном пројекту закупа 1 п.м за возила 
инвалида KŠ 149- VV у Ул. Ломиној у Крушевцу бр. 
17850 од 26.08.2021. године израђеног од стране ЈП 
"Пословни центар" Крушевац.  

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 344-819/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
365 
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 ... 
55/14), дана 07.10.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
I – МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о 

техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2011... и 4/15) тако што се у члану 
34. у наслову "г) Одређује се постављање техничких 
средстава за успоравање саобраћаја, и то:" у ставу I 
„вештачких избочина - лежећих полицајаца“: 

- испред тачке 0.1. додаје се нова тачка 0.1.1 која 
гласи: 

„0.1.1 Улица Алексе Ненадовића, два;“ 
- након тачке 2.1.1. додаје се нова тачка 2.1.1.1 

која гласи: 
„2.1.1.1 Улица Железничка, два, између Улица 

Дринске и Луја Пастера;“ 
- након тачке 4. додаје се нова тачка 4.1. која 

гласи: 
„4.1. Улица Миће Поповића, два;“ 
- након тачке 5.2. додају се две нове тачке 5.3 и 

5.4 које гласе: 
„5.3. Улица Расинска, четири, од Улице 

Аеродромске до Улице Аеродромске;“ 
„5.4. Улица Таковска, два, од Улице Станислава 

Биничког до Улице Душанове;“ 
 
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 који се 
односи на измене и допуне и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-825/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
366 
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, 101/11 и 
55/14), дана 13.10.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011...) тако да у чла-
ну 34. под "а)" у наслову "12. саобраћајно огледало": 
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- након тачке 3.1.2. додаје се нова тачка 3.1.3. која 
гласи: 

"3.1.3. Улица косовска, на раскрсници са Улицом 
ужичком;" 

- након тачке 5. додаје се нова тачка  6. која гласи: 
"6. Улица ужичка, на раскрсници са Улицом 

кнеза Павла;" 
 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. За-
кона о безбедности саобраћаја на путевима, изради сао-

браћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја утвр-
ђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и достави га 
овом Одељењу ради давања сагласности на исти.  

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 344-841/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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