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На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 11/17), 
члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца, бр. 15/18), предлога Одлуке Комисије о 
допуни Правилника о критеријумима за коришћење 
средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.10.2021. године, донела је  

 
П Р АВ И Л Н И К  

 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И 

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о критеријумима за коришћење 

средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца (,,Сл. лист града Кру-
шевца" бр. 1/18 15/18, 6/20), у члану 7. став 3. после 
речи: ,,а студенти новчаном наградом'' додају се речи 
,,и књигом''.  

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града Кру-
шевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-554/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
403 
На основу члана 58. Закона о запосленима у 

aутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
113/17 др. закон и 95/18), члана 5. Уредбе о кри-
теријумима за разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. 
гласник РС“, бр. 88/16, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. 
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон) и члана 4.  
Уредбе о  критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места намештеника 

у аутономним покра-јинама и јединицама локалне 
самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/16), члана 50. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца" бр. 15/18), члана 21. и 26. Одлуке о 
Градском правобранилаштву града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 6/14 и 8/16), члана 4. 
Одлуке о оснивању Службе месних заједница („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 1/09 и 9/17), члана 11. 
Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца бр. 6/19) 
и члана 10. Одлуке о оснивању Службе интерне 
ревизије града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 6/19), 

Градско већe града Крушевца, на предлог на-
челника Градске управе града Крушевца, дана  
19.10.2021.  године, усвојило је  

 
ПРАВИЛНИК  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И  
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ, 
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, 

СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, СЛУЖБИ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У  Правилнику о унутрашњем уређењу и система-

тизацији радних места у Градској управи, Градском 
правобранилаштву, Служби месних заједницa, 
Служби буџетске инспекције и Служби интерне 
ревизије града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 5/21), у даљем тексту: Правилник. 

 
У члану 31.  у тачки 1.1. Одељење за општу управу 

и заједничке послове, тачка 1.1.2. Служба за 
грађанска стања и месне канцеларије, радно место под 
редним бројем 13 "Заменик матичара за матично 
подручје Крушевац" у звању млађи саветник, број 
службеника „ 2“, замењује се бројем  „3“. 

 
 У истом члану, у истој тачки 1.1. Одељење за 

општу управу и заједничке послове, тачка 1.1.2. 
Служба за грађанска стања и месне канцеларије, 
радно место под редним бројем 14. "Заменик 
матичара за матично подручје Крушевац" у звању 
сарадник, број службеника 1,  се брише. 

 
 У тачки 1.1.2.Служба за грађанска стања и месне 

канцеларије, радно место под редним бројем 19 
„Заменик матичара за матично подручје Јасика“ у 
звању млађи саветник, број службеника 1, мења се и 
гласи: 
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„19. Радно место: Заменик матичара за матич-
но подручје Јасика 

 
Звање: сарадник                    број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Јасика,  води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
- уноси податке из матичних књига у Централ-

ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге; издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у 
матичне књиге; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве; пријем поднесака за 
Градску управу, издавање уверења о чињеницама о 
којима се у месним канцеларијама води службена 
евиденција; завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Јасика; 
обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

Услови: стечено високо образовање из области 
друштвених или природно-математичких наука или 
менаџмента на основним академским студијама у 
обиму од  180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен 
посебан испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-3/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2021. годину ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 17/20), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од Јавног интереса која 
реализују удружења (''Сл. гласник Републике Србије" 
бр. 16/18), Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса за реализацију Локалног  
акционог плана за младе града Крушевца број 022-
415/18 (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 15/18), 
Предлогa Одлуке Савета за имплементацију  Локал-
ног акционог плана за младе града Крушевца о избору 
програма и пројеката који ће се финансирати 
средствима буџета Града Крушевца у 2021. години, 
број 269/21 од    11.10.2021. године и члана 50. Статута 

града Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца'', бр.  
15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 19.10.2021. 
године, донело је 

  
Р Е ШЕ Њ Е  

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2021. ГОДИНИ 

 
I - Бира се пројекат у области имплементације 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 
2021.годину, који ће се финансирати из буџета Града 
Крушевца у 2021. години, у укупном износу од  
400.000,00 динара, са позиције 156 конто 481941 
Дотације осталим удружењима грађана (расписивање 
конкурса за удружења грађана – имплементација 
Локалног акционог плана за младе за 2021. годину) и 
то: 

 
1. Пројекат “Стони тенис за све“, подносиоца 

''Стонотениски клуб Напад Крушевца''. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-3325 од 28.09.2021. 
године.  Број бодова 91. Пројекат се финансира у 
висини од  400.000,00 динара. Време реализације 
пројекта је од 1.10.2021. до 20.12.2021. године.  

     
II - Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговор о финансирању  пројекта од јавног 
интереса за реализацију Локалног  акциoног плана  за 
младе града Крушевца у 2021. години са 
подносиоцем, удружењем грађана из тачке I овог 
Решења. Уговором се уређују права и обавезе 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 
средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза 
подношења извештаја, начин решавања спорова, као 
и друга права и обавезе. 

 
III - По закључењу Уговора са начелником 

Градске управе града Крушевца, одобрена средства 
биће пренета на наменски рачун удружења код 
Управе за трезор подносиоца изабраног пројекта, по 
динамици и условима утврђеним  Уговором. 

 
IV - Средства за ове намене обезбеђена су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину, 
позиције 156 конто 481941 Дотације осталим удруже-
њима грађана (расписивање конкурса за удружења 
грађана – имплементација Локалног акционог плана 
за младе за 2021. годину). 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-556/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 



 20.10.2021.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 13                                          3 
 

 

405 
На  основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-испр., 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 2, 3. и 
12.  Правилника о начину и поступку избора чланова 
комисије за стручну контролу планских докумената, 
комисије за контролу усклађености планских доку-
мената, комисије за планове јединице локалне само-
управе и комисије за стручну контролу урбани-
стичких пројеката, праву и висини накнаде члановима 
комисије, као и условима и начину рада комисија 
("Сл. гласник РС" бр. 32/2019) и члана 3. и 4. Одлуке 
о образовању Комисије за планове града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/15, 1/16, 9/19 и 
14/19), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.10.2021. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник, 

заменик председника и члан Комисије за планове 
града Крушевца и то: 

 
Председник: 
- Александар Цветковић, дипл.инж. електро-

технике,  
 
Заменик председника: 
- Чедомир Бачевић, дипл.инж.грађ.,  
 
Члан: 
- Данијела Јаковљевић, дипл.инж.арх.  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник, заменик пред-

седника и члан Комисије за планове града Крушевца 
и то: 

 
За председника: 
- Војкан Тутулић, дипл.инж.арх. – Главни 

урбаниста града Крушевца 
 
За заменика председника: 
- Данијела Јаковљевић, дипл.инж.арх. 
 
За члана: 
- Марина М. Мајдевац Карајовић, дипл.инж. арх. 
 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-916/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

406 
На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-

приватном  партнерству и концесијама ("Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 9. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 7. Одлуке 
о покретању поступка јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије  за реализацију пројекта 
„Пројекат обављања јавног линијског превоза 
путника на територији града Крушевца“ ("Сл. лист 
града  Крушевца," бр. 9/19)  и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 19.10.2021. 
године, донело је  

 
Р Е ШЕ Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦАЈУ ПРОЈЕКТА 
„ПРОЈЕКАТ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 

ЛИНИЈСКОГ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА“ 
 

Члан 1. 
 
У  Стручни тим  за реализацију Пројакта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије  за 
реализацију пројекта: „Пројекат обављања јавног 
линијског градског и приградског превоза путника на 
територији града Крушевца“ (у даљем тексту: 
Стручни тим) именују се:  

- Иван Анђелић, дипл. правник, начелник Град-
ске управе, 

- Данијела Живановић, дипл. правник, начел-
ник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-
правне послове Градске управе, 

- Јелена Брковић, дипл. инж. саобраћаја, саветник 
са саобраћај у Одељењу стамбено-комуналне и имо-
винско-правне послове Градске управе, 

- Јелена Николић, архитекта, саветник за одржи-
ву мобилност и енергетску ефикасност у Одељењу за 
урбанизам и грађевинарство Градске управе и  

- Зоран Стипановић, економиста, стручњак у 
области јавно-приватног партнерства. 

 
Члан 2. 

 
Задаци Стручног тима су: 
- Пружање стручне помоћи у припреми предло-

га Пројекта ЈПП за обављање јавног линијског 
градског и приградског превоза путника на тери-
торији града Крушевца, који се упућује Комисији за 
ЈПП, 

- Пружање стручне помоћи при припреми 
потребних анализа, односно студија оправданости, 
при припреми и изради услова и конкурсне докумен-
тације, правила и услова за оцену понуђача, као и 
критеријума за избор понуде и прегледање и оцена 
приспелих понуда, 

- Утврђивање предлога Одлуке о избору најпо-
вољније понуде у поступку јавне набавке или 
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предлога Одлуке о обустави поступка јавне набавке и 
образложење тих предлога и  

- Обављање осталих послова потребних за реа-
лизацију поступка. 

 
Члан 3. 

 
Стручни тим о свом раду води записник  и 

сачињава друга документа која потписују сви чланови 
Стручног тима. 

 
Члан 4. 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-876/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
407 
На основу члана 1. став 2. Правилника о кри-

теријумима и начину остваривања права из области 
популационе политике града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца'', бр. 2/18, 15/18 и 2/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 19.10.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ 

ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - Образује се Комисија за спровођење мера и 

активности популационе политике града Крушевца  
(у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 
За председника: 
1. Иван Мијаиловић, проф. цивилне одбране, 

Министарство правде 
 
За чланове: 
2. др Јелена Милановић, дипл. инжењер хемијске 

технологије, Пољопривредни факултет Крушевац, 
3. Светлана Видановић, дипл. правник, начелник 

Одељења за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца, 

4. Снежана Николић, дипл. правник, начелник 
Одељења за јавне набавке Градске управе града 
Крушевца, 

5. Јована Дуњић, дипл. правник, директор Центра 
за социјални рад Крушевац, 

6. Бојан Ђурђевић, дипл.правник, Центар за 
социјални рад Крушевац, 

7. др Радица Стефановић, спец. гинекологије, 
Општа болница Крушевац. 

II  - Задатак  Комисије је да: 
 
1. утврђује предлог Правилника о критеријумима 

и начину остваривања права из области популационе 
политике града Крушевца и доставља Градском већу 
ради доношења;  

2. сачињава и предлаже програмске активности и 
подноси извештај о реализованим активностима и 
утрошеним средствима  Градском већу;   

3. предлаже висину средстава у буџету града 
Крушевца потребну за реализацију програмских 
активности;  

4. предлаже начелнику Градске управе распи-
сивање и текст Јавног позива за избор корисника 
једнократне новчане помоћи за вантелесну оплодњу;  

5. предлаже висину једнократног новчаног дава-
ња за вантелесну оплодњу, врши одабир корисни-ка 
на основу достављених захтева и доставља Градском 
већу ради доношења Одлуке;  

6.  предлаже Градском већу новчани износ поклон 
честитке за новорођенчад рођену 01. јануара;  

7. предлаже Градском већу  новчани износ поклон 
честитке за новорођенчад рођену на територији града 
Крушевца;  

8. предлаже Градском већу новчани  износ поклон 
честитке за свако треће, четврто и пето рођено дете;  

9. предлаже Градском већу новчани износ поклон 
честитке  за ђаке прваке;  

10. предлаже Градском већу врсту и висину 
новчане подршке за трећег и четвртог ђака у породици;  

11. утврђује списак материјално угрожених 
ученика 2. 3. и 4. године средњих школа за бесплатан 
превоз на територији града Крушевца;  

12. предлаже Градском већу  износ новчане 
помоћи незапосленим породиљама;  

13. предлаже врсту подршке породици и деци 
кроз јавно заговарање значаја популационе политике 
кроз Програм рада Комисије;  

14.  доноси Пословник о раду Комисије. 
 
III - Комисија се именује на период од 4 године. 
 
IV - Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Градска управа града 
Крушевца – Одељење за друштвене делатности, а 
финансијске послове Одељење за финансије. 

 
V - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању и именовању Комисије за 
спровођење мера и активности популационе политике 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/18). 

 
VI - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-553/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 4. и члана 31. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18) и члана 17. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 16/20), 

Градско веће града Крушевца, на предлог Штаба за ванредне ситуације града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.10.2021. године, донело је 

 
Р Е ШЕ Њ Е  

 
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овим Решењем одређују се субјекти од посебног значаја за извршавање задатака заштите и спасавања 

грађана, материјалних и других добара на територији града Крушевца у случају опасности и несрећа изазваних 
елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу. 

 
Члан 2. 

 
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. овог решења су: 
 

Р. 

бр. 
Назив субјеката Делатност 

Задатак ЦЗ за који се 

ангажује 
 

1 2 3 4 
   1. Предшколска установа „Ната 

Вељковић“ Крушевац 
Васпитање, образовање, 
нега и исхрана, превен-
тивно здравствена и 
социјална заштита деце 

- Збрињавање угрожених и  
   настрадалих 
- припрема и дистрибуција  
   хране 

   2. Јавно комунално предузеће 
„Крушевац“ Крушевац 

Одстрањивање отпадака 
и смећа, санитарне, ЗОО 
служба и сличне 
активности 

- Асанација терена услед  
  хемијског инцидента 
- евакуација животиња 

   3. ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац 

Вршење комуналне 
делатности-производња 
и дистрибуција воде за 
пиће 
 
- пречишћавање и 
одвођење отпадних вода 

- Хитно успостављање  
  неопходних служби од  
  јавног интереса 
- Заштита и спасавање од  
  пожара и експлозија 
- Очување добара битних за  
  опстанак 

   4. ЈКП "Градска топлана"  
Крушевац 

Производња и 
дистрибуција топлотне 
енергије 

- хитно успостављање  
  неопходних служби од  
  јавног интереса 

   5. „Спортски центар“ Крушевац Спортски стадиони и 
остале спортске 
активности 

- збрињавање угрожених и  
  настрадалих 

   6. ЈП за урбанизам и пројектовање 
Крушевац 

Пројектовање и израда 
урбанистичких планова 

- склањање и урбанистичке  
  мере 
- асанација терена 

   7. Културни центар Крушевац Делатности из области 
културе 

- збрињавање евакуисаног  
  становништва 

   8. ЈП "Пословни центар" Крушевац Управљање пословним 
простором 

- транспорт евакуисаног  
  становништва, смештај стоке 

9. Центар за социјални рад 
Крушевац 

Социјална заштита и 
збрињавање 

- збрињавање угрожених и  
  настрадалих 
- хитно успостављање  
  неопходних служби од  
  јавног интереса 
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1 2 3 4 
10. Апотекарска установа Крушевац Снабдевање лековима - прва медицинска помоћ 

- хитно успостављање  
  неопходних служби од  
  јавног интереса 

11. Црвени крст Крушевац Збрињавање, прва помоћ 
и психосоцијална 
подршка 

- Евакуација 
- збрињавање угрожених и  
  настрадалих 
- прва медицинска помоћ 

12. Ватрогасни савез Крушевац Заштита од пожара - гашење пожара 
- спасавање на води и под  
  водом 

13. ЈУ Ветеринарска станица 
Крушевац 

Здравствена заштита 
животиња 

- очување добара битних за  
  опстанак 
- асанација терена 

 
 

Члан 3. 
 
Ради обављања послова из своје надлежности 

Штаб за ванредне ситуације, може ставити у 
приправност или ангажовати субјекте од посебног 
значаја за заштиту и спасавање у ванредној ситуацији, 
као и за потребе вежби цивилне заштите када 
ванредна ситуација није проглашена. 

 
Члан 4. 

 
Градоначелник града Крушевца, са субјектима из 

члана 2. овог решења уговором уређује трошкове 
стављања у приправност односно ангажовање 
субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по 
тржишним ценама. 

 
 

Средства за надокнаду насталих трошкова 
стављањем у приправност односно ангажовањем 
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање 
у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета 
града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
Ово решење објављивити у „Службеном листу 

града Крушевца“  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 82-5/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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