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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
492 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 
- др. закон 101/16 и 47/18 ), члана  46. став 1. тачка 1 . 
Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-
аутентично тумачење и 68/20) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ се да је Ани Мустафић, 

саобраћајно–трговинском техничару из Крушевца, 
одборнику са Изборне листе "ЗА КРАЉЕВИНУ 
СРБИЈУ –  ЗА ЛАЗАРЕВ КРУШЕВАЦ ПОКРЕТ 
ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, МОНАРХИ-
СТИЧКИ ФРОНТ" ПРЕСТАО мандат у Скупшти-ни 
града Крушевца, у складу са чланом 46. став 1. тачка 
1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник 
РС" бр. 129/07, 34/10, 54/11 - Одлука УС, 54/11, 12/20 
и 68/20) даном подношења оставке, 29.09.2021. 
године. 

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-24/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
493 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07), 
члана  56. Закона о локалним изборима ( "Службени 
гласник РС" бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 54/11, 
12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20)  и члана 
22. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године,  донела  је 

 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – ПОТВРЂУЈE се мандат одборника у 

Скупштини града Крушевца, Снежани Усевић, 
пензионеру из Крушевца, одборнику са Изборне 
листе "ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЗА ЛАЗАРЕВ 
КРУШЕВАЦ ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ 
СРБИЈЕ, МОНАРХИСТИЧКИ ФРОНТ". 

        
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-25/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
494 
На основу члана 30. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), члана 
39. Пословника Скупштинe града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 10/19 – 
Пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ:  
 
- МИРОСЛАВА ПЕТРОНИЈЕВИЋ, правни техни-

чар, дужности члана Комисије за кадровска и 
административна питања  и 

 
- ЖАКЛИНА ВАСИЉЕВИЋ, текстилни техни-

чар,  дужности члана Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова. 

 
II - БИРАЈУ  СЕ: 
 
- АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, грађевински 

инжењер, за члана Комисије за кадровска и админи-
стративна питања и  

 
- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, возача моторних вози-

ла, за члана Комисије за утврђивање назива улица и 
тргова. 
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III – Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-26/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
495 
На основу члана 6. став 5. до 10. и члана 7а  став 

1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ 
бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14 - др.закон, 95/18, 99/18 
– одлука УС 86/19 и 144/20) и  члана 22. Статута града 
Крушевца (''Службени лист града Крушевца'', бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  26.11.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
На територији града Крушевца, Одлуком о 

одређивању зона и најопремљеније зоне,  одређене су 
ЧЕТИРИ зоне за утврђивање пореза на имовину, 
према комуналној опремљености и опремљености 
јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима града Крушевца, односно са 
радним зонама и другим садржајима у насељу. Прва 
зона одређена је за најопремљенију зону. 

 
Просечне цене квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији Града Крушевца у ПРВОЈ зони износе: 

 
1) грађевинско земљиште           6.290,00 динара 
2) стан                         76.222,00 динара 
3) кућа за становање                      35.240,00 динара 
4) пословне зграде и други (надземни 
    и подземни) грађевински објекти  
    који служе за обављање  
    делатности                                        91.121,00 динара 
5) гараже и помоћни објекти                  28.275,00 динара 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији Града Крушевца у ДРУГОЈ зони износе: 

 
1) грађевинско земљиште              3.700,00 динара 
2) стан                                            66.555,00 динара 
3) кућа за становање                       22.351,00 динара 
4) пословне зграде и други (надземни 
    и подземни) грађевински објекти 
    који служе за обављање  
   делатности                                    65.009,00 динара 
5) гараже и помоћни објекти         10.853,00 динара 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији града Крушевца у ТРЕЋОЈ зони износе: 

 
1) грађевинско земљиште               1.536,00 динара 
2) пољопривредно земљиште               108,81 динара 
3) шумско земљиште                       50,92 динара 
4) друго земљиште                              65,27 динара 
5) стан                          53.808,00 динара 
6) кућа за становање                     20.765,00 динара 
7) пословне зграде и други 
    (надземни и подземни) 
    грађевински објекти који служе 
    за обављање делатности             50.098,00 динара 
8) гаража и помоћни објекти         11.015,00 динара 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији Града Крушевца у ЧЕТВРТОЈ зони 
износе: 

 
1) грађевинско земљиште                    387,00 динара 
2) пољопривредног земљишта           108,81 динара 
3) шумског земљишта                        50,92 динара 
4) друго земљиште                                65,27 динара 
5) стан                                            53.808,00 динара 
6) кућа за становање                       10.662,00 динара 
7) пословне зграде и други  
    (надземни и подземни) грађевински  
    објекти који служе за обављање  
    делатности                                    6.788,00 динара 
8) гаража и помоћнии објекти         6.242,00 динара 
 

Члан 3. 
 
За непокретност обвезника који не води пословне 

књиге, за коју је том обвезнику утврђен порез на 
имовину за 2021. годину, за одговарајућу површину 
исте непокретности, пореска обавеза истом обвезнику 
за 2022. годину, применом ове Oдлуке, може бити 
утврђена у износу не већем од 10% у односу на 
пореску обавезу утврђену за 2021. годину.  

 
Члан 4. 

 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на интернет страни www.krusevac.rs 
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Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 01.01.2022. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 436-1/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
496 
На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. 

тачка 6. и 11. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС" бр. 129/07 и 47/18), члана 22. 
и 27. члана 10. Закона о јавној својини ("Службени 
гласник РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14, 108/16, 113/17, 
95/18 и 153/20) и члана 22. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ФОРМИРАЊА 
ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о поступку издавања и формирања 

закупнине за коришћење пословног простора (,,Сл. 
лист града Крушевца,, бр. 6/2020 - Пречишћен текст) 
у члану 4. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

"Пословни простор који се даје у закуп у 
поступку јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда путем јавног оглашавања, издаје се 
на рок до пет година, уз  могућност продужетка 
уговореног рока још само једном, на период до пет 
година, под условом да је закупац измирио све 
финансијске и друге обавезе предвиђене Законом, 
подзаконским актима и Уговором о закупу, а по 
захтеву закупца који се подноси најраније три месеца, 
а најкасније један месец пре истека уговора о закупу".  

 
Члан 2. 

 
У члану 6 став 2. у тачки 5. после речи 

"закупнине", додају се речи "("без урачунатог              
ПДВ-а)".  

Тачка 8.мења се и гласи: 
"Право учешћа на јавном надметгању имају 

правна и физичка лица која имају регистровану 
делатност и приликом пријаве за учешће на јавном 
надметању доставе Потврду Предузећа да немају 
доспела и неизмирена дуговања према Предузећу, као 
и потврду надлежног Одељења Градске управе у 
Крушевцу да  немају доспеле, и неизмирене обавезе 
јавних прихода града Крушевца, на дан подношења 
пријаве, за јавно надметање".  

Тачка 10. мења се и гласи:  
,,Лицитанту који излицитира предметни пословни 

простор гарантни износ се урачунава у укупан 
излицитирани износ на чију основицу ће се обрачунати 
ПДВ, а што представља и прву месечну закупнину. 
Лицитанти који не добију у закуп пословни простор који 
су положили готовински гарантни износ, исти ће бити 
враћен на самој лицитацији, а лицитантима који су 
гарантни износ уплатили преко рачуна, исти ће бити 
враћен уплатом на рачун у року од осам дана од дана 
јавног надметања".  

 
Члан 3. 

 
У члану 18. став 1. тачка 7. мења се и гласи:  
,,Висину закупнине, која ће се усклађивати са 

Одлуком оснивача – Решењем о утврђивању висине 
закупнине за коришћење пословног простора без 
закључивања посебног анекса уговора, износ накнаде 
за коришћење уређаја, инсталација и заједничких 
просторија и рокове плаћања". 

 
Члан 4. 

 
У члану 22. после става 3. додаје се став 4. који 

гласи:  
"Према закупцима који не измирију редовно 

финансијске обавезе предвиђене Уговором о за-
купу, потраживање ће бити наплаћено принудним 
путем, у складу са одредбама Закона о извршењу и 
обезбеђењу."  

 
Члан 5. 

 
У члану 28. после става 2. додаје се став 3. који 

гласи: 
"Усклађивање цена закупа пословног простора, у 

складу са претходним ставом овог члана, Предузеће 
врши без закључивања Анекса уговора".  

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 361-52/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 
497 
На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019-др. Закон, 9/20, 
52/21), члана 12. став 1. Правилника о начину и 
поступку избора чланова комисије за стручну 
контролу планских докумената, комисије за контролу 
усклађености планских докумената, комисије за 
планове јединице локалне самоуправе и комисије за 
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стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 
висини накнаде члановима комисије, као и условима 
и начину рада комисија ("Службени гласник РС", број 
32 од 3. маја 2019.) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници од  
26.11.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се образује Комисија за планове 
града Крушевца (у даљем тексту: Комисија) ради 
обављања стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, провере ускла-
ђености урбанистичког пројекта са планским доку-
ментом и Законом, као и давања стручног мишљења 
по захтеву надлежног органа у складу са Законом. 

 
Члан 2. 

 
Задатак Комисије је да обавља стручне послове у 

поступку израде и спровођења планских докумената, 
стручну контролу планских докумената и послове 
јавног увида у плански документ из надлежности 
Града у складу са Законом. 

Комисија ради према одредбама закона, односно 
у складу са прописом којим се уређује стручна 
контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански 
документ. 

  
Члан 3. 

 
Комисија има девет чланова, укључујући пред-

седника, заменика председника и секретара.   
Главни урбаниста је по функцији председник 

Комисије за планове.  
Председник, заменик председника, секретар и  

чланови Комисије именују се из реда признатих 
стручњака из области  планирања и изградње, који 
имају високу стручну спрему, одговарајућу личну 
лиценцу Инжењерске коморе  Србије и најмање пет 
година радног искуства у струци. 

Градско веће града Крушевца именује пред-
седника, заменика председника, секретара и чланове 
Комисије. 

Три члана Комисије Градско веће именује на 
предлог министра надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма. 

Секретар Комисије се именује из реда запослених 
у Одељењу за урбанизам и грађевинарство Градске 
управе града Крушевца . 

Секретар Комисије учествује у раду Комисије без 
права одлучивања. 

   
Члан 4. 

 
Мандат Комисије траје четири године и иста лица 

могу бити поново именована.  

Чланови Комисије могу бити разрешени и пре 
истека мандата: 

- на лични захтев, 
- ако одсуствовањем или на други начин ремети 

рад Комисије, 
- на образложени предлог председника Комисије,  
- у другим случајевима предвиђеним законом. 
 

Члан 5. 
 

Комисија на конститутивној седници доноси 
Пословник о  раду, на предлог председника Комисије, 
већином гласова укупног броја чланова.   

Пословником о раду ближе се уређује начин 
сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 
записника, начин гласања и одлучивања, начин 
састављања и потписивања записника, односно 
извештаја о обављеној стручној контроли, односно 
обављеном јавном увиду и  послови секретара и начин 
рада радних тимова.  

 
Члан 6. 

 
Комисија може образовати радне тимове за 

поједина сложена питања из области саобраћаја, 
пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског 
наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре, 
као и за техноекономска питања и архитектонско 
обликовање.                                

Комисија, закључком о образовању радних ти-
мова, одређује број чланова и састав радних тимова.  

  
Члан 7. 

 
Стручне и административне послове за потребе 

Комисије и радних тимова обавља Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Градске управе града 
Крушевца.  

 
Члан 8. 

 
Председнику и члановима Комисије, за рад у 

Комисији, припада право на накнаду, у висини од 10% 
просечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику, по одржаној 
седници.   

Средства за исплату накнаде из претходног става, 
обезбеђују се у буџету Града.  

Члановима Комисије припада накнада путних 
трошкова створених за долазак на седнице Комисије, 
у висини стварних трошкова превоза средствима 
јавног саобраћаја, на дан исплате.  

Накнада се исплаћује на основу евиденције 
присуства седницама Комисије, коју води секретар 
Комисије.  

Износ накнада утврђује и исплаћује Одељење за 
финансије Градске управе града Крушевца.  

 
Члан 9. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе 

Одлуке о образовању Комисије за планове  („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 5/15, 1/16, 9/19, 13/19, 14/19).  
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Члан 10. 
 

Градско веће именоваће чланове Комисије, у 
складу са одредбама ове Одлуке, у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.  

  
Члан 11. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1013/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 
 
498  
На основу члана 88. став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. 
Закони, 9/20 и 52/21) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ 

ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ У 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
I – Земљиште коме је намена промењена из 

пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско 
земљиште, а на основу Просторног плана града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 4/2011), 
чине следеће катастарске парцеле: 

 
- КО Бела Вода - 2679, 2680 и 2687 
- КО Шанац-4510/2 
  
II – Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 320-224/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
                   
499 
На основу члана 47. и 50. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11 и 15/16), члана 32. став 1. тачке 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др.закон и 
47/2018), чланова 16.1 до 16.4 и 42.1 Уговора о о 
јавно-приватном партнерству без елемената конце-

сије за финансирање, редовно одржавање, реха-
билитацију и ургентно одржавање локалне путне 
инфраструктуре на територији града Крушевца са 
јавним плаћањем и  члана  22.  тачка 46.  Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  26.11.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТЕКСТА 

УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 
ПАРТНЕРВСТУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РЕДОВНО 
ОДРЖАВАЊЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ  
ЗАКЉУЧЕН ПОД БРОЈЕМ 404-228/20  

ОД 08.04.2020. ГОДИНЕ 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену и допуну 

члана 12. став 1. тачка 1. Уговора о јавно-приватном 
партнерству без елемената концесије за финансирање, 
редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно 
одржавање локалне путне инфраструктуре на тери-
торији града Крушевца са јавним плаћањем под бр. 
404-228/20 од 08.04.2020. године. 

                                                              
II - Овлашћује се Градоначелник града Крушевца 

Јасмина Палуровић да потпише Анекс 2. Уговора о 
јавно-приватном партнерству без елемената конце-
сије за финансирање, редовно одржавање, реха-
билитацију и ургентно одржавање локалне путне 
инфраструктуре на територији града Крушевца са 
јавним плаћањем. 

 
III -  Саставни део ове Одлуке је текст Анекса 2. 

Уговора. 
 
IV -  Ова одлука се објављује у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-1016/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
500 
На основу члана 41.Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“,  
бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 49/21), члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/18) и мишљења Локалног савета за 
запошљавање бр. 44/2021 од 17.11.2021. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
У Локалном акционом плану запошљавања града 

Крушевца за 2021. годину („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 18/20) у поглављу „III-ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА“ у ставу 
1 у подтачки „Субвенције за самозапошљавање“  у 
ставу 2.  износ “9.000.000 динара.“ замењује се 
износом “10.489.289,05 динара“. 

У ставу 1. у подтачки  „Субвенција за запошља-
вање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих - Нова радна места“  у ставу 2. износ  
“3.000.000,00 динара“ замењује се износом 
“2.978.400,00 динара“. 

У ставу 1. у подтачки  „Програм стручне праксе“  
у ставу 2.износ “2.000.000,00 динара.“ замењује се 
износом “1.971.711,00 динара“. 

У ставу 1. у подтачки „Програм стицање 
практичних знања“ у ставу 2. износ “2.000.000,00 
динара.“ замењује се износом “1.560.600,00 динара“. 

У ставу 1. у подтачки  „Програм приправници“  у 
ставу 2. износ “1.000.000,00 динара“ замењује се 
износом “0 динара“. 

У осталом делу Локални акциони план остаје 
непромењен.  

 
Ову  измену Локалног акционог плана објавити у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 101-1/21                 ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
501 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. и 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гл. 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. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС”, бр. 32/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 4“ У 

КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 691/2  
КО КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Центар 4” у Крушевцу у делу                    

к.п.бр. 691/2 КО Крушевац (у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна Плана је промена 

планиране спратности објекта-спратност објекта 
могуће је подићи за једну етажу, на предметној 
катастарској парцели, ради усклађивања висине са 
објектом на суседној парцели, како би се уједначила 
висина објеката који чине визуелну целину у овом 
делу урбанистичке зоне, а у складу са условима и 
смерницама у планским докуменатима ширег 
подручја. Измена и допуна Плана проистиче из 
детаљне анализе и разраде планских решења важећег 
плана уз поштовање плана вишег реда и важећих 
прописа и у складу је са основним концептом намене 
површина ширег подручја. Планирани садржаји су 
усклађени са наменом из окружења и дефинисаним 
претежним наменама из плана вишег реда. Измене и 
допуне Плана се односе на све делове текстуалног 
дела и све делове графичких прилога Плана детаљне 
регулације „Центар 4“ у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 10/18, 14/19) чија је измена условљена 
и подразумева се овом променом. Измена и допуна 
обухвата део урбанистичке зоне А.3 односно 
катастарску парцелу бр. 691/2 КО Крушевац, што 
чини површину од око 2 ара. Граница подручја, 
приказана у графичком прилогу може се сматрати 
коначном, а од ње су могућа мања одступања. 

         
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 14/16), подручје плана је у делу 
урбанистичке потцелине 1.1.5., која је део централне 
градске зоне у којој су дозвољене комерцијалне 
делатности и становање, као и остале намене 
карактеристичне за централну градску зону: јавне 
функције, саобраћајне површине и зеленило.       

  
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и 

заштите простора су:  
 
• рационализовање коришћења земљишта и 

комуналне инфраструктуре,  
 
• контролисана флексибилност у одређивању 

намене простора, локација и објекта,  
 
• заштита простора. 
 

Члан 5. 
 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за 
даљи развој и унапређење формираног изграђеног 
ткива, а у складу са планом вишег реда. 

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, принципа и циљева планирања и планиране 
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намене која подразумева комерцијалне делатности са 
становањем. Изменама и допунама плана ствара се 
плански основ за изградњу ових садржаја. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне плана је 6 месеци, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради плана. 
  

Члан 8. 
   
Средства за израду Измене и допуне плана 

обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана. 
Стручни послови израде Измене и допуне плана 

поверавају се Центру за урбани развој и архитектуру 
Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже Нацрт 
Измене Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта Измене Плана детаљне регу-
лације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене Планa не приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних на-
менa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1014/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 

 

ГРАНИЦА ОБУХВАТА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР 
ЦЕНТАР 4 У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 691/2  

КО КРУШЕВАЦ 
 
 
 

 
502 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. и 51б Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гл. 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. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 
                   

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ДЕЛУ 

УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ 2.4.2. 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Центар“ у делу урбанистичке 
подцелине 2.4.2. (у даљем тексту: Измене плана). 

 
Члан 2. 

 
Изменама плана обухваћен је део урбанистичке 

подцелине 2.4.2. у оквиру ПГР-а Центар, ограничен 
улицама Хајдук Вељкова, Достојевског, Ђакона Ава-
кума и Николе Тесле.      

Измена плана обухвата површину од око 3,0ха.    
Граница обухвата Измена плана, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелими-
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нарном. Коначна граница биће дефинисана у фази 
припреме Нацрта.     
 

Члан 3. 
 

План вишег реда је ГУП Крушевац 2025 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 3/2015), којим 
су опредељене целине за даљу разраду плановима 
генералне  регулације, као и ПГР Центар (Службени 
лист града Крушевца, бр.14/16 (у даљем тексту: 
основни план), који обухвата централну градску зону 
и део стамбено мешовите зоне.  

„Стамбено мешовита зона се формирала 
непосредно уз централну градску зону. Планиране 
претежне намене у овој зони су скоро сви типови 
становања, комерцијалне делатности,... Обзиром на 
карактер овог простора, као значајне развојне целине 
у граду неопходно је планирање усмерити на високи 
квалитет и највише стандарде у планирању и 
пројектовању.“ 

Даљи развој и унапређење ове зоне подразумева 
планирање, унапређење и развој следећих намена: 
становање свих типова, комерцијалних делатности, 
јавних функција, комуналних делатности. 

 
Члан 4. 

 
Основним планом одређене су зоне за које је 

обавезна израда планова детаљне регулације у оквиру 
опредељених урбанистичких целина. У делу целине 
2.4. подцелина 2.4.2. је са планираном претежном 
наменом породично становање, опредељена као зона 
за непосредну примену правила из ПГР-а. 

У поступку спровођења и уређења јавних 
површина и појединих локација, уочена је неусагла-
шеност планираних и реализованих намена и задатих 
параметара у оквиру предметне подцелине. Основни 
принцип планирања, подразумева детаљнију анализу 
површина у оквиру обухвата измена плана и 
прилагођавање смерницама и правилима из плана 
вишег реда и савременим захтевима и стандардима 
планирања, чиме се стварају услови за уређење и 
опремање овог простора у складу са значајем 
локације, у непосредном контакту са централном 
градском зоном.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Измене плана 

односе се на прилагођавање планских решења плана 
вишег реда и спровођење пројеката на уређењу и 
опремању грађевинског земљишта у складу са 
постојећим и планираним наменама.      

Основни циљеви израде Измена плана, 
планирања и уређења простора:  

• рационално коришћење грађевинског земљи-
шта, дела стамбено мешовите градске зоне,  

• детаљнија анализа намена површина, у делу 
урбанистичке подцелине и прилагођавање савре-
меним стандардима и еколошким захтевима;   

 

• усаглашавање урбанистичких параметара и 
планираних намена са развојним циљевима града.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, који представља плански основ за израду. У 
оквиру ове зоне реализовани су објекти вишепо-
родичног становања.  

Измена плана односи се на део подцелине са 
детаљнијом анализом у функцији прилагођавања 
планиране претежне намене површина и капацитета 
инфраструктуре, на основу смерница и правила из 
плана вишег реда и дефинисања правила уређења, као 
и функционално прилагођавање са планираном 
наменом из окружења. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измена плана је 3 месеца, 

рачунајући од доношења Одлуке о изради Измена 
плана.  

 
Члан 8. 

 
Средства за израду Измена Плана обезбеђује Град 

Крушевац.  
Стручни послови израде поверавају се Јавном 

предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац. 
Процењена финансијска средства за израду 

Измена Плана, износе 340.000,00 дин. (без ПДВ-а).  
 

Члан 9. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после изврше-не стручне контроле, излаже Нацрт 
Измене и допуне Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном 
листу. 

Излагање Нацрта Измене и допуне Плана 
генералне регулације на јавни увид биће извршено у 
просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику.   

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
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Члан 13. 
 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1015/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА: 

 

 
 

 

 

ОБУХВАТ ИЗМЕНА ПЛАНА У ОКВИРУ  

ПГР ЦЕНТАР: 

 
 

 

 

 

 
 
 

503 
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС” бр.72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 4а Одлуке о оснивању Народне библиотеке у 
Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца,, број 1/09-
Пречишћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21)  и чл. 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је  
 

Р Е ШЕ Њ Е  
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута  Народне библиотеке у  Крушевцу,  
коју је донео Управни одбор Народне библиотеке у  
Крушевцу  дана 2.11.2021. године, под бројем  202. 

 
II  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-616/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 

504 
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 4а Одлуке о оснивању Народног музеја у Кру-
шевцу ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09-Пречиш-
ћен текст, 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21) и чл. 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ 
 

I  - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Народног музеја у Крушевцу, коју 
је донео Управни одбор Народног музеја у Крушевцу  
дана 03.11.2021. године, под бројем  499. 

 
II   -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-617/21             ПРЕДСЕДНИК  
Предраг Вукићевић, с.р.  
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505 
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16- испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 4а Одлуке о оснивању Историјског 
архива у Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца“, бр. 
1/09-Пречишћен текст 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21) и чл. 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Кру-
шевца" број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.11.2021. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КРУШЕВЦУ 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута  Историјског архива у  Крушевцу,  
коју је донео Управни одбор Историјског архива у  
Крушевцу  дана  10.11.2021. године, под бројем  1082. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-618/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 

506 
На основу члана 28. Закона о култури 

(“Сл.гласник РС” бр.72/09, 13/16, 6/20,47/21 и 78/21), 
члана 4а Одлуке о оснивању Крушевачког позоришта 
у Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца" број 1/09-
пречишћен текст, 6/10 , 9/16 и 10/21)  и чл. 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 
15/18),     

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.11.2021. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА   
У КРУШЕВЦУ 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Крушевачког позоришта у  
Крушевцу, коју је донео Управни одбор Крушевачког 
позоришта у  Крушевцу  дана 22.10.2021. године, под 
бројем  276. 

 
II     - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-619/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

507 
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. гласник 

РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 4а Одлуке о оснивању Културног центра у 
Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 - 
Пречишћен текст , 6/10, 8/12, 9/16 и 10/21)  и чл. 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КРУШЕВЦУ 

 
I -Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута  Културног центра у  Крушевцу,  
коју је донео Управни одбор Културног центра                        
у Крушевцу дана 28.10.2021. године, под бројем                
2497-6/12/21. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-620/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 

508 
На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању 

Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац 
(,,Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09 - Пречишћен 
текст, 6/10, 4/13 и 3/14)  и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца”, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 26.11.2021. године, донела је 
       

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„НАТА ВЕЉКОВИЋ“  

КРУШЕВАЦ 
 

I   - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Предшколске установе „Ната 
Вељковић” Крушевац, коју је донео Управни одбор 
Установе, дана  15.09.2021. године под бројем  11/21. 

 
II - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-621/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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509 
На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 
87/18), члана 5. Уредбе о саставу, начину и органи-
зацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“, бр. 27/20), члана 22. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ 
бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

I - У Решењу о образовању Градског штаба за 
ванредне ситуације  града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 16/20) врше се измене и допуна става 
II на следећи начин: 

 
1) У текстуалном делу врши се измена и број "21" 

замењује се бројем "22", 
 
2) У табеларном делу врше се измене и допуна: 
 
(1) у 15. реду, под редним бројем 13., у четвртој 

колони под називом "Име и презиме" речи: "Војкан 
Тутулић" замењују се речима: "Милош Јовић";  

 
(2) Табеларни приказ допуњује се новим редом 

27. тако да у првој колони под називом "Редни број" 
гласи "25", у другој колони под називом "Назив 
формацијског места/функција" гласи: "члан", у трећој 
колони под називом "Професионално радно место" 
гласи: "Начелник Станице Крушевац Горске службе 
спасавања Србије" и четвртој колони под називом 
"Име и презиме" гласи: "Недељко Пештерац". 

 
II - У осталом делу основно Решење остаје 

непромењено. 
 
III - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 82-6/21                   ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

                                     
 
 
510 
На основу члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), члана 3. Правилника о 
општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 
72/18)  и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је  
 

Р Е ШЕ Њ Е  
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 
РОДИТЕЉА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета родитеља 

града Крушевца за школску 2021/2022. годину  и то: 
 
1. Горан Миленковић, представник родитеља 

ОШ „Јован Поповић“ Крушевац,  
Десанка Михајловић, заменик представника 

родитеља ОШ „Јован Поповић“ Крушевац. 
 
2. Миодраг Лазић, представник родитеља                 

ОШ „Вук Караџић“ Крушевац,  
Стефан Васиљевић, заменик представника 

родитеља ОШ „Вук Караџић“ Крушевац. 
 
3. Зоран Козић, представник родитеља,             

ОШ „Драгомир Марковић“ Крушевац,  
Маја Милинић Дајчић, заменик представника 

родитеља, ОШ„Драгомир Марковић“ Крушевац. 
 
4. Бојана Младеновић, представник родитеља, 

ОШ „Нада Поповић“ Крушевац,  
Владица Милетић, заменик представника роди-

теља, ОШ „Нада Поповић“ Крушевац. 
 
5. Драгана Радојковић, представник родитеља 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац,  
Војкан Стевановић, заменик представник роди-

теља ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац. 
 
6. Милена Томић, представник родитеља             

ОШ „Бранко Радичевић“ Крушевац,  
Нада Вулић, заменик представника родитеља   

ОШ „Бранко Радичевић“ Крушевац. 
 
7. Радица Димитријевић, представник родитеља 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац,  
Дијана Стојковић, заменик представника роди-

теља ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац. 
 
8. Слободан Петровић, представник родитеља 

ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац,  
Срећко Радосављевић, заменик представника 

родитеља ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац. 
 
9. Горан Васић, представник родитеља ОШ „Ве-

лизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац,  
Ивана Кузмановић, заменик представника роди-

теља ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ Велики 
Шиљеговац. 

 
10.  Миодраг Вељковић, представник родитеља 

ОШ „Васа Пелагић“ Падеж,  
 Милан Аврамовић, заменик представника роди-

теља ОШ „Васа Пелагић“ Падеж. 
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11. Зоран Маринковић, представник родитеља 
ОШ „Станислав Бинички“ Јасика,  

Драгана Николић, заменик представника 
родитеља ОШ „Станислав Бинички“ Јасика. 

 
12. Алан Бојовић, представник родитеља ОШ 

„Свети Сава“ Читлук,  
Милица Симић, заменик представника родитеља 

ОШ „Свети Сава“ Читлук. 
 
13. Ивица Миленковић , представник родитеља 

ОШ “Брана Павловић“ Коњух,  
Горан Јанковић, заменик представника родитеља 

ОШ“Брана Павловић“ Коњух. 
 
14. Катица Мијајловић, представник родитеља 

ОШ „Жабаре“ Жабаре,  
Весна Врањанац, заменик представника 

родитеља ОШ “Жабаре“ Жабаре. 
 
15. Слободан Милојевић, представник родитеља 

ОШ “Кнез Лазар“ Велики Купци,  
Јелена Аксентијевић, заменик представника 

родитеља ОШ „Кнез Лазар“ Велики Купци. 
 
16. Александра Грујић, представник родитеља 

ОШ “Деспот Стефан“ Горњи Степош,  
Марина Стојадиновић, заменик представника 

родитеља ОШ “Деспот Стефан“ Горњи Степош. 
 
17. Весна Вулетић, представник родитеља ОШ 

“Страхиња Поповић“ Дворане,  
Ненад Несторовић, заменик представника 

родитеља ОШ “Страхиња Поповић“ Дворане. 
 
18. Горан Васић, представник родитеља Гимна-

зије Крушевац,  
Владан Симић, заменик представника родитеља 

Гимназије Крушевац. 
 
19. Душан Тодоровић, преставник родитеља 

Медицинске школе у Крушевцу,  
Љиљана Мрђа, заменик представника родитеља 

Медицинске школе у Крушевцу. 
 
20. Драгутин Јеремић, представник родитеља 

Прве техничке школе Крушевац,  
Ивана Иванов, заменик представника родитеља 

Прве техничке школе Крушевац. 
 
21. Ивана Јовановић, представник родитеља 

Хемијско-технолошке школе Крушевац,  
Ивана Јеремић, заменик представника родитеља 

Хемијско-технолошке школе Крушевац. 
 
22. Данијела Кнежевић, представник родитеља 

Економско-трговинске школе Крушевац,  
Јелена Јефтовић, заменик представника родитеља 

Економско-трговинске школе Крушевац. 
 

23. Наташа Милошевић, представник родитеља 
Политехничке школе „Милутин Миланковић“ Кру-
шевац,  

Драган Радовић, заменик представника родитеља 
Политехничке школе „Милутин Миланковић“ Крушевац, 

 
24. Данијела Костић, представник родитеља 

Музичке школе „Стеван Христић“ Крушевац,  
Дарко Минић, заменик представника родитеља 

Музичке школе „Стеван Христић“ Крушевац, 
 
25. Сања Јочић, представник родитеља ШОСО 

„Веселин  Николић“ Крушевац,  
Мартина Демић, заменик представника родитеља 

ШОСО „Веселин Николић“ Крушевац. 
 
26. Ивана Јовановић, представник родитеља  ПУ 

„Ната Вељковић“ Крушевац,  
Ивана Гајић,заменик представника родитеља ПУ 

„Ната Вељковић“ Крушевац. 
 
II. Савет родитеља има председника и заменика 

председника, које бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова Савета. 

 
III. Задатак Савета родитеља је да: 
 
- Даје мишљење, иницира акције и предлаже 

мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, односно 
ученика у Граду; 

- Учествује у утврђивању локалних планова и 
програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце; 

- Прати и разматра могућности за унапре-
ђивање једнаког приступа, доступности и могућности 
образовања и васпитања за децу, односно ученике и 
спречавања социјалне искључености деце, оносно 
ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији Града; 

- Пружа подршку савету родитеља свих 
установа на територији Града у вези са питањима из 
њихове надлежности; 

- Заступа интересе деце и ученика Града у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и 
добробити на територији Града; 

- Сарађује са организацијама које делују у 
области обрзовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 
права детета и људских права; 

- Обавља и друге послове у вези са 
образовањем и васпитањем на територији Града. 

 
IV. Председник, заменик председника и чланови 

Савета родитеља послове из своје надлежности 
обављају без накнаде. 

 
V. Савет сачињава полугодишњи извештај о 

свом раду и доставља га установама које имају своје 
представнике у Савету и Скупштини града Крушевца. 
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VI. Административно–техничке послове за по-
требе рада Савета обавља Одељење за послове органа 
Града – Служба за скупштинске послове. 

 
VII. Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању чланова Савета родитеља града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца" бр. 16/20). 

 
VIII. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-622/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
511 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца,  на седници 
одржаној 26.11.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

,,ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 
одбора Основне школе ,,Драгомир Марковић“ у 
Крушевцу:  

- Радица Димитријевић, представник Савета 
родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора 

Основне школе ,,Драгомир Марковић“ Крушевац: 
- Слободан Лапчевић, представник Савета роди-

теља 
 
III - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-623/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 

512 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 22. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 "ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школ-
ског одбора Основне школе „Васа Пелагић“ Падеж: 

- Маја Видојевић,  представник Савета родитеља  

- Славољуб Милошевић, представник Савета 

родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Школског одбора 

Основне школе „Васа Пелагић“ Падеж: 
 
- Тамара Петронијевић, економски техничар из 

Падежа, представник Савета родитеља 
 
- Ружица Стојановић, фризер из Падежа, пред-

ставник Савета родитеља. 
 
III - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-624/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 

513 
На основу чл. 115, 116 и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број 88/17, 27/18 и др. Закон и  10/19), и члана 22  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
26. новембра 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школ-

ског одбора Гимназије у Крушевцу: 

- Душан Марковић, представник  родитеља и 

- Тања Ђорђевић, представник родитеља  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Гимназије у Крушевцу: 
- Јован Миленковић, свештеник, представник 

родитеља и 
- Џемила Коурдбакир, наставник енглеског 

језика, представник родитеља 
 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 
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IV - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-625/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 
 
514 
На основу чл. 115, 116 и 117 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/17, 27/18 и др. Закон, 10/19 и 6/20) и члана 22. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 26.11.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  
У КРУШЕВЦУ 

 
I  - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Медицинске школе  у Крушевцу:  
- Снежана Миладиновић, представник Савета 

родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Меди-

цинске школе у Крушевцу:  
- Андријана Гвозденовић, фармацеутски техни-

чар из Мешева, представник Савета родитеља. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-626/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 76. став 3 Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон и 47/18) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.11.2021. године, донела је 

 
 
 
 

З АК Љ У Ч АК  
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о 
буџету града Крушевца за период јануар–септембар 
2021. године. 

 
2. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 401-272/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 43. став 2. Закона о државном 

премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
18/2010, 65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17-
аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. 
закон, 41/18 - др. закон и 9/20 - др. закон) и члана 22. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевац“ 
бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 26.11.2021. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ПРОМЕНЕ 
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ  

ОПШТИНА ЧИТЛУК  
И ЛАЗАРИЦА 

 
        ДАЈЕ СЕ позитивно мишљење за промену гра-
ница катастарских општина и то: 
 
       - да се катастарској општини Лазарица припоје 
следеће катастарске парцеле: 179/1, 179/2, 172/1, 
187/1, 188/1, 186/4, 165/1, 169/1, 171 и 172/2 све КО 
Читлук. 
 

Саставни део овог закључка чини скица 
предложених парцела за прелазак из КО Читлук у КО 
Лазарица. 

 
Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-1016/21           ПРЕДСЕДНИК  
Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. 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-други закон, 9/20 и 52/21)  

Градска управа града Крушевца, дана 16.11.2021. 
године, донeла је  
 

О Д Л У К У  
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЦЕНТАР 4" 
У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 691/2  

КО КРУШЕВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
”Центар 4” у Крушевцу у делу к.п.бр. 691/2 КО 
Крушевац на животну средину. 
 

Члан 2. 
 

Предмет Измена и допуна плана је промена 
планиране спратности објекта-спратност објекта 
могуће је подићи за једну етажу, на предметној 
катастарској парцели, ради усклађивања висине са 
објектом на суседној парцели, како би се уједначила 
висина објеката који чине визуелну целину у овом 
делу урбанистичке зоне, а у складу са условима и 
смерницама у планским докуменатима ширег 
подручја. Измена и допуна плана проистиче из 
детаљне анализе и разраде планских решења важећег 
плана уз поштовање плана вишег реда и важећих 
прописа и у складу је са основним концептом намене 
површина ширег подручја. Планирани садржаји су 
усклађени са наменом из окружења и дефинисаним 
претежним наменама из плана вишег реда. Измене и 
допуне плана се односе на све делове текстуалног 
дела и све делове графичких прилога Плана детаљне 
регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 10/18, 14/19) чија је измена условљена 
и подразумева се овом променом. Измена и допуна 
обухвата део урбанистичке зоне А.3 односно 
катастарску парцелу бр. 691/2 КО Крушевац, што 
чини површину од око 2 ара. Граница подручја, 
приказана у графичком прилогу може се сматрати 
коначном, а од ње су могућа мања одступања.    
  

Члан 3. 
 

Планом генералне регулације Центар („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/16), подручје плана је у делу 
урбанистичке подцелине 1.1.5., која је део централне 

градске зоне у којој су дозвољене комерцијалне 
делатности и становање, као и остале намене 
карактеристичне за централну градску зоне: јавне 
функције, саобраћајне површине и зеленило.       
 

Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације ”Центар 4” у 
Крушевцу у делу к.п.бр. 691/2 КО Крушевац на 
животну средину, као и на основу Мишљења бр. 501-
154/2021-09 од 01.11.2021. године, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
”Центар 4” у Крушевцу у делу к.п.бр. 691/2 КО 
Крушевац на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 
 

Члан 5. 
       

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 
Измене и допуне Плана детаљне регулације ”Центар 
4” у Крушевцу у делу к.п.бр. 691/2 КО Крушевац и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-983/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. гл. 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-други закон, 9/20 и 52/21), 

Градска управа града Крушевца, дана 15.11.2021. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”ЦЕНТАР” 
У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ПОДЦЕЛИНЕ 2.4.2.  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
Измене и допуне Плана генералне регулације 
”Центар” у делу урбанистичке подцелине 2.4.2.  на 
животну средину. 
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Члан 2. 
 

Изменама плана обухваћен је део урбанистичке 
подцелине 2.4.2. у оквиру ПГР-а Центар, ограничен 
ули-цама Хајдук Вељкова, Достојевског, Ђакона 
Авакума и Николе Тесле.      

Измена плана обухвата површину од око 3,0ха.    
Граница обухвата Измена плана, приказана у гра-

фичком прилогу може се сматрати прелиминарном. Ко-
начна граница биће дефинисана у фази припреме 
Нацрта.     

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ГУП Крушевац 2025 

("Службени лист града Крушевца", бр. 3/15), којим су 
опредељене целине за даљу разраду плановима гене-
ралне  регулације, као и ПГР Центар (Службени лист 
града Крушевца, бр.14/16 (у даљем тексту основни 
план), који обухвата централну градску зону и део 
стамбено мешовите зоне.  

„Стамбено мешовита зона се формирала 
непосредно уз централну градску зону. Планиране 
претежне намене у овој зони су скоро сви типови 
становања, комерцијалне делатности,... Обзиром на 
карактер овог простора, као значајне развојне целине 
у граду неопходно је планирање усмерити на високи 
квалитет и највише стандарде у планирању и 
пројектовању.“ 

Даљи развој и унапређење ове зоне подразумева 
планирање, унапређење и развој следећих намена: 

становање свих типова, комерцијалних делатности, 
јавних функција, комуналних делатности. 

Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана генералне регулације ”Центар” у делу 
урбанистичке подцелине 2.4.2. на животну средину, 
као и на основу Мишљења бр. 501-155/2021-09 од  
21.10.2021.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
”Центар” у делу урбанистичке подцелине 2.4.2. на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 
 

Члан 5. 
       

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 
Измене и допуне Плана генералне регулације 
”Центар” у делу урбанистичке подцелине 2.4.2. и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-981/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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