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569 
На основу члана 42. Одлуке о месним заједницама на територији града Крушевца („Службени лист града 

Крушевца”, бр. 9/19) и члана 82. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница, Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, дана 7. децембра 2021. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „КОБИЉЕ“       

                                           
I - На изборима одржаним 28. новембра 2021. године за чланове Савета месних заједница, као и на поновљеним 

изборима одржаним 5. децембра 2021. године за чланове Савета месне заједнице "Кобиље", изабрани су: 
 
Насељено место Кобиље (4 члана):   

Ред. 
број 

Име и презиме 
кандидата - надимак 

Година 
рођења Занимање Пребивалиште 

1. Бранко Марковић 1983. возач Кобиље 

2. Јован Ранђеловић 1983. правни техничар Кобиље 

3. Бобан Митић 1968. пензионер Кобиље 

4. Сретен Пуношевац 1966. гумарски техничар Кобиље 

 

Насељено место Велико Головоде (4 члана):  
Ред. 
број  

Име и презиме 
кандидата - надимак 

Година 
рођења 

Занимање Пребивалиште 

1. Далибор Смиљковић - Манце 1978. физиотерапеут Велико Головоде 

2. Христивоје Ђурђевић - Џони 1962. електротехничар Велико Головоде 

3. Милан Живојиновић 1955. пензионер Велико Головоде 

4. Радослав Филиповић - Филип 1967 
економски 
техничар 

Велико Головоде 

 

Насељено место Станци (2 члана):  
Ред. 
број 

Име и презиме 
кандидата - надимак 

Година 
рођења 

Занимање Пребивалиште 

1. Драган Миленковић - Цуки 1980. пољопривредник Станци 

2. Лазар Костић - Коле 1999. студент Станци 

 
Насељено место Коса-Ловци (1 члан):  

Ред. 
број 

Име и презиме 
кандидата - надимак 

Година 
рођења 

Занимање Пребивалиште 

1. Радомир Недовић - Рале 1968. фасадер „Коса-Ловци“ 

 
II. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца”, на званичној интернет презентацији града 

и на огласној табли месне заједнице. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
У Крушевцу, 07. децембар 2021. године    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                
 Бр. 013-840/2021    ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ                                                   

     Андрија Грашић, дипл. правник с.р. 
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III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
570 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник Републике 

Србије" бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 50. Статута града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 
15/18), Одлукe о буџету града Крушевца за 2021. годину („Службени лист града Крушевца“ бр. 17/20),  Одлуке о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2021. годину („Службени лист града Крушевца“ бр. 6/21)  и става 3. тачка 2. Ре-
шења о образовању Комисије за подстицање развоја („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18),  а уз сагласност Министар-
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-10677/2021-09 од 29.11.2021. године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној дана 6.12.2021 године, донело је 
 

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I - У Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град 

Крушевац  за 2021. годину, III бр. 320-17/2021 од 03.03.2021. године и изм. Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца за 2021. годину, III бр. 320-66/2021 од 
23.04.2021. године, у поглављу „I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ 
МЕРА“ мења се: 

• У делу „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“, Табела 3. „Мере руралног 
развоја“ тако да гласи: 

 

 Табела 3.    Мере руралног развоја 

Ред. 
бр. 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза 
(у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику 
(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ  

подршке по 
кориснику (ако 
је дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 
Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава 101 18.100.000,00 60 100.000,00 0,00 

2. 
Успостављање и јачање удружења 
у области пољопривреде 102 1.200.000,00 90 200.000,00 0,00 

3. Управљање ризицима 104 2.000.000,00 60 40.000,00 0,00 

4. 
Одрживо коришћење 
пољопривредног земљишта 201.1 2.000.000,00 100 0,00 0,00 

5. Органска производња  201.3 600.000,00 100 300.000,00 0,00 

6. 
Инвестиције за унапређење и развој 
руралне инфраструктуре и услуга 301 12.750.000,00 100 0,00 0,00 

7. 
Унапређење економских актив-
ности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима 302 1.180.000,00 70 300.000,00 0,00 

8. 

Економске активности у смислу 
додавања вредности пољопри-
вредним производима, као и 
увођење и сертификација система 
безбедности и квалитета хране, 
органских производа и производа 
са ознаком географског порекла 

304 4.400.000,00 70 500.000,00 0,00 

9. 

Развој техничко-технолошких, 
примењених, развојних и инова-
тивних пројеката у пољопривреди 
и руралном развоју 

305 5.000.000,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО   47.230.000,00  0,00 
 
III - Ово Решење објавити у Службеном листу града Крушевца. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 320-227/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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571 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 50. Статута 

града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 6.12.2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 8760 од 26.10.2021. 

године којом се усваја  
 
Ценовник за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, осталих комуналних услуга, одржавање 

јавних зелених површина и одржавања водотокова II реда 
 
1. ЈАВНА ХИГИЈЕНА 

 
Р.  

бр. 
Врста услуге Цена Јед. Мере 

 

1 2 3 4 

1. Прање са хидранта 0,60 дин/m2 

2. Прање аутоцистерном 1,29 дин/m2 

3. Прање аутоцистерном 3.750,00 дин/h 

4. Чишћење ручно 0,37 дин/m2 

5. Чишћење ручно 348,00 дин/h 

6. Чишћење машинско 0,46 дин/m2 

7. Чишћење машинско – рад ауточистилице 3.550,00 дин/h 

8. Чишћење машинско – рад миничистилице 2.290,00 дин/h 

9. Сакупљање и одвожење уличног смећа трактором 2.450,00 дин/h 

10. Сакупљање и одвожење уличног смећа кипером до 2 m3 4.930,00 дин/h 

11. Сакупљање и одвожење уличног смећа аутосмећаром 4.390,00 дин/h 

12. Рад камиона – аутоподизач 2.610,00 дин/h 

13. Рад утоварне лопате УЛТ – 220 5.080,00 дин/h 

14. Сакупљање и одвожење уличног смећа кипером од 2 m3 до 5 m3 6.890,00 дин/h 

15. Сакупљање и одвожење уличног смећа кипером носивости преко 5 m3 8.870,00 дин/h 

16. Рад СКИП-а 4.700,00 дин/h 

17. Рад трактора-гусеничара (ТГ-110 и ТГ-120) 5.550,00 дин/h 

18. Рад усисивача за лишће 1.190,00 дин/h 

19. Рад тримера на уклањању траве и риголе 1.190,00 дин/h 

20. Машинско уклањање траве из ригола и поплочаних тротоара 1.850,00 дин/h 

21. Набавка и постављање металних контејнера запремине 1,1 m3 
(трошкови постављања, транспорта, рад радника) 42.000,00 дин/ком 

22. Набавка и постављање пластичних контејнера запремине 1,1 m3 

(трошкови постављања, транспорта, рад радника) 30.080,00 дин/ком 

 

2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 

 

Р.  

бр. 
Врста услуге Цена Јед. Мере 

 

1 2 3 4 

1. Рад радника: 

- НК 

- ПК 

- КВ 

- ВКВ 

 

348,00 

415,00 

520,00 

650,00 

 

дин/h 

дин/h 

дин/h 

дин/h 

2. Рад кипера носивости до 2 m3 4.230,00 дин/h 

3. Рад трактора са приколицом 2.300,00 дин/h 
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1 2 3 4 

4. Дежурство камиона кипера 930,00 дин/h 

5. Дежурство трактора 930,00 дин/h 

6. Рад радника на уклањању снежних падавина (отежани услови рада) 415,00 дин/h 

7. Рад камиона кипера (посипање соли из камиона) 2.320,00 дин/h 

8. Рад камиона са даском за снег и посипачем соли (MAN) 8.280,00 дин/h 

9. Рад трактора са посипачем соли (IMT) 2.300,00 дин/h 

10. Рад малог трактора са даском за снег (мали солис, узт, тв) 2.120,00 дин/h 

11. Рад комбиноване машине BOB CAT са комуналним прикључком – 
даска за снег 3.140,00 дин/h 

12. Рад СКИП-а са даском за снег 4.850,00 дин/h 

13. Рад трактора са даском за снег и посипачем соли (SAME, SOLIS, 

TUBER) 4.200,00 дин/h 

14. Рад вишенаменског возила на чишћењу снега (MULTIKAR) 4.100,00 дин/h 

15. Утрошак соли  14,50 дин/kg 

16. Рад кипера носивости од 2 m3 до 5 m3 5.850,00 дин/h 

17. Рад кипера носивости преко 5 m3 7.830,00 дин/h 

18. Рад малог трактора са даском за снег и посипачем соли (мали 
солис,узт) 2.320,00 дин/h 

19. Рад трактора са даском за снег (тубер, велики солис) 3.960,00 дин/h 

20. Рад трактора са посипачем соли (тубер, велики солис) 3.910,00 дин/h 

21. Рад радника на посипању соли 415,00 дин/h 

 

3. OСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Р.  

бр. 
Врста услуге Цена Јед. Мере 

 

1 2 3 4 

1. Одржавање јавног WC-a 348,00 дин/h 

2. Одржавање хигијене јавних чесми 348,00 дин/h 

3. Скидање плаката 348,00 дин/h 

4. Изнајмљивање покретног тоалета 1.800,00 дин/ком 

5. Рад фекалке у граду 3.900,00 дин/h 

6. Изнајмљивање заштитне ограде 301,60 дин/ком 

7. Уклањање графита и налепница 3.150,00 дин/m2 

8. Уклањање жвака са бехатон плоча и осталих подлога 280,00 дин/m2 

9. Чишћење камених подлога (гранит, бехатон плоче) 280,00 дин/m2 

10. Услуга чишћења, прања споменика 1.450,00 дин/m2 

11. Цена радног сата 3.850,00 дин/h 

12. Чишћење олука (рад комбиноване машине са прикључном машином-
корпа за орезивање дрвећа, рад радника на чишћењу олука) 5.140,00 дин/h 

13. Мрежа за засену – густине до 30% (набавка, рад радника, трошкови 
транспорта са осталим манипулативним трошковима) 47,00 дин/m2 

14. Мрежа за засену – густине до 90% (набавка, рад радника, трошкови 
транспорта са осталим манипулативним трошковима) 68,00 дин/m2 

15. Ниша за контејнере – 2 комада (набавка,рад радника са 
манипулативним трошковима) 65.200,00 дин/ком 

16. Ниша за контејнере – 3 комада (набавка,рад радника са 

манипулативним трошковима) 94.550,00 дин/ком 

17. Ниша за контејнере – 4 комада (набавка,рад радника са 
манипулативним трошковима) 121.400,00 дин/ком 

18. Набавка, транспорт и уградња алуминијумског стуба 8m 175.870,00 дин/ком 

19. Набавка, транспорт и уградња алуминијумског стуба 4m 151.510,00 дин/ком 

20. Набавка бетонске фигуре Витез 1.465.000,00 дин/ком 

21. Набавка месинганих средњовековних грбова 205.000,00 дин/ком 
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1 2 3 4 

22. Набавка, транспорт и уградња алуминијумског јарбола 6m 69.650,00 дин/ком 

23. Асфалтирање ручно и машински асфалтираном масом АБ11 дебљине 

5 cm на припремљену бетонску подлогу 3.820,00 дин/m2 

24. Ручни ископ земље III категорије дубине 60 cm са утоваром и 
одвозом  4.900,00 дин/m3 

25. Насипање, разастирање и набијање тампон шљунка дебљине 10 cm са 
претходним изравнавањем и набијањем постељице 4.100,00 дин/m3 

26. Бетонирање армираним бетоном  МБ20 39.900,00 дин/m3 

27. Бетонирање армираним бетоном  МБ30 51.900,00 дин/m3 

28. Набавка, сечење, исправљање, савијање и монтажа арматуре 
(арматура или мрежа) 440,00 дин/kg 

29. Машински ископ земље III категорије са одвозом 2.250,00 дин/m3 

30. Планирање и ваљање постељице до збијености  од 25 МРа 260,00 дин/m2 

31. Набавка, уградња и набијање шљунка у слоју дебљине 30 cm до 
збијености од 40 МРа 3.600,00 дин/m3 

32. Набавка, уградња и набијање тампонског слоја од туцаника фракције 
0-31,5 mm, дебљине 10 cm  до збијености од 50 МРа 4.940,00 дин/m3 

33. Набавка, уградња шљунка гранулације 4-8 mm у слоју дебљине 5 cm 5.550,00 дин/m3 

34. Набавка, уградња сивих двослојних вибропресованих бетонских 
плоча дебљине 6 cm 4.150,00 дин/m2 

35. Набавка сивих двослојних парковских ивичњака 6x50/20 cm  2.750,00 дин/m 

36. Израда и уградња нише за два контејнера, на припремљену бетонску 
подлогу 59.810,00 дин/ком 

37. Израда и уградња нише за три контејнера, на припремљену бетонску 
подлогу 84.360,00 дин/ком 

38. Израда и уградња нише за четири контејнера, на припремљену 
бетонску подлогу 107.160,00 дин/ком 

39. Израда и уградња нише за пет контејнера, на припремљену бетонску 
подлогу 129.700,00 дин/ком 

 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ 

 

Р.  

бр. 
Врста услуге Цена Јед. мере 

 

1 2 3 4 

1. Обнова травњака 

- обнова са претходним ручним прекопавањем 

- обнова са претходним риљањем 

- обнова са ротофрезирањем 

 

196,00 

171,00 

135,00 

 

дин/m2 

дин/m2 

дин/m2 

2. Прехрањивање травњака минералним ђубривом 

- са 30 g/m2 

- са 50 g/m2 

 

2,52 

3,83 

 

дин/m2 

дин/m2 

3. Кошење травњака машински 5,68 дин/m2 

4. Кошење травњака ручно 6,25 дин/m2 

5. Чишћење травњака грабуљањем 3,07 дин/m2 

6. Чишћење стаза 3,83 дин/m2 

7. Окопавање шибља 41,50 дин/m2 

8. Окопавање ружа 101,00 дин/m2 

9. Орезивање шибља (три ком./m2) 74,00 дин/ком 

10. Орезивање ружа (четири ком./m2) 21,80 дин/ком 

11. Орезивање дрвећа 580,00 дин/ком 

12. Орезивање живе ограде 103,00 дин/m2 

13. Окопавање садница 91,00 дин/ком 

14. Поливање 2,71 дин/m2 
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15. Садња цветног расада – сезонски расад 1.195,00 дин/m2 

16. Садња цветног расада – перенски расад 2.540,00 дин/m2 

17. Садња садница 

- четинара 

- лишћара 

 

3.080,00 

2.720,00 

 

дин/ком 

дин/ком 

18. Садња украсног шибља 

- зимзелено 

- листопадно 

 

368,00 

331,00 

 

дин/ком 

дин/ком 

19. Садња ружа 265,00 дин/ком 

20. Отресање снега са четинара, шибља и живе ограде 6,88 дин/m2 

21. Заштита ружа хемијским средствима 20,50 дин/m2 

22. Сакупљање отпадака са травњака 0,33 дин/m2 

23. Орошавање са поливањем шибља, живе ограде и ружа 2,70 дин/m2 

24. Фарбање клупа  1.330,00 дин/ком 

25. Поправка клупа 905,00 дин/ком 

26. Садња живе ограде 445,00 дин/m2 

27. Окопавање цвећа 42,30 дин/m2 

28. Сеча стабла на чистини 3.140,00 дин/ком 

29. Сеча стабла у граду 5.430,00 дин/ком 

30. Рад СКИП-а са иверачем пањева 4.850,00 дин/h 

31. Рад комбиноване машине са комуналним прикључком: корпа за 
орезивање дрвећа 

4.100,00 дин/h 

32. Рад трактора 2.100,00 дин/h 

33. Постављање висећих жардињера са садњом 4 сезонска расада по 
жардињери 615,00 дин/ком 

34. Постављање висећих жардињера са садњом 6 сезонска расада по 
жардињери 960,00 дин/ком 

35. Постављање висећих жардињера са садњом 8 сезонска расада по 
жардињери 1.205,00 дин/ком 

36. Израда и монтажа табле за кошеве 7.780,00 дин/ком 

37. Израда и монтажа обруча за кошарку 1.640,00 дин/ком 

38. Израда и монтажа тобогана од прохромског лима 2mm 22.800,00 дин/ком 

39. Израда и монтажа газишта степеништа за тобоган 640,00 дин/ком 

40. Израда и монтажа тарабица за играоницу 170,00 дин/ком 

41. Израда и монтажа ланаца за љуљашке 1.820,00 дин/ком 

42. Израда и монтажа седишта за љуљашке 278,00 дин/ком 

43. Израда и монтажа рукохвата за клацкалице 584,00 дин/ком 

44. Израда и монтажа седишта за клацкалице 262,00 дин/ком 

45. Израда и монтажа дрвеног круга за ракету 2.620,00 дин/ком 

46. Фарбање мобилијара за игру деце 1.330,00 дин/ком 

47. Израда и монтажа клупа од “П“ елемента 10.600,00 дин/ком 

48. Израда и монтажа “П“ елемента 3.060,00 дин/ком 

49. Израда и монтажа талпи 905,00 дин/ком 

50. Израда и монтажа наслона за клупе  498,00 дин/ком 

51. Израда и монтажа ђубријера са лименим улошком 8.400,00 дин/ком 

52. Израда и монтажа бетонских жардињера 5.480,00 дин/ком 

53. Рад машине за поливање висећих жардињера 1.085,00 дин/h 

54. Крчење шибља са вађењем кореновог система 255,00 дин/m2 

55. Постављање млача 820,00 дин/m2 

56. Ископ јама за постављање мобилијара 2.190,00 дин/m3 

57. Бетонирање постављеног мобилијара машински справљеним бетоном 13.150,00 дин/m3 

58. Постављање подних бетонских плоча 2.850,00 дин/m2 

59. Демонтажа старих постојећих заштитних округлих кугли 450,00 дин/ком 
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60. Уградња старих постојећих заштитних округлих кугли 900,00 дин/ком 

61. Уградња нових мањих заштитних кугли 5.700,00 дин/ком 

62. Уградња нових заштитних вертикалних металних округлих стубића 1.600,00 дин/ком 

63. Постављање тераца 1.100,00 дин/m2 

64. Растезање тење на терену 1.751,00 дин/m3 

65. Фарбање жардињера 1.069,20 дин/ком 

66. Фарбање бетонских ђубријера 1.069,20 дин/ком 

67. Фарбање заштитних стубова 452,92 дин/ком 

68. Фарбање заштитне ограде 452,92 дин/ком 

69. Постављање клупа са наслоном са бетонирањем стопа 51.700,00 дин/ком 

70. Постављање клупа са наслоном са типловањем у постојећи бетон 51.500,00 дин/ком 

71. Постављање заштитне ограде – са земље 630,00 дин/m2 

72. Постављање заштитне ограде – уз помоћ корпе 3.750,00 дин/m2 

73. Постављање пластичног тобогана 2,65 m 14.000,00 дин/ком 

74. Постављање пластичног тобогана 2,2 m 11.050,00 дин/ком 

75. Замена горње греде за љуљашку 3000 mm 4.200,00 дин/ком 

76. Замена горње греде за љуљашку 3500 mm 4.500,00 дин/ком 

77. Замена бочне греде за љуљашку 2500 mm 3.300,00 дин/ком 

78. Замена греде за клацкалицу 3.500,00 дин/ком 

79. Замена постоља за клацкалицу 4.500,00 дин/ком 

80. Дрвени рам за тобоган 1500x120x120 5.700,00 дин/ком 

81. Замена механизма за љуљашке 3.000,00 дин/ком 

82. Фарбање бандера 1.500,00 дин/ком 

83. Фарбање аутобуског стајалишта 7.200,00 дин/ком 

84. Фарбање канделабра 1.400,00 дин/ком 

85. Замена крова на аутобуском стајалишту 20.500,00 дин/ком 

86. Замена бочног плексигласа на паноу за рекламе на аутобуском 
стајалишту 6.700,00 дин/ком 

87. Замена плексигласа на аутобуском стајалишту димензије 60x182,5 mm 
дебљине 5.900,00 дин/ком 

88. Замена плексигласа на аутобуском стајалишту димензије 82x182,5 mm 
дебљине 7.200,00 дин/ком 

89. Замена стакла на аутобуском стајалишту димензије 60x182,8mm 
дебљине 10.900,00 дин/ком 

90. Замена стакла на аутобуском стајалишту димензије 82x182,8mm 
дебљине 14.000,00 дин/ком 

91. Рад трактора SAME EXPLORER 80 KW 4.200,00 дин/h 

92. Набавка, транспорт и уградња парковске клупе на припремљену 
бетонску подлогу 65.700,00 дин/ком 

93. Набавка, транспорт и уградња корпе за смеће на припремљену 
бетонску подлогу 58.000,00 дин/ком 

94. Набавка, транспорт и уградња шах стола са клупама на припремљену 
бетонску подлогу 138.750,00 дин/ком 

95. Набавка, транспорт и уградња корпе за псећи измет на припремљену 
бетонску подлогу 61.300,00 дин/ком 

96. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – стрит воркаут на 
припремљену бетонску подлогу 596.500,00 дин/ком 

97. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – пењач на 
припремљену бетонску подлогу 182.450,00 дин/ком 

98. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – ваздушна ходалица на 
припремљену бетонску подлогу 148.100,00 дин/ком 

99. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – коса клупа дупла за 
трбушњаке на припремљену бетонску подлогу 150.250,00 дин/ком 

100. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – универзалне шипке на 
припремљену бетонску подлогу 150.250,00 дин/ком 
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101. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – весларица на 
припремљену бетонску подлогу 143.900,00 дин/ком 

102. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – полукружна столица 
за одгуривање и повлачење на припремљену бетонску подлогу 212.450,00 дин/ком 

103. Набавка, транспорт и уградња фитнес справе – симулатор скијашког 
трчања на припремљену бетонску подлогу 148.100,00 дин/ком 

104. Набавка, транспорт и уградња металне клацкалице криве на 
припремљену бетонску подлогу 73.100,00 дин/ком 

105. Набавка, транспорт и уградња њихалице на федеру – коњић на 
припремљену бетонску подлогу 69.150,00 дин/ком 

106. Набавка, транспорт и уградња панелне вртешке на припремљену 
бетонску подлогу 127.900,00 дин/ком 

107. Набавка, транспорт и уградња панелне љуљашке са два седишта на 
припремљену бетонску подлогу 119.900,00 дин/ком 

108. Набавка, транспорт и уградња металне љуљашке са два седишта за 
малу децу (бебе) на припремљену бетонску подлогу 103.900,00 дин/ком 

109. Набавка, транспорт и уградња гумених плоча 500*500*50 mm на 
припремљену бетонску подлогу 3.813,00 дин/m2 

110. Набавка, транспорт и уградња аутобуског стајалишта 149.776,00 дин/ком 

111. Израда и уградња дрвеног рипсола 19.400,00 дин/ком 

112. Израда и уградња дрвене клацкалице 22.250,00 дин/ком 

113. Израда и уградња дрвене љуљашке 37.100,00 дин/ком 

114. Изградња и уграђивање дрвене кућице 77.600,00 дин/ком 

115. Израда и уградња дрвеног тобогана са пешчаником 31.600,00 дин/ком 

116. Постављање камена (плоча) 6.627,98 дин/m2 

117. Постављање гумених стубића 2.883,00 дин/ком 

118. Постављање травнатог бусена 830,85 дин/m2 

119. Замена црепа 208,67 дин/ком 

120. Набавка, транспорт и уградња ломљеног пешчара 4.140,00 дин/m2 

121. Набавка и уградња бетонских ивичњака 12/18 у слоју бетона где је 

извршен ископ и припрема стазе 1.420,00 дин/m 

122. Набавка, уградња и постављање туцаника 1.860,00 дин/m3 

123. Набавка и уградња декоративног граничника  990,00 дин/m 

124. Набавка и уградња тампона од шљунка у дебљини од 20cm  530,00 дин/m2 

125. Израда и постављање кружне клупе 41.600,00 дин/ком 

126. Набавка и уградња уређаја за растеривање птица 104.170,00 дин/ком 

127. Набавка, монтажа и уградња декоративне металне оградице 4.774,00 дин/m 

128. Набавка, монтажа и уградња подних металних решетки 47.025,00 дин/ком 

129. Набавка, монтажа и уградња вертикалних штитника за стабла 14.651,00 дин/ком 

130. Набавка и монтажа кућице “знања“ 137.660,00 дин/ком 

131. Набавка и монтажа бетонске жардињере 69.740,00 дин/ком 

132. Справе за разгибавање зглобова (набавка, рад радника на постављању 
справа са манипулативним трошковима) 227.430,00 дин/m 

133. Клупа за седење (набавка, рад радника са манипулативним 
трошковима) 11.040,00 дин/ком 

134. Постављање информативне табле за уграђени дечији мобилијар 
(набавка, метална конструкција за постављање, рад радника са 
манипулативним трошковима) 67.580,00 дин/ком 

135. Набавка парковске клупе – ливница (набавка, рад радника са 
манипулативним трошковима) 18.750,00 дин/ком 

136. Садња већих топијарних форми (набавка, ископ јаме за садњу са 
тресетом, рад радника) 25.000,00 дин/ком 

137. Садња мањих топијарних форми (набавка, ископ јаме за садњу са 
тресетом, рад радника) 17.000,00 дин/ком 

138. Садња већих патуљастих четинара (набавка, ископ јаме за садњу са 
тресетом, рад радника) 10.000,00 дин/ком 
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139. Садња мањих патуљастих четинара (набавка, ископ јаме за садњу са 
тресетом, рад радника) 6.000,00 дин/ком 

140. Садња украсног ексклузивног лишћарског дрвећа (набавка, ископ 
јаме за садњу са тресетом, рад радника) 7.000,00 дин/ком 

141. Садња украсног ексклузивног четинарског дрвећа (набавка, ископ 
јаме за садњу са тресетом, рад радника) 8.000,00 дин/ком 

142. Садња украсног ексклузивног лишћарског шибља (набавка, ископ 
јаме за садњу са тресетом, рад радника) 1.500,00 дин/ком 

143. Садња украсног ексклузивног четинарског шибља (набавка, ископ 
јаме за садњу са тресетом, рад радника) 1.450,00 дин/ком 

144. Клупа за дојиље (набавка, превоз, рад радника са манипулативним 
трошковима) 114.732,00 дин/ком 

145. Конзолна кошаркашка конструкција (набавка, рад радника са 
манипулативним трошковима) 80.320,00 дин/ком 

146. Плексиглас табла за конзолну кошаркашку конструкцију (набавка, 
рад радника) 26.160,00 дин/ком 

147. Зглобни обруч за плексиглас таблу за конзолну кошаркашку 
конструкцију (набавка, рад радника) 14.080,00 дин/ком 

148. Мрежица за кош (набавка, рад радника) 820,00 дин/ком 

149. Кошаркашка конструкција ТК1 – полиестер табла 1800x1050 и 
зглобни обруч (набавка, рад радника са манипулативним 
трошковима) 114.020,00 дин/ком 

150. Кошаркашка табла 1800x1050 полиестер (набавка, рад радника са 
манипулативним трошковима) 14.077,00 дин/ком 

151. Кошаркашки обруч крути ојачани (набавка,рад радника) 4.405,00 дин/ком 

152. Издавање сертификата за први преглед дечијег игралишта приликом 
контролисања безбедносне опреме на истом 60.000,00 дин/ком 

153. Издавање сертификата приликом контролисања старог дечијег 
игралишта  30.000,00 дин/ком 

154. Излазак на терен 10.000,00 дин/ком 

155. Набавка, транспорт, бетонирање и монтажа кошаркашке 
конструкције “профи“ 131.850,00 дин/ком 

156. Набавка, транспорт и монтажа лимених канти за смеће 17.200,00 дин/ком 

157. Набавка, транспорт и монтажа малих голова са мрежицом 15.700,00 дин/ком 

158. Набавка, монтажа и уградња заштитне ограде од кованог гвожђа 2.550,00 дин/m 

159. Клацкалица са две опруге и два седишта – делфин (набавка, 
трошкови постављања и рад радника) 93.090,00 дин/ком 

160. Љуљашка ЛЛМД (набавка, трошкови постављања и рад радника) 114.080,00 дин/ком 

161. Тобоган са куглом и пењалицама (набавка, трошкови постављања и 
рад радника) 320.580,00 дин/ком 

162. Гранит Импала 2 cm (набавка, манипулативни трошкови) 17.410,00 дин/m2 

163. Гранит Импала 3 cm (набавка, манипулативни трошкови) 20.950,00 дин/m2 

164. Гранит Импала 5 cm (набавка, манипулативни трошкови) 32.750,00 дин/m2 

165. Гранит Неро зимбабве 2 cm (набавка, манипулативни трошкови) 22.050,00 дин/m2 

166. Гранит Неро зимбабве 3 cm (набавка, манипулативни трошкови) 26.850,00 дин/m2 

167. Гранит Неро зимбабве 5 cm (набавка, манипулативни трошкови) 38.650,00 дин/m2 

168. Гранит Росо Порино 2 cm (набавка, манипулативни трошкови) 12.250,00 дин/m2 

169. Гранит Росо Порино 3 cm (набавка, манипулативни трошкови) 19.770,00 дин/m2 

170. Гранит Росо Порино 5 cm (набавка, манипулативни трошкови) 26.850,00 дин/m2 

171. Мермер КАВАЛА 2 cm (набавка, манипулативни трошкови) 7.380,00 дин/m2 

172. Мермер КАВАЛА 3 cm (набавка, манипулативни трошкови) 9.150,00 дин/m2 

173. Мермер КАВАЛА 5 cm (набавка, манипулативни трошкови) 13.870,00 дин/m2 

174. Мермер Тасос 2 cm (набавка, манипулативни трошкови) 7.380,00 дин/m2 

175. Мермер Тасос 3 cm (набавка, манипулативни трошкови) 9.150,00 дин/m2 

176. Мермер Тасос 5 cm (набавка, манипулативни трошкови) 13.870,00 дин/m2 

177. Мермер Враца 2 cm (набавка, манипулативни трошкови) 7.250,00 дин/m2 
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178. Мермер Враца 3 cm (набавка, манипулативни трошкови) 8.750,00 дин/m2 

179. Мермер Враца 5 cm (набавка, манипулативни трошкови) 13.250,00 дин/m2 

180. Уградња (трошкови постављања гранитних плоча, рад радника и 
трошкови материјала) 2.950,00 дин/m2 

181. Тренесит – шљака за тениске терене (набавка и постављање шљаке) 6.395,00 дин/t 

182. Набавка, транспорт и уградња аутобуског стајалишта са дисплејем 650.838,00 дин/ком 

183. Набавка, транспорт и садња ружа стаблашица 1.463,50 дин/ком 

184. Обележавање трасе цевовода 47,40 дин/m 

185. Машински ископ рова за полагање магистралног цевовода 176,00 дин/m3 

186. Машински ископ рова за полагање латералног/зонског цевовода – 
тренчер  

146,00 дин/m3 

187. Ручни ископ рова на местима прошироња рова због уградње 
вентилских кутија 2.026,00 дин/m3 

188. Затрпавање рова земљом из ископа након геодетског снимања 106,00 дин/m3 

189. Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви од ПЕХД-а 156,00 дин/m 

190. Набавка, транспорт и монтажа компресионог фитинга 168.650,00 дин/ком 

191. Набавка, транспорт и монтажа “POP UP“ распрскивача 2.630,00 дин/ком 

192. Набавка, транспорт и монтажа електромагнетног вентила 16.065,00 дин/ком 

193. Набавка, транспорт и монтажа пластичне шахте 7.570,00 дин/ком 

194. Набавка, транспорт и изградња бетонске шахте водоводног 
прикључка 130.952,00 дин/ком 

195. Набавка, транспорт и монтажа латерала за надземни систем  
кап по кап 107,50 дин/m 

196. Набавка, транспорт и монтажа латерала за надземни систем кап по 
кап за стабла 1.080,00 дин/m 

197. Набавка, транспорт и монтажа пластичних брзоспојивих вентила 5.980,00 дин/сет 

198. Набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска 3.890,00 дин/ком 

199. Набавка, транспорт и монтажа соларног сензора са стубом 32.800,00 дин/ком 

200. Набавка, транспорт и монтажа уређаја за аутоматско управљање 170.800,00 дин/ком 

201. Набавка, транспорт и монтажа подземних каблова за управљање 
електромагнетним вентилима 296,10 дин/m 

202. Испитивање цевовода на пробни притисак 63,00 дин/m 

203. Испирање цевовода 40,40 дин/m 

204. Набавка, транспорт, монтажа и програмирање прикључка на 
водоводну мрежу  201.017,77 дин/ком 

205. Подбушивање испод тротоарских и бициклистичких стаза 26.690,00 дин/m 

206. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ заштитне цеви испод пешачких 
стаза 912,50 дин/m 

207. Израда пројекта изведеног стања 50.000,00 дин/ком 

208. Набавка, транспорт и монтажа мултифункционалног полигона (10 
нивоа) 994.686,00 дин/ком 

209. Набавка, транспорт и монтажа љуљашке (паун) 70.516,00 дин/ком 

210. Набавка, транспорт и монтажа љуљашке (паукова мрежа) 110.534,00 дин/ком 

211. Набавка, транспорт и монтажа елипсасте клацкалице 68.716,00 дин/ком 

212. Набавка, транспорт и монтажа вртешке са педалама (диносаурус) 127.386,00 дин/ком 

213. Набавка, транспорт и монтажа њихалице (диносаурус) 31.719,00 дин/ком 

214. Набавка, транспорт и монтажа школице 39.593,00 дин/ком 

215. Набавка, транспорт и монтажа музичког игралишта 47.354,00 дин/ком 

216. Набавка, транспорт и монтажа лежеће клацкалице 101.106,00 дин/ком 

217. Набавка, транспорт и монтажа кривих кућица 962.843,00 дин/ком 

218. Набавка, транспорт и монтажа мини голфа 191.230,00 дин/ком 

219. Набавка, транспорт и монтажа мултифункционалног комплекса 
(диносаурус) 8.029.508,00 дин/ком 

220. Набавка, транспорт и монтажа зип лајна 894.480,00 дин/ком 

221. Набавка, транспорт и монтажа сета печурака 134.386,00 дин/ком 
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222. Набавка, транспорт и монтажа плочастог шаха 74.941,00 дин/ком 

223. Набавка, транспорт и монтажа кућице за складиштење 158.762,00 дин/ком 

224. Набавка, транспорт и уградња заобљеног декоративног бело бојеног 
камена 78,90 дин/kg 

225. Набавка, транспорт и уградња заобљеног декоративног бојеног 
камена 108,90 дин/kg 

226. Набавка, транспорт и уградња незаобљеног декоративног бело 
бојеног камена 63,90 дин/kg 

227. Набавка, транспорт и монтажа ћупа 36.964,5 дин/ком 

228. Набавка, транспорт и садња декоративних лишћарских садница 41.718,00 дин/ком 

229. Набавка, транспорт и монтажа клупе са једноделним наслоном 54.565,00 дин/ком 

230. Набавка, транспорт и монтажа округле ђубријере 25.655,00 дин/ком 

231. Набавка, транспорт и монтажа металне ђубријере 48.706,00 дин/ком 

232. Пренос елемента пројекта на терен и обележавање 176.300,00 паушално 

233. Чишћење терена од отпада и шута 6.300,00 паушално 

234. Ископ земље III категорије, 80% машински и 20% ручно, до 

максималне дубине 70 cm са утоваром и одвозом на депонију 686,00 дин/m3 

235. Сабијање и ваљање постељице до потребне збијености од 25 МР-а 91,00 дин/m2 

236. Набавка, транспорт и уградња тампонског слоја шљунка у слоју 

дебљине 50 cm, сабијености од 30 МР-а 1.852,00 дин/m3 

237. Набавка, транспорт и уградња лакоармираног бетона МБ 25,  

дебљине 7 cm 15.230,00 дин/m3 

238. Набавка, транспорт и уградња туцаника у слоју дебљине 10 cm, 

сабијености од 40 МР-а 2.725,00 дин/m3 

239. Набавка, транспорт и уградња камене ризле у слоју дебљине од 5 cm 2.695,00 дин/m3 

240. Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 50x20/6 cm 1.307,50 дин/m 

241. Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских плоча 10x10/6 cm 1.882,50 дин/m2 

242. Набавка, транспорт и уградња црних бетонских плоча 10x10/6 cm 2.087,50 дин/m2 

243. Набавка, транспорт и уградња равно резаних камених плоча пешчара, 

дебљине 3 cm 6.712,50 дин/m2 

244. Набавка, транспорт и уградња ломљених камених плоча пешчара 

дебљине 3 cm 5.162,50 дин/m2 

245. Набавка, транспорт и уградња штокованих резаних камених плоча 

пешчара дебљине 3 cm 6.712,50 дин/m2 

246. Ископ земље III категорије, 50% машински, 50% ручно са утоваром и 

одвозом на депонију 1.126,00 дин/m3 

247. Набавка транспорт и уградња тампонског слоја туцаника у слоју 

дебљине 35 cm, сабијености од 40 МР-а 2.712,00 дин/m3 

248. Набавка, транспорт и уградња мршавог бетона 10.465,00 дин/m3 

249. Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ30 35.130,00 дин/m3 

250. Заштита хидроизолационим полимером – цементним премазом 2.465,00 дин/m2 

251. Набавка, транспорт и уградња камених бордура тип 1 7.332,50 дин/m 

252. Набавка, транспорт и уградња камених бордура тип 2 8.132,50 дин/m 

253. Исписивање текста на каменим плочама, машински са бојењем 151,50 дин/ком 

254. Чишћење споменика специјалним средством 2.465,00 дин/m2 

255. Заштита споменика водонепропусном инпрегнацијом 1.220,00 дин/m2 

256. Фарбани панел комплекс/кугла/кућица/вртешка (набавка, трошкови 

постављања панела и рад радника) 33.680,00 дин/ком 

257. Црни панел (набавка, трошкови постављања и рад радника) 27.680,00 дин/ком 

258. Фарбани панел за љуљашку (набавка, постављање и рад радника) 27.680,00 дин/ком 

259. Пењалица за малу куглу/ без рукохвата – комплет (набавка, трошкови 

постављања и рад радника) 56.880,00 дин/ком 
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260. Пењалица за велику куглу/ без рукохвата – комплет (набавка, 

трошкови постављања и рад радника) 71.480,00 дин/ком 

261. Рукохват за малу куглу/пењалица (набавка и рад радника) 21.900,00 дин/ком 

262. Рукохват за велику куглу/пењалица (набавка и рад радника) 34.200,00 дин/ком 

263. Рукохват тобогански/нерђајући челик (набавка и рад радника) 15.700,00 дин/ком 

264. Цев за провлачење Ø500 без панела (набавка, трошкови постављања и 
рад радника) 37.480,00 дин/ком 

265. Патос за куглу/универзални (набавка, трошкови постављања и рад 
радника) 26.380,00 дин/ком 

266. Патос за куглу/спојни (набавка, постављање и рад радника) 42.280,00 дин/ком 

267. Ламелирана греда/спремна за уградњу – м1 (набавка, манипулативни 
трошкови, рад радника) 7.980,00 дин/ком 

268. Челична штуцна за куле (набавка и рад радника) 8.000,00 дин/ком 

269. Седиште клацкалице (набавка и рад радника) 9.200,00 дин/ком 

270. Одбојник-клацкалица (набавка и рад радника) 8.000,00 дин/ком 

271. Круг/маска-клацкалица (набавка и рад радника) 10.400,00 дин/ком 

272. Тело клацкалице-крива/челик (набавка, постављање и рад радника) 66.280,00 дин/ком 

273. Тело клацкалице-нормала/челик (набавка, постављање и рад радника) 54.280,00 дин/ком 

274. Тело љуљашке/челик (набавка, постављање и рад радника) 42.280,00 дин/ком 

275. Седишта за љуљашку обична, са ланцима (набавка и рад радника) 10.520,00 дин/ком 

276. Седишта за љуљашку за малу децу, са поцинкованим ланцима 
(набавка и рад радника) 15.440,00 дин/ком 

277. Механизам љуљашке (набавка и рад радника) 8.600,00 дин/ком 

278. Тобоган мали - комплет (набавка, трошкови постављања и рад 
радника) 104.880,00 дин/ком 

279. Тобоган велики - комплет (набавка, трошкови постављања и рад 
радника)  128.880,00 дин/ком 

280. Панел/тобоган мали (набавка, трошкови постављања и рад радника) 36.280,00 дин/ком 

281. Панел/тобоган велики (набавка, трошкови постављања и рад радника) 48.280,00 дин/ком 

282. Клизна раван-тобоган мали/нерђајући челик (набавка, трошкови 
постављања и рад радника) 54.280,00 дин/ком 

283. Клизна раван-тобоган велики/нерђајући челик (набавка, трошкови 
постављања и рад радника) 60.280,00 дин/ком 

284. Пластичне капице/поклопац за шраф са шрафом (набавка и трошкови 
постављања) 420,00 дин/ком 

285. Пластичне капице/поклопац за шраф без шрафа (набавка и трошкови 
постављања) 360,00 дин/ком 

286. Пластични затварач за рукохвате (набавка, рад радника) 1.600,00 дин/ком 

287. Пластична капа за греде (набавка, рад радника) 2.090,00 дин/ком 

288. Пластична розетна за пењалицу (набавка, рад радника) 2.090,00 дин/ком 

289. Пластична розетна - мала/оградица - љуљашка (набавка ,рад радника) 1.460,00 дин/ком 

290. Федер за њихалицу/четворосед са плејтовима комплет (набавка, 
постављање и рад радника) 26.380,00 дин/ком 

291. Тело/коњић са ручкама – комплет (набавка, трошкови постављања и 
рад радника) 66.280,00 дин/ком 

292. Рукохват за њихалицу на федерима – коњић (набавка и рад радника) 6.200,00 дин/ком 

293. Тело/њихалица затворена – комплет (набавка, трошкови постављања 
и рад радника) 90.280,00 дин/ком 

294. Рукохвати за њихалицу на федерима – затворена/нерђајући челик 
(набавка и рад радника) 13.380,00 дин/ком 

295. Четворосед – бочна заштита/цвет (набавка, трошкови постављања и 
рад радника) 26.380,00 дин/ком 

296. Четворосед – челична конструкција/комплет (набавка, трошкови 
постављања и рад радника) 116.880,00 дин/ком 

297. Четворосед/седиште (набавка и рад радника) 17.240,00 дин/ком 

298. Четворосед/средишњи поклопац (набавка, постављање и рад радника) 26.380,00 дин/ком 
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299. Четворосед/инокс заштита – комплет (набавка, постављање и рад 
радника) 30.580,00 дин/ком 

300. Камен за free climbing са шрафом (набавка,рад радника) 2.450,00 дин/ком 

301. Скидање графита 15.840,00 дин/ком 

302. Самолепљива штампана фолија за информативну таблу 1500x1500 
mm (набавка, манипулативни трошкови и рад радника) 26.380,00 дин/ком 

303. Налепнице на реквизитима у складу са техничким прописом 220,00 дин/ком 

304. Репарација гумене заштитне подлоге/плоче без грађевинских радова 13.700,00 дин/m2 

305. Репарација гумене заштитне подлоге/ливене без грађевинских радова 15.750,00 дин/m2 

306. Услуга ангажовања сервисера (рад на терену, монтажа, демонтажа, 

фарбање, браварски радови,превоз,транспорт/теретно возило) 11.700,00 дин/h 

307. Услуга контролног прегледа игралишта пре ангажовања именованог 

тела са издавањем писаног извештаја 51.000,00 дин. 

308. Услуга ангажовања именованог тела за редовни годишњи преглед уз 
издавање/продужење важења Сертификата о безбедности дечијег 
игралишта 65.000,00 дин. 

309. Завојна опруга КЛОД Ø 188xh = 350 mm (набавка, превоз и монтажа)                               

                                                                              КЛОД007 – клацкалица                                                                                                                                                                                                                      11.520,00 дин/ком 

310. Фигура делфина h = 730 mm (набавка, превоз и монтажа)                                                            

                                                                             КЛОД 007 – клацкалица 5.830,00 дин/ком 

311. Седиште клацкалице (набавка и трошкови монтаже) 

                                                                             КЛОД 007 – клацкалица     3.320,00 дин/ком 

312. Рукохват/наслон за ноге са чепом (набавка и трошкови монтаже)                                  

                                                                             КЛОД 007 - клацкалица 4.020,00 дин/ком 

313. Завојна опруга КЛОД Ø 188xh = 350 mm (набавка, превоз и монтажа)                 

                                                                              КЛОД 010 – клацкалица 11.520,00 дин/ком 

314. Фигура слона (набавка, трошкови превоза и монтажа) 

                                                                              КЛОД 010 – клацкалица  8.400,00 дин/ком 

315. Седиште клацкалице/даска 1.250 mm (набавка, превоз и монтажа)                                 

                                                                              КЛОД 010 – клацкалица 8.560,00 дин/ком 

316. Рукохват/наслон за ноге са чепом/дуга (набавка, превоз и монтажа)                                  

                                                                              КЛОД 010 – клацкалица 8.190,00 дин/ком 

317. Рукохват лучни (набавка, монтажа) 

                                                                              КЛОД 010 – клацкалица  1.505,00 дин/ком 

318. Плато средишњи 1000x520 mm (набавка, трошкови превоза и 
монтажа)                                                                      
                                                                              КЛОД 010 – клацкалица  7.870,00 дин/ком 

319. Носећа греда хоризонтална Л = 3100 (набавка,трошкови постављања)                            

ЛЛМД005 – љуљашка 26.500,00 дин/ком 

320. Седиште љуљашке 500x300 (набавка и трошкови монтаже) 

                                                                                  ЛЛМД005 – љуљашка  1.900,00 дин/ком 

321. Пар ланаца за седишта двокраки (набавка, трошкови превоза и 

монтажа)                                                                     

                                                                                  ЛЛМД005 – љуљашка  6.820,00 дин/ком 

322. Рукохват/наслон за ноге са чепом (набавка и трошкови монтаже)                                 

                                                                                  ЛЛМД005 – љуљашка  4.020,00 дин/ком 

323. Носач љуљашке на греди/алка (набавка и трошкови монтаже)                                 

                                                                                  ЛЛМД005 – љуљашка  1.970,00 дин/ком 

324. Носећа греда куле (набавка, трошкови превоза и монтажа)                              

                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 11.160,00 дин/ком 

325. Кров за кулу (набавка и трошкови постављања) 

                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 18.930,00 дин/ком 

326. Заштитна плоча куле 1000x1160 mm (набавка и трошкови 

постављања)                                                 

7.615,00 дин/ком 
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                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 

327. Праг/степеник (набавка и трошкови постављања) 

                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 

5.050,00 дин/ком 

328. Рукохват степеника (набавка и трошкови постављања)  

                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 

5.150,00 дин/ком 

329. Даска ограде степеника (набавка, монтажа) 

                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 

1.630,00 дин/ком 

330. Тобоган комплет/метална подконструкција, дрвене бочне странице, 

програмска клизна површина (набавка, превоз и монтажа)                

                                                                    КИКТ016 – кула са тобоганом 

54.990,00 дин/ком 

331. Носећа греда куле (набавка, трошкови превоза и монтажа) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

11.160,00 дин/ком 

332. Носећа греда пењалице (набавка, трошкови превоза и монтажа) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

10.615,00 дин/ком 

333. Кров за кулу (набавка, трошкови постављања) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

16.930,00 дин/ком 

334. Заштитна плоча куле 1000x1160 mm (набавка,трошкови постављања)     

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом  

7.615,00 дин/ком 

335. Праг/степеник (набавка и трошкови постављања) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

5.050,00 дин/ком 

336. Рукохват степеника (набавка и трошкови постављања) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

5.150,00 дин/ком 

337. Даска ограде степеника (набавка и трошкови монтаже) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

1.630,00 дин/ком 

338. Тобоган комплет/метална подконструкција, дрвене бочне странице, 

прохромска клизна врата (набавка, трошкови превоза и монтаже) 
                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

58.500,00 дин/ком 

339. Металне пењалице (набавка, трошкови постављања) 

                                             ТПКД012 – кула са тобоганом и пењалицом 

16.870,00 дин/ком 

340. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и 

усклађивање дечијег игралишта са Правилником 

68.000,00 дин. 

341. Набавка, транспорт и уградња информативне табле 1,5x1,5 m 2.650,00 дин/ком 

342. Поправка љуљашке гнездо и њено окретање за 90◦ са ископом и 
бетонирањем темеља    

40.800,00 дин/ком 

343. Поправка реквизита – клацкалица са четири седишта ТОДДЛЕР 

(услуга сервисера,манипулативни трошкови) 

15.800,00 дин/ком 

344. Њихалица БРУНО (набавна цена, трошкови превоза и монтажа) 61.150,00 дин/ком 

345. Замена резервних делова реквизита УРСА МАЈОР (услуга сервисера, 
манипулативни трошкови) 

75.000,00 дин/ком 

346. Тобоган за УРСА МАЈОР (ЛИУ1,55ПВ, СУМ ПЕ) висине 1,55 m 117.600,00 дин/ком 

347. Мрежа за пењање (набавка и трошкови постављања) 48.000,00 дин/ком 

348. Бочне оградице/без брендирања(набавка и постављање) 9.300,00 дин/ком 

349. Заштита дрвене конструкције не токсичним премазима 15.000,00 дин/ком 

350. Замена резервних делова реквизита АНН (услуга сервисера и 

манипулативни трошкови) 

25.000,00 дин/ком 

351. Тобоган за АНН (ЛИУ0,95РВ, СУМ МФ) висина 0,95 m (набавка и 
трошкови постављања) 

90.600,00 дин/ком 

352. Излагање гумене подлоге (преко постојеће) у слоју од 2 cm 4.290,00 дин/m2 

353. Набавка, транспорт и уградња бицикларника са 6 места 47.070,00 дин/ком 

354. Сеча високог дрвета 27.380,00 дин/h 

355. Сеча високог дрвета на обали водотока 33.380,00 дин/h 

356. Набавка и уградња бетонске армиране жардињере 21.600,00 дин/ком 

357. Набавка и уградња мултифункционалне подлоге на припремљену 
бетонску подлогу 

4.000,00 дин/m2 
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358. Реконструкција мултифункционалне подлоге на припремљену 
бетонску подлогу 

320,00 дин/m2 

359. Набавка и уградња мреже за рукометни гол 8.260,00 дин/m2 

360. Гранит африка ред 2 cm (набавка и манипулативни трошкови) 22.300,00 дин/m2 

361. Гранит африка ред 3 cm (набавка и манипулативни трошкови) 28.000,00 дин/m2 

362. Гранит африка ред 5 cm (набавка и манипулативни трошкови) 40.970,00 дин/m2 

363. Рад трактора SAME EXPLORER 80 kw са телескопским малчером 4.470,00 дин/h 
 

 

5. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА II РЕДА 

 

Р.  

бр. 

Врста услуге Цена Јед. Мере 

 

1 2 3 4 

1. Рад комбиноване машине на чишћењу терена и корита водотока 

(ископ насутог земљаног материјала, са одлагањем на страну) 4.700,00 дин/h 

2. Рад комбиноване машине на чишћењу пропуста и колских прелаза 
(ископ наноса са одлагањем на страну) 4.700,00 дин/h 

3. Машинско прокопавање канала и дренажа у расквашеном тлу, за 
одводњавање поплављених површина, са одлагањем ископаног 
матерјала 4.700,00 дин/h 

4. Ручно ископавање канала и дренажа у расквашеном тлу, са 
одлагањем ископаног матерјала на страну 2.190,00 дин/h 

5. Уклањање обореног дрвећа поред и из корита водотока са сечењем, 
утоваром и одвозом по комаду 
До Ø30 
Ø30 - Ø 50 

 

1.835,00 

5.131,00 

 

дин/ком 

дин/ком 

6. Хитне поправке мостовских крила, обалоутврда и насипа, бетоном 
МБ 25 у двостраној оплати – обрачун по m3 бетона МБ 25 

28.000,00 дин/m3 

7. Црпљење воде из поплављених објеката, канала и поплављених 
површина моторним пумпама – обрачун по радном сату 1.000,00 дин/h 

8. Израда надвишења насипа и привремених („зечјих“) насипа 
машинским начином извођења (скип или багер) 4.700,00 дин/h 

9. Израда надвишења насипа и привремених насипа за заштиту од 
плављења, јутаним џаковима са песком – обрачун по џаку 700,00 дин/џак 

10. Крчење самониклог растиња из корита водотока, ради повећања 

пропусне моћи водотока и канала 255,00 дин/m2 

11. Израда напера и обалоутврда од облица и растиња (фашине) и 
материјала из ископа на месту извођења радова – обрачун по комаду 
фашине од 2m 1.000,00 дин/ком 

12. Машинско чишћење цевних пропуста од наноса, са одлагањем 

материјала на страну на месту извођења радова 4.700,00 дин/h 

13. Излазак на терен и припрема локације за рад 50.000,00 дин 

14. Рад вође групе 1.250,00 дин/h 

15. Ручни рад на чишћењу пропуста од наноса: 

КВ радник 

НК радник 

ВК радник 

 

520,00 

348,00 

650,00 

 

дин/h 

дин/h 

дин/h 

16. Чишћење самониклог растиња кошењем корова и орезивањем ниског 
растиња (сеча на отвореном) 255,00 дин/h 

17. Сеча стабла која угрожавају околни простор (стара и сува дрвета, 

угрожавање нисконапонске мреже и околних објеката) 3.140,00 дин/ком 

18. Рад комбинованог возила (подизна корпа за орезивање) 4.100,00 дин/h 

19. Рад вучног возила за превоз машине и опреме 8.000,00 дин/h 

20. Рад теретног возила – кипера за одвоз материјала 2.320,00 дин/h 
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21. Рад камиона – путара, за превоз радника и опреме 4.500,00 дин/h 

22. Превоз отвореним возилом 5.000,00 дин/h 

23. Рад трактора са витлом 4.200,00 дин/h 

24. Постављање мреже за заустављање плутајућег отпада и инертног 
материјала 3.500,00 дин/m2 

25. Израда габионских зидова од габионских мрежа и испуне од камена 30.000,00 дин/m3 

26. Зидање бедема и потпорних зидова од камена и бетонских блокова у 
цементном малтеру 

28.000,00 дин/m3 

27. Бетонирање цевних пропуста и поправке мостова 30.000,00 дин/m3 

28. Поправке ограда мостова – варење, замена поља ограде и бојење 7.000,00 дин/m2 

29. Набавка и уградња геотекстила 600,00 дин/m2 

30. Набавка и уградња бетонског конуса Ø1000 x 600 x 600 на збијеној 
подлози од песка 7.000,00 дин/m 

31. Сакупљање комуналног отпада из водотока са приобаља, са утоваром 
у теретно возило и одвоз на депонију до 15 km 1.800,00 дин/m3 

32. Утовар, превоз и насипање крупног грађевинског отпада за израду 
напера и обалоутврда, са разастирањем машинским путем 1.500,00 дин/m3 

33. Уклањање оборених коловозних плоча, ослонаца и крила мостова и 
колских прелаза из водотока са транспортом до 30 m 4.700,00 дин/h 

34. Ископ самониклог тла 3. категорије, са утоваром и превозом до 500 
метара, са киповањем на место које одреди надзорни орган 7.100,00 дин/h 

35. Рад багера на чишћењу терена и корита водотока 8.000,00 дин/h 

36. Армирачка жица 300,00 дин/kg 

37. Рад теретног камиона на одвозу материјала са водотока 4.500,00 дин/h 

38. Набавка и уградња бетонских цеви Ø300 x 1000 mm неармиране, за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 2.200,00 дин/ком 

39. Набавка и уградња бетонских цеви Ø400 x 1000 mm неармиране, за 

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

40. Набавка и уградња бетонских цеви Ø400 x 1000 mm армиране, за 

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

41. Набавка и уградња бетонских цеви Ø500 x 1000 mm неармиране, за 

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

42. Набавка и уградња бетонских цеви Ø500 x 1000 mm армиране, за 

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

43. Набавка и уградња бетонских цеви Ø600 x 1000 mm неармиране, за 

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

44. Набавка и уградња бетонских цеви Ø600 x 1000 mm армиране, за 

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

45. Набавка и уградња бетонских цеви Ø800 x 1000 mm неармиране, за 

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

46. Набавка и уградња бетонских цеви Ø800 x 1000 mm армиране, за 

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

47. Набавка и уградња бетонских цеви Ø1000 x 1000 mm неармиране, за 

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

48. Набавка и уградња бетонских цеви Ø1000 x 1000 mm армиране, за 

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

49. Набавка и уградња бетонских цеви Ø1500 x 1000 mm армиране, за 

цевне пропусте, на збијеној подлози од песка 20.000,00 дин/ком 

50. Набавка и уградња бетонских цеви Ø2000 x 1000 mm армиране, за 

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

51. Хитне поправке мостовских крила, обалоутврда и насипа армираним 
бетоном МБ (III фракција) – обрачун по m3  армираним бетоном у 
двостраној оплати 30.000,00 дин/m3 
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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 -  Доношењем Решења Градског већа на ову 

Одлуку престају да важе следеће Oдлуке и следећа 
Решења: Одлука Управног одбора број 4250 од 
27.05.2013. године, усвојена Решењем Градског већа                 
III Број:023-128/2013 од 13.06.2013. године; Одлука 
Надзорног одбора бр. 4265 од 23.12.2016. године, 
усвојена Решењем Градског већа III Бр:023-14/17 од 
20.03.2017. године; Одлука Надзорног одбора бр. 
3083 од 05.10.2017. године, усвојена Решењем 
Градског већа III Бр:023-86/17 од 20.11.2017. године; 
Одлука Надзорног одбора бр. 3880 од 08.12.2017. 
године, усвојена Решењем Градског већа III Бр:023-
1/18 од 12.01.2018. године; Одлука Надзорног одбора 
бр.781 од 02.03.2018. године, усвојена Решењем 
Градског већа III Бр:38-2/18 од 28.03.2018. године; 
Одлука Надзорног одбора бр. 4618 од 26.10.2018. 
године, усвојена Решењем Градског већа III Бр: 38-
6/18 од 11.12.2018. године; Одлука Надзорног одбора 
бр. 2893 од 03.06.2019. године, усвојена Решењем 
Градског већа III Бр:023-47/2019 од 04.07.2019. 
године; Одлука Над-зорног одбора бр. 5653 од 
07.10.2019. године, усвојена Решењем Градског већа 
III Бр:023-88/2019 од 07.11.2019. године; Одлука 
Надзорног одбора бр. 492 од 29.01.2020. године, 
усвојена Решењем Градског већа III Бр: 023-4/20 од 
07.02.2020. године; Одлука Надзорног одбора бр. 
1011 од 27.02.2020. године, усвојена Решењем Град-
ског већа III Број: 023-11/2020 од 11.03.2020. године; 
Одлука Надзорног одбора бр. 2897 од 09.06.2020. 
године, усвојена Решењем Градског већа III Бр:023-
25/20 од 09.06.2020. године; Одлука Надзорног 
одбора бр. 7052 од 24.08.2020. године, усвојена 
Решењем Градског већа III Број: 023-34/20 од 
28.08.2020. године; Одлука Надзорног одбора бр. 
9440 од 13.11.2020. године, усвојена Решењем 
Градског већа III Бр: 023-87/2020 од 26.11.2020. 
године; Одлука Надзорног одбора бр. 10470 од 
14.12.2020. године, усвојена Решењем Градског већа 
III Број: 023-94/2020 од 24.12.2020. године; Одлука 
Надзорног одбора бр. 592 од 26.01.2021. године, 
усвојена Решењем Градског већа III Број: 023-3/2021 
од 29.01.2021. године; Одлука Надзорног одбора бр. 
1326 од 24.02.2021. године, усвојена Решењем 
Градског већа III Број: 023-8/21 од 11.03.2021. године; 
Одлука Надзорног одбора бр. 1328 од 24.02.2021. 
године, усвојена Решењем Градског већа III Број:             
023-9/2021 од 11.03.2021. године; Одлука Надзорног 
одбора бр. 3947 од 26.05.2021. године,  усвојена 
Решењем Градског већа III Број:38-5/2021 од 
02.06.2021. године; Одлука Надзорног одбора бр. 
6699 од 27.08.2021. године, усвојена Решењем Град-
ског већа III Број: 023-58/2021 од 15.09.2021. године и 
Одлука Надзорног одбора бр. 7338 од 15.09.2021. 
године, усвојена Решењем Градског већа III Број:            
023-79/2021 од 28.09.2021. године. 

 

IV - Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 38-7/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
572 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 15/18 - пречишћен текст, 14/19 - друга 
одлука и 6/20) и  чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 6.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ измена Програма одржавања јав-

них површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца за 2021. годину који је предложило Јавно ко-
мунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, а на основу 
Одлуке надзорног одбора бр. 9545 од 19.11.2021. године. 

  
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-911/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
573 
На основу чл. 43. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина 
на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“  бр. 15/18 - пречишћен текст, 14/19 - друга 
одлука и 6/20) и чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 6.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма 

одржавања јавног зеленила у 2021. години који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац, а на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 
9475 од 19.11.2021. године.  

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-912/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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574 
На основу члана  28. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" број 72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 6б. 
Одлуке о оснивању Културног центра у Крушевцу ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/10 
и 10/21) и члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца" број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној 6.12.2021. години, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Културном центру Крушевац, 
коју је донео директор Културног центра Крушевац 
дана 12.11.2021. године под бројем 2630-6/21. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-642/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
575 
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 поступању избора 
чланова комисије за стручну контролу планских 
докумената,комисије за контролу усклађености 
планских докумената, комисије за планове јединице 
локалне самоуправе и комисије за стручну контролу 
урбанистичких пројеката, праву и висини накнаде 
члановима комисије, као и условима и начину рада 
комисије ( “Сл. гласник РС“ бр. 32/19) и члана 3. и 4. 
Одлуке о образовању Комисије за планове града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 18/21), 

Градско веће града Крушевца,на седници 
одржаној дана 6.12.2021. године, донело је  

 
РЕШЕЊЕ  

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ИМЕНУЈУ СЕ председник, заменик предсе-

дника,секретар и чланови Комисије за планове града 
Крушевца и то: 

 
За председника: 
- Војкан Тутулић, дипломирани инжењер архи-

тектуре - Главни урбаниста града Крушевца; 
 
За заменика: 
- Сава Стојановић, дипломирани инжењер грађе-

вине; 

За секретара: 
- Весна Милановић, дипломирани инжењер 

архитектуре; 
 
За чланове:  
- Марина М. Мајдевац Карајовић, дипломирани 

инжењер архитектуре, 
- Игор Благојевић, дипломирани инжењер 

грађевине, 
- Гордана Марковић, дипломирани инжењер 

грађевине, 
- Светлана Чеперковић, дипломирани простор-

ни планер, представник Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

- Тијана Аксентијевић Адамовић, дипломирани 
инжењер архитектуре, представник Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

- Душан Момчиловић, дипломирани инжењер 
архитектуре, представник Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 
II - Доношењем овог Решења престају да важе 

Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије 
за планове града Крушевца ("Сл. лист града Крушев-
ца" бр. 15/19 и 13/21). 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“ . 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 350-1036/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
576 
На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15 и 
9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), тачке 3. 
Решења о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 2/20, 16/20 и 
2/21) и чл. 50 Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

 Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној   6.12.2021.  године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима на територији 
града Крушевца: 

- Снежана Ђорђевић, васпитач из ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац. 
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II – ИМЕНУЈЕ СЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА:  
 
- Дијана Младеновић, васпитач из ПУ „Ната 

Вељковић“ Крушевац. 
 
III - Ово Решење објавити у Службеном листу 

града Крушевца. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-1042/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
577 
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 6.12.2021. го-
дине, 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 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
44.960 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 2-

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ, програм 1301: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, активност 0004: Функцио-
нисање Установе за физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац, економска класификација 416000, 
позиција 187 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи, повећава се за 44.960 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 44.960 динара су 
недевољно планирана средства за исплату јубиларне 
награде запосленом Ђокић Марку. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
 4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-279/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

578 
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 6.12.2021. 
годи-не, 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 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
22.536.030 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 1102: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, активност 0002: 
Одржавање јавних зелених површина, економска 
класификација 424000, позиција 106 – Специјали-
зоване услуге, повећава се за 15.919.235 динара; 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 1102: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, активност 0003: 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
економска класификација 421000, позиција 120 – 
Стални трошкови, повећава се за 6.616.795 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. решења у укупном износу од 22.536.030 динара су 
недовољно планирана средства за одржавање и уређене 
јавних зелених површина и за одржавање јавне хигиене, 
а на основу измењеног и допуњеног Програма одржа-
вања јавног зеленила у 2021. години и Програма одржа-
вања јавних површина и јавне хигијене у 2021. години. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-281/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
579 
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),  
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Градско веће града Крушевца, дана 6.12.2021. 
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 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
12.100 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА-
ШТВО, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, активност 0004: Градско правобра-
нилаштво, економска класификација 411000, 
позиција 17 – Плате, додаци и накнаде запосленима, 
повећава се за 12.100 динара. 

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 12.100 динара су 
недостајућа средства за новембарску плату. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-283/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
580 
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 6.12.2021. 
годи-не, 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 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 

позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
16.325.420 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање Градске управе, 
економска класификација 411000, позиција 37 – 
Плате, додаци и накнаде запосленима, повећава се за 
16.325.420 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 16.325.420 динара су 
недостајућа средства за плате за месец новембар 2021. 
године. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-286/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
581 
На основу члана 61. став 12. 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 6.12.2021. 
годи-не, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2021. годину код корисника: 

 
- ГРАДСКА УПРАВА, програм 0701: 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА, активност 0002: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, 

 
- са позиције 87 – Зграде и грађевински објекти, 

економска класификација 511000, конто 511231- 
Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели, 
у износу од 8.230.884 динара и 

 
- ГРАДСКА УПРАВА, програм 0701: 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА, пројекат 5011: Трг Косовских 
јунака, 
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- са позиције 93 – Зграде и грађевински објекти, 
економска класификација 511000, конто 511331- 
Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, 
надвожњака и тунела, у износу од 35.878.047 динара. 

 
II - Средства из тачке I овог решења, у укупном 

износу од 44.108.931 динара, као неискоришћена 
враћају се у текућу буџетску резерву- раздео 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, на позицију 59 - Средства 
резерве, економска класификација 499000, програм 
0602: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0009: Текућа буџетска резерва.  

 
III  - О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-280/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
582 
На основу члана 61. став 12. 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 6.12.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2021. годину код корисника: 

- СКУПШТИНА ГРАДА, програм 2101: ПО-
ЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање Скупштине, 

- са позиције 1 – Плате, додаци и накнаде запосле-
нима, економска класификација 411000, конто 
411111- Плате на основу цене рада, у износу од 
288.000 динара и конто 411115-Додатак за време 
проведено на раду, износ од 10.000 динара; 

- са позиције 2 - Социјални доприноси на терет 
послодавца, економска класификација 412000, конто 
412111-Допринос за ПИО, износ од 54.700 динара и 
конто 412211-Допринос за здравствено осигурање, 
износ од 18.100 динара. 

 
II - Средства из тачке I решења, у укупном износу 

од 370.800 динара, као неискоришћена враћају се у 
текућу буџетску резерву - раздео 6 - ГРАДСКА 
УПРАВА, на позицију 59- Средства резерве, 

економска класификација 499000, програм 0602: 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0009: Текућа буџетска резерва.  

 
III - О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-282/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
583 
На основу члана 61. став 12. 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 6.12.2021. 
годи-не, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2021. годину код корисника: 

 
- ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0005: Омбудсман, 

 - са позиције 21 – Плате, додаци и накнаде 
запосленима, економска класификација 411000, конто 
411111- Плате на основу цене рада, у износу од 
403.770 динара и конто 411115-Додатак за време 
проведено на раду, износ од 30.949 динара; 

- са позиције 22 - Социјални доприноси на терет 
послодавца, економска класификација 412000, конто 
412111-Допринос за ПИО, износ од 55.466 динара и 
конто 412211-Допринос за здравствено осигурање, 
износ од 26.535 динара. 

 
II - Средства из тачке I решења, у укупном износу 

од 516.720 динара, као неискоришћена враћају се у 
текућу буџетску резерву- раздео 6 - ГРАДСКА 
УПРАВА, на позицију 59- Средства резерве, 
економска класификација 499000, програм 0602: 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0009: Текућа буџетска резерва.  

 
III - О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
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IV - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-284/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
584 
На основу члана 61. став 12. 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 6.12.2021. 
годи-не, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2021. годину код корисника: 

 
 - ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0001: Функционисање Градске управе, 

 
 - са позиције 38 – Социјални доприноси на терет 

послодавца, економска класификација 412000, конто 
412111- Допринос за ПИО, у износу од 10.250.000 
динара и конто 412211- Допринос за здравствено 
осигурање, износ од 5.200.000 динара. 

 
II  - Средства из тачке I решења, у укупном износу 

од 15.450.000 динара, као неискоришћена враћају се у 
текућу буџетску резерву- раздео 6 - ГРАДСКА 
УПРАВА, на позицију 59- Средства резерве, 
економска класификација 499000, програм 0602: 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0009: Текућа буџетска резерва.  

 
III - О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-285/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

585 
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 6.12.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.006.102 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.941.579.504 
динара, уплатом Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, на име ПДВ-а по другој привременој 
ситуацији за реконструкцију објекта ОШ "Владислав 
Савић Јан" у Паруновцу, по изводу бр. 12 од 
24.11.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.006.102 динара, извор 07 и сада износе 4.941.579.504 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.006.102 динара и сада износе 4.779.320.321  динар. 

Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 2.006.102 динара и 
сада износе 68.222.579 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 162.259.183 динара. 

 
Средства у износу од 2.006.102 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 2002: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, пројекат 5019: 
Капи-тално одржавање објеката основних школа на 
територији града Крушевца, функционалана класи-
фикација 912 на: 

 
- позицију 146.4, конто 511323-Капитално одржа-

вање објеката за потребе образовања, износ 2.006.102 
динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".                                                                               
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-40/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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586 
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 6.12.2021. 
годи-не, 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 
580.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.942.159.504 
динара, уплатом Комесаријата за избеглице и 
миграције РС,  на уплатни рачун буџета, на име 
новчане помоћи социјално угроженим породицама 
избеглих и интерно расељених лица у износу од 
500.000 динара и на име помоћи за превазилажење 
тешке материјалне и здравствене ситуације у износу 
од 80.000 динара, по изводима бр. 25 од 09.11.2021. 
године и бр. 26 од 25.11.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са сред-
ствима из додатних извора повећавају се за 580.000 
динара, извор 07 и сада износе 4.942.159.504 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
580.000 динара и сада износе 4.779.900.321  динар. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 520.000 динара и сада 
износе 81.659.478 динара.  

Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 60.000 динара и сада 
износе 68.282.579 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 162.259.183 динара. 

Средства у износу од 580.000 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 580.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-41/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

587 
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 6.12.2021. 
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 
14.939.002 динара, извор финансирања 07 –
Трансфери од других нивоа власти и сада износе 
4.957.098.506 динара, уплатом Министарства за бригу 
о селу, на уплатни рачун буџета, за унапређење 
пословања и технолошког развоја Земљорадничке 
задруге Велика Ломница и Пољопривредне задруге 
Расинско воће, Наупаре, по изводу бр. 26 од 
25.11.2021. године. 

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

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
14.939.002 динара и сада износе 4.794.839.323  динара. 

 
Приходи на конту 733144 – Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 14.939.002 динара и 
сада износе 96.598.480 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 162.259.183 динара. 
 
Средства у износу од 14.939.002 динара, извор 07, 

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

ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, активност 0002: Мере 
подршке руралном развоју, функционалана класифи-
кација 421 на: 

- позицију 82.1, конто 454211-Капиталне субвен-
ције приватним предузећима, износ 14.939.002 
динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-42/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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588 
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 6.12.2021. 
годи-не, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

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

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.935.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.960.033.506 
динара, уплатом Кабинета министра без портфеља, на 
уплатни рачун буџета, за реализацију програма 
РИСЦ-а Бизнис инкубатор ДОО, по изводу бр. 18 од 
16.08.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.935.000 динара, извор 07 и сада износе 4.960.033.506 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.935.000 динара и сада износе 4.797.774.323  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 2.935.000 динара и 
сада износе 99.533.480 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од 162.259.183 динара. 

 
Средства у износу од 2.935.000 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 1501: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, активност 0001: Унапређење 
привредног инвестиционог амбијента, 
функционалана класификација 411 на: 

 
- позицију 75.1, конто 454111-Текуће субвенције 

приватним предузећима, износ 2.935.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-43/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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