
                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                                ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
 
   Година LI                                                                                                              
                                                                               23.12.2021. година                                         Излази по потреби 
   Број 22  

 

  
 

589 
На основу члана 74. став 5. Закона о локалној 

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

  
О Д Л У К У 

 
о раписивању избора за чланове савета Месне 

заједнице "Гаглово" - заселак Ново Село, Месне 
заједнице "Горњи Степош" - насељено место 

Наупаре, Месне заједнице Крвавица - насељено 
место Крвавица и Месне заједнице "Трмчаре" 

- насељено место Трмчаре 
 
I 

  
Расписујем изборе за чланове савета месних 

заједница на територији града Крушевца за 30. јануар 
2022. год. и то за: Месну заједницу "Гаглово" - заселак 
Ново Село, Месну заједницу "Горњи Степош" -
насељено место Наупаре, Месну заједницу 
"Крвавица" - насељено место Крвавица и Месну 
заједницу "Трмчаре" - насељено место Трмчаре. 

  
II 
 

Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку наредног дана од дана објављивања ове Одлуке 
у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
III 

 
Изборе ће спровести Изборна комисија за 

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

 
IV 

  
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

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

  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 013-11/21                   
У Крушевцу            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 23.12.2021.                 Предраг Вукићевић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС",  бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. 
закон, 9/2016 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. 
закон, 87/18 и 23/19), на предлог Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 17.12.2021. године, донело је 

 
ПРОГРАМ  

 
за рад Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Крушевца  

за 2022. годину 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Програмом за рад Савета за безбедност саобра-

ћаја на путевима на територији града Крушевца за 
2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се 
циљеви, мере и активности у оквиру кључних области 
рада, рокови, финансијска средства и одговорни 
субјекти за спровођење истих, предвиђени законским 
и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима. 

 
Члан 2. 

 
У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, средства за 
реализацију Програма предвиђена су Одлуком о 
буџету локалне самоуправе града Крушевца за 2022. 
годину у висини од 44.420.000,00 динара, од чега 
44.420.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за 
прекршаје и привредне преступе предвиђене про-
писима о безбедности саобраћаја на путевима, 0,00 
динара из буџета јединице локалне самоуправе, 0,00 
динара од поклона или прилога покровитеља датих 
јединици локалне самоуправе, 0,00 динара по основу 
осталих прихода, и биће усмерена за спровођење мера 
и активности у оквиру кључних области рада које 
представљају саставни део овог Програма. 

 
Члан 3. 

 
Коришћење наведених средстава из члана 2. овог 

Програма биће засновано на принципу финансирања 
програмских задатака из реалних извора и у динамици 
која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 
приоритетима Савета за координацију послова без-
бедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе 
града Крушевца до нивоа реализованих прихода. 



2                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 22                                    23.12.2021.  

 

Члан 4. 
 
Уколико се приходи не остваре у планираном 

износу, планиране активности реализују се према 
степену приоритета које одреди Савет за коорди-
нацију послова безбедности саобраћаја на подручју 
локалне самоуправе града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 30. 
Правилника о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 

РС", бр. 8/20) координатор доставља Агенцији на 
сагласност путем ИСА апликације. 

 
II - РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА  
      СРЕДСТАВА 
 

Члан 6. 
 
Средства за реализацију дефинисана у члану 2. 

Програма, сходно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима, користиће се за мере и активности описане у 
табели.

 
 

Област рада Мера Активност Рокови 
Финан- 
сијска 

средства 

Извори 
финан- 
сирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

Проценат 
по 
обла- 
стима 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Унапређење 
саобраћајне 
инфра- 
структуре 

 
1.1. Набавка и 

уградња опреме 
за мониторинг и 

аутоматску 
детекцију 

саобраћајих 
прекршаја 

(прекорачење 
брзине) на 

територији града 
Крушевца (Улица 

цара Лазара  
и др.) 

 

 
покретање 

поступка јавне 
набавке од стране 

Службе за 
информатику 

Спровођење јавне 
набавке и избор 
најповољнијег 

понуђача 
Постављање 

система  

 
 
 

Август -
септембар 

 
 
 

5.000.000,00 

 
 

НК 

 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја, 
Служба за  

информатичке 
послове 

Полицијска управа 11,25% 

 
1.2. Набавка и 

уградња 
успоривача 
саобраћаја 
(лежећих 

полицајаца и 
пуног платоа) и 

припадајуће 
саобраћајне 

сигнализације по 
донетим 

решењима 
надлежног 

одељења Градске 
управе у зонама 
школа и вртића 

 
Покретање 

поступка јавне 
набавке од стране 

Одељења за 
стамб-ком. посл. 

Спровођење јавне 
набавке и избор 
најповољнијег 

понуђача 
Постављање леж. 
пол. и саобр. сигн. 

 

 
 
 
 

Септембар-
октобар 

 
 
 
 

2.000.000,00 

 
 
 
 

НК 

 
Савет  за 

безбедност 
саобраћаја, 

Одељење за стамб-
ком, 

Управљач пута 
 

4,5% 

 
1.3  Набавка 
транспорт и 

уградња 
пешачких ограда 
у зонама школа 

на подручју града 
Крушевца  по 

донетим 
решењима 
надлежног 

одељења Градске 
управе 

 

 
Покретање 

поступка јавне 
набавке  

Спровођење јавне 
набавке и избор 
најповољнијег 

понуђача 
Постављање 

школских ограда 
 

 
 
 
 

Јул-август 

 
 
 
 

6.540.000,00 

 
 
 
 

НК 

 
 

Савет  за 
безбедност 
саобраћаја, 

Одељење за стамб-
ком, 

Управљач пута 
 

 
 
 
 

14,72% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.4 Набавка и 
уградња 

промењиве 
саобраћајне 

сигнализације на 
саобраћајном 

стубу у зонама 
школа на 

подручју града 
Крушевца  по 

донетим 
решењима 
надлежног 

одељења Градске 
управе 

 

 
Покретање 

поступка јавне 
набавке од стране 

Одељења за 
стамб-ком посл 

Спровођење јавне 
набавке и избор 
најповољнијег 

понуђача 
Постављање саобр 

сиг 

 
 
 
 

Септембар-
октобар 

 

 
 
 
 

1.000.000,00 

 
 
 
 

НК 

 
 

Савет  за 
безбедност 
саобраћаја, 

Одељење за стамб-
ком, 

Управљач пута 
 

 
 
 
 

2,25% 

  
1.5 Обележавање 

коридора за 
хитан транспорт 

повређених у 
кругу болнице 
Крушевац по 

израђеном 
пројекту 

саобраћајне 
сигнализације  

који је 
реализован у 
2021. години 

 

Састанак Дома 
здравља и 

пројектаната 
реализација 

пројекта 
 

 
 
 

Јун-август 
 
 
 
 
 

150.000,00 
 
 
 
 
 
        

НК 
 
 
 
 
 

 

Дом здравља, 
Пројектант 

Одељење за стамб-
ком, 

 
 

 
 
 
 

 

0,33% 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.6.  Набавка и 

постављање 
управљачких 

уређаја светлосне 
сигнализације 

(замена 
постојећих 

управљачких 
уређаја у 

Булевару Николе 
Пашића који су 
стари више од 4 
деценије и често 

долази до 
непоузданости и 
отказа система) 

 

Јавна набавка 
Реализација 

 
Јун-август 2.400.000,00 НК 

Савет, упављач 
пута, 

Одељење за стамб 
ком 

 

5,4% 

  
1.7 

Рехабилитација 
пешачких стаза - 

тротоара на 
општинским 

путевима у зони 
школе у 

насељеном месту 
Глободер (по 

пројекту 
рехабилитације 

израђен по 
Програму Савета 
из 2020. године) 

 

Јавна набавка 
Изођење радова 

Јун-септембар 3.310.000,00 НК 

Савет, упављач 
пута, 

Одељење за стамб 
ком 

 

7,45% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1.8 Обележавање 
бициклистичких 
трака у зонама 
школа и шири 
појас до школе 
(Улица кнеза 

Милоша и Аеро-
дромска и др) 

 

Јавна набавка 
Извођење радова 

 
Јун-август 910.000,00 НК 

Савет, упављач 
пута, 

Одељење за стамб 
ком 

2,04 % 

 1.9 Израда 
пројеката 

рехабилитације 
тротоара поред 

општинских 
путева на 

подручју града 
Крушевца (у 

насељеном месту 
Капиџија) 

 

Израда пројекта Јун-август 
 

300.000,00 
 

упављач пута, 
Одељење за стамб 

ком 
 

0,68% 

 1.10 Вршење 
надзора за 

рехабилитацију 
пешачких стаза - 

тротоара на 
општинским 
путевима у 

зонама школе и 
обележавање 

бициклистичких 
трака  

 

надзор Јун-октобар 500.000,00  

упављач пута, 
Одељење за стамб 

ком 
 

1,13% 

 1.11 Одржавање 
саобраћајне 

сигнализације са 
измењивим 

садржајем која је 
постављена у 

зонама школа по 
Програмима из 
ранијих година 

(услед физичких 
оштећења) 

Дефинисање 
потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
одржавање 

 

Целе године 100.000,00 НК 
Одељење за стамб 

ком, 
Управљач пута 

0,22% 

   Укупно: 22.210.000,00   50,00% 

Рад савета 

 
2.1 Учешће 

чланова Савета 
на стручним 
скуповима, 

семинарима и 
сајмовима у 

земљи и 
иностранству 

(превоз, 
котизација, 

смештаји др.)  

 
Присуство на 

стучним 
скуповима, 

извештај, обука у 
Руми 

представника 
Ватрогасне 

једнице Крушевац 
и Хитне помоћи 

целе године 100.000,00 НК 

Чланови савета,  
представници 

Ватрогасне једнице 
Крушевац и Хитне 

помоћи 

0,22% 

 
2.2  Накнада 
члановима 

Савета за рад на 
седницама у 
2022. години 

 

 
Месечно 

исплаћивање 
накнаде 

Целе године 900.000,00 НК 
Чланови Савета, 

Служба финансија 
2,02% 

   
Укупно: 1.000.000,00   

Укупно: 

2,24% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Унапређење 
саоабраћај-
ног образо- 
вања и вас- 
питања 

3.1  Извођење 
представе на 

тему саобраћаја 
за младе и 

предшколски 
узраст у 

позоришту, по 
школама и у 

вртићима 

Склапање 
уговора, играње 

представе, 
Праћење 

реализације 

март-новембар 300.000,00 НК 

Крушевачко 
позориште, 

Одељење за стамб 
ком 

0,67% 

 
3.2  Услуге 
едукације 
родитеља 
применом  

дечијих ауто 
седишта 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, 

реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Мај-јун 200.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком 
0,45% 

3.3 Услуге 
спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности 
предшколаца у 

саобраћају 
 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, 

реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

предшколска 
установа Ната 

Вељковић 

0,79% 

 

3.4  Услуге 
спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности у 
саобраћају 

основаца од 1 до 

4 разреда 
 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, 

реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

представник 
основне школе 

0,79% 

3.5 Услуге 
спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности у 
саобраћају 

основаца од 5 до 
8 разреда 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, 

реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

представник 
основне школе 

0,79% 

 
3.6 Услуге 

спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности 
младих у 
саобраћају 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, 

реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-јун 450.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

Канцеларија за 
младе 

1,01% 

  
3.7  Услуге 

едукације младих 
од стране особа 

која су 
инвалидност 

стекли у 
саобраћајним 

незгодама 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-јун 300.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

Канцеларија за 
младе 

0,67% 
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3.8 Услуге 

спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности лица 
старости 65+  
у саобраћају 

 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 
удружење 

пензионера 

0,79% 

  
3.9 Услуге 

спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности 
бициклиста у 

саобраћају 
 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
0,79% 

  
3.10 Услуге 
спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности 
мотоциклиста и 

мопедиста у 
саобраћају 

 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
0,79% 

  
3.11 Услуге 
спровођење 
едукације са 
едукативним 

материјалима за 
повећење 

безбедности 
тракториста у 

саобраћају 
 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, 

реализација 
едукације, 
Праћење 

реализације 

Април-мај 350.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
0,79% 

  
3.12 Услуге 

едукације младих 
возача узраста 
18-20 година са 

пробним 
возачким 

дозволама у 
центру НАВАК 

 

Избор младих 
возача, одлазак у 
НАВАК, обука у 

НАВАК-у 

Септембар- 
октобар 

250.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

Канцеларија за 
младе, 

Полицијска управа, 
Прва техничка 

школа 

0,56% 

  
3.13 Превоз за 

лица на едукације 
у центру НАВАК 

 

Избор превозника, 
превоз 

Септембар- 
октобар 

100.000,00 НК 
Одељење за стамб 
ком, Полицијска 

управа,  
0,22% 

   
 

Укупно: 

 

4.050.000,00   

Укупно: 

9,11% 
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Превентивно-
промотивне 
активности из  
области 
безбедности 
саобраћаја 

 
4.1 У функцији 

безбедности ђака 
првака - набавка 
рефлектујућих 

торби 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, набавка, 

подела торби 

јун-октобар 100.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,   
 

0,22% 

 
4.2 У функцији 

безбедности 
предшколаца - 

набавка 
рефлектујућих 

привезака 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, набавка, 
подела привезака 

 
јун-октобар 

100.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком 
0,22% 

 
4.3  функцији 
безбедности 

предшколаца - 
набавка 

рефлектујућих 
наруквица 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, набавка, 
подела наруквица 

 
 

јун-октобар 

 
 

100.000,00 

 
 

НК 

 
Савет, Одељење за 

стамб ком 

 
 
 

0,22% 

 
4.4 У функцији 

безбедности 
тракториста - 

набавка 
ротационих 

светала 

 
Избор 

најповољнијег 
понуђача, набавка, 

подела светала 

 
 

јун-октобар 

 
 

100.000,00 

 
 

НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

Полицијска управа, 
служба Месних 

заједница 

 
 
 

0,22% 

 
4.5  У функцији 

безбедности 
тракториста - 

набавка табли за 
означавање 

спорих возила 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, набавка, 
подела табли 

јун-октобар 100.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

Полицијска управа, 
служба Месних 

заједница 

0,22% 

 
4.6 У функцији 

безбедности 
бициклиста - 

набавка опреме 
за бициклисте 

 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, набавка, 
подела опреме 

јун-новембар 100.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком, 
Полицијска управа,  

0,22% 

 
4.7  У функцији 

безбедности 
предшколаца - 
набавка вирту-
елног полигона 
тј. виртуелних 

наочара 
 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, набавка, 
подела опреме 

Мај-август 6.000.000,00 
 

НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
13,5% 

 
4.8 Куповина 
времена теле-
визијског про-
грама – еми-

товање промо-
тивних спотова и 
праћења актив-
ности Савета  

 

Склапање уговора 
са свим локалним 
телевизијама, еми-

товање спотова, 
гостовања, 
праћење 

активности савета 

Целе године 1.350.000,00 НК 
Одељење за стамб 

ком, медији 
3,04% 

 
4.9 Куповина 

услуга писања и 
објављивања 

чланака у 
штампаним 
медијима и 

праћења 
активности 

Савета  
 

Склапање уговора 
са свим локалним 

часописима 
Целе године 150.000,00 НК 

Одељење за стамб 
ком, локални 

часописи 
0,34% 
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4.10 Подршка 
такмичењима 

деце основних и 
средњих школа 

за најбоље 
литерарне, 
ликовне, 

музичке, видео и 
друге радове који 

промовишу 
безбедно 

коришћење 
путева и улица 

(новчане награде) 
 

Расписивање 
конкурса, 

формирање 
комисије и избор 
најбољих радова, 
додела награда 

новембар 100.000,00 НК 
Одељење за стамб 

ком,  
0,22% 

  

4.11 Подршка 
такмичењу деце у 

области 
безбедности 

саобраћаја ("Шта 
знаш о 

саобраћају") - 
набавка хране и 

пића 
 

Набавка хране и 
пића, подела за 

време такмичења 
Март-април 70.000,00 НК 

Одељење за стамб 
ком, Школска 

управа 
0,15% 

  
4.12 Набавка 
саобраћајних 
дидактичких 

средстава за ПУ 
„Ната Вељковић“ 

(саобраћајне 
пузле, саобр. 

домине, саобр. 
полигон, семафор 
на акумулатор и 

др) 
 

Израда 
спецификације, 

Набавка 
средстава, подела  

Март-април 220.000,00 НК 
Одељење за стамб 
ком,  предшколска 

установа 
0,49% 

  
4.13 У функцији 
безбедности свих 

учесника у 
саобраћају - 

набавка 
штампарских 

услуге 
(едукативни 
материјал за 

возаче теретних 
возила и др.) 

 

Јавна набавка за 
постере, флајере и 

сл. Израда 
материјала, 

дистрибуција 

Март-април 100.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
0,22% 

  
4.14  Кампања 
“Млади и без-

бедни” за пове-
ћање безбедности 
у саобраћају мла-
дих у оквиру које 
ће се реализовати 

едукације у 
затвореном 

простору и на 
штандовима на 
подручју града 

Крушевца  
 

Јавна набавка за 
избор најбољег 

понуђача, 
реализација 

кампање 

Март-април 2.900.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
6,53% 
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4.15 Медијска 
кампања свих 

активности 
савета за 

безбедност сао-
браћаја на лед 
екранима на 5 

локација 
(најфреквентније 
саобраћајнице у 

Граду Крушевцу) 
за 2021. год. у 

фун-кцији 
информисања 

учесника у 
саобраћају 

Избор локација, 
емитовање 

Целе године 1.000.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
2,25% 

  
4.16 Одржавање, 
допуна и бекап 
сајта Савета, 

плаћање хостинга 
и домена 

Јавна набавка Целе године 50.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком,  
0,11% 

   Укупно: 12.540.000,00  Укупно: 28,17%  

Научно-
истражи-
вачки рад у  
области 
безбедности 
саобраћаја 

 
5.1  Истраживање 

нивоа 
безбедности деце 
у зонама школа 
на територији 

Града Крушевцу 
 

Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
истраживање, 
достављање 

истраживања 

Март-октобар 500.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком 
1,12% 

 
5.2  Учешће у 

пројекту 
"Успостављање 
локалних база 

података у 
локалним 

самоуправама“ 
АБС 

 

Учешће и обука Целе године 0,00 НК 
Савет, одељење за 

стамб послов, 
АБС 

0% 

   Укупно: 500.000,00  Укупно: 1,12%  

Опремање 
јединица  
саобраћајне 
полиције и 
других орга-
на надлежних 
за послове    
безбедности 
саобраћаја 

 

6.1 Опрема за 
контролу и 
регулисање 

саобраћаја (мерне 
траке, 

фотоапарати, 
батеријске лампе) 

Дефинисање 
потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача,  
достављање 

опреме и уручење 

Јул-септембар 400.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком, 
Полицијска управа 

0,9% 

 

6.2 Опрема за 
ватрогасно 
спасилачку 
јединицу –

хидраулични 
разупирач за 

техничке 
интервенције у 

саобраћају 

Дефинисање 
потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача,  
достављање 

опреме и уручење 

Јул-септембар 1.200.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 
Ватрогасна 
јединица 

2,7% 

 

6.3 набавка 
алкометра 

 
Дефинисање 

потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача,  
достављање 

опреме и уручење 

 
 

Јул-септембар 

 
 

250.000,00 

 
 

НК 

 
Савет, Одељење за 

стамб ком, 
Полицијска управа 

 
 

0,56% 
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6.4  Набавка тест 
касета за апарат 
„Drager-drug test 

5000“ 

 
Дефинисање 

потреба, Избор 
најповољнијег 
понуђача,  до-

стављање опреме 
и уручење 

 

новембар 400.000,00 НК 

 
Савет, Одељење за 

стамб ком, 
Полицијска управа 

0,9% 

 
6.5 Набавка 
фолиометра 

 
Дефинисање 

потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача,  
достављање 

опреме и уручење 
 

 

 70.000,00 НК 
Савет, Одељење за 

стамб ком, 
Полицијска управа 

0,15% 

6.6 Одржавање 
постојећег 

система видео 
надзора за 
контролу 

саобраћаја у 
граду 

 
Дефинисање 

потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача,  
одржавање 

 

Целе године 500.000,00 НК 

Савет, Одељење за 
стамб ком, 

Полицијска управа, 
служба за 

информатику 

1,12% 

 
6.7 Осигурање 
система видео 

надзора 

Дефинисање 
потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача,   

Целе године 300.000,00 НК 

 
Савет, Одељење за 

стамб ком, 
Полицијска управа, 

служба за 
информатику 

 

0,67% 

 
 

6.8 Опрема за 
хитну помоћ 

(капнограф, шанц 
крагне и I-gel 

tubusi) 

 
Дефинисање 

потреба, Избор 
најповољнијег 

понуђача, 
Достављање 

опреме 
 

Јун-август 1.000.000,00 НК 
Савет, Одељење за 
стамб ком, хитна 

помоћ 
2,25% 

   Укупно: 4.220.000,00  9,25%  
 

Укупно: 44.420.000,00    
УКУПНО 

(%): 
100% 

 
 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице 

локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 344-1071/21  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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591 
На основу чл. 78. Одлукe о јавном водоводу и 

канализацији (''Службени лист града Крушевца'', број 
4/19 и 3/21) и чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 17.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ  ЈКП „ВОДОВОД 

КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I  – ДАЈЕ СЕ сагласност на План (Програм) 

одржавања атмосферске канализације града Кру-
шевца, који је донео ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ 
КРУШЕВАЦ, бр. 5446 од 14.12.2021. године, а на 
основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 18/3 од 
14.12.2021. године. 

  
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-991/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
592 
На основу чл. 85.  ст. 4. Одлукe о јавном водоводу 

и канализацији (''Службени лист града Крушевца'',   
бр.  4/19 и 3/21) и  чл. 50. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 17.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022.ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ 

ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ 
КРУШЕВАЦ 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на План (Програм) 

одржавања јавних чесми и фонтана града Крушевца 
који је донело ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ 
КРУШЕВАЦ дана 14.12.2021.године под бр. 5440, а 
на основу Одлуке Надзорног одбора под бр. 18/4 од 
14.12.2021. године.  

 
 
 
 
 

II - Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-992/21 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
593 
На основу члана 5. и 15. Одлуке о организовању 

Јавног комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац 
(Сл. лист града Крушевца, бр. 5/2013 – пречишћен 
текст, 4/15 и 9/16) и члана 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 17.12.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац број 9868 од 
30.11.2021. године којом се усваја Програм одржа-
вања светлосне саобраћајне сигнализације – семафора 
на територији града Крушевца за 2022. годину, број 
9869 од 30.11.2021. године. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-86/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
594 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. Одлуке о 
организовању ЈКП „Крушевац“ Крушевац („Сл.лист 
града Крушевца бр. 5/2013-пречишћен текст , 4/15 и 
9/16) и чл. 50. Статута града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 17.12.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац, број 10192 од 
09.12.2021. године, којом се врши допуна Ценовника 
за декоративну расвету на територији града Крушевца 
тако што се у ставу 1. додају следеће позиције: 
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Назив 
Јед. 
мере 

Једин. 
цена 

(дин.) 
2 Д ФИГУРА "Звезда 
петокрака" 

ком. 39.530,00 

2 Д ФИГУРА „Пахуља 
петокрака“ 

ком. 39.530,00 

2 Д фигура „Поклон“ ком. 39.530,00 

2 Д фигура „Јелка“ ком. 39.530,00 

2 Д фигура „Јелен у 
скоку“ 

ком. 39.530,00 

2 Д фигура „Меда“ ком. 39.530,00 

2 Д фигура „Звезда у 
штиту“ 

ком. 30.090,00 

2 Д фигура „Звезда 
репатица“ 

ком. 33.040,00 

2 Д фигура „Кугле на 
грани“ 

ком. 39.530,00 

2 Д фигура „Наочаре“ ком. 118.000,00 

2 Д фигура „Звезда на 
кривој грани“ 

ком. 52.510,00 

Декоративни елемент 
„Звездана ланчаница“ 

ком. 5.310,00 

3 Д фигура „Фотеља“ ком. 672.600,00 

3 Д фигура „Јелен седи“ ком. 672.600,00 

3 Д фигура „Јелка“ ком. 3.462.710,00 

 
Напомена: Све цене су без ПДВ-а. 
 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања 

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

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-87/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
595 
На основу чл. 4. Одлуке о обављању делатности 

зоохигијене на територији града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 14/19) и чл. 50. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 17.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

зоохигијенске службе ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 
2022. год. бр. 9871 од 30.11.2021. год., који је предло-
жило ЈКП „Крушевац“ Крушевац, а на основу Одлуке 
Надзорног одбора под бр. 9870 од 30.11.2021. године. 

 

II. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-987/21 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
596 
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 одржа-
ној дана 17.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца за 2022. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац бр. 9865 
од 30.11.2021. године, а на основу Одлуке Надзорног 
одбора под бр. 9864 од 30.11.2021. године. 

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-988/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
597 
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 одржа-
ној дана  17.12.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног 

зеленила за 2022. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац бр. 9875 
од 30.11.2021. год., а на основу Одлуке Надзорног 
одбора  под бр. 9874 од 30.11.2021. године. 
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-989/21 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
598 
На основу чл. 34. став 4. 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 одржа-
ној дана 17.12.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм изно-

шења смећа за 2022. годину, који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац бр. 
9863/1 од 30.11.2021. год., а на основу Одлуке 
Надзорног одбора  под бр. 9863 од 30.11.2021. године. 

 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-990/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
599 
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 17.12.2021. 
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 УСЛУ-
ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: 
Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
34.323.168 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 21.940.357 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 12.382.811 динара. 
    

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. решења у укупном износу од 34.323.168 
динара су недовољно планирана средства за плаћање 
XI ситуације за одржавање јавних зелених површина 
и XI ситуације за одржавање јавне хигијене. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-316/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА,  
Александар Јовановић, с.р. 
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