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На основу чл. 7. став 1. и 3. и   50. Статута града 

Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18) 
и чл. 2. и 3. Одлука о  начину обележавања празника и 
манифестацијама од посебног заначаја за Град  
("Службени лист града Крушевца", бр. 4/19),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 03.04.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

САВЕТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДОВДАНА 
 
I  -  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за обележавање 28. јуна 

– Видовдана, празника града Крушевца, у следећем 
саставу:  

 
За председника: 
 
- Јасмина Палуровић, Градоначелник града 

Крушевца 
 
За заменика председника:  
-  Весна Лазаревић, заменик Градоначелника града 

Крушевца 
 
За чланове:  

1. Живојин Милорадовић,  председник Скупштине 
града, 

2. Бранислав Весић, начелник Расинског управног 
округа, 

3. Момир Драгићевић, члан Градског већа, 
4. Иван Анђелић, начелник Градске управе, 
5. Оливера Дреновац, помоћник градоначелника 

екологију, одрживи развој и енергетику, 
6. Предраг Миленковић, помоћник градоначе-

лника за омладину и спорт, 
7. Миљан Петровић, начелник Полицијске управе 

Крушевац, 
8. пуковник Раде Рњаковић, командант Гарнизона, 
9. Драги Вешковац, протојереј-ставрофор, секретар 

Епископа крушевачког, 
10. Драган Николић, руководилац КУД „14. 

октобар“ Крушевац, 
11. др Гордана Симић, начелник Службе за хитну 

медицинску помоћ и санитетски превоз, 
12. Бранислав Недић, директор Крушевачког позо-

ришта, 
13. Драган Лазић, директор Спортског центра 

Крушевац, 
14. Виолета Капларевић, директор Културног 

центра Крушевац, 
15. Весна Живковић, директор Предшколске 

установе "Ната Вељковић", Крушевац, 

16. Горан Васић, директор Народног музеја Крушевац, 
17. Сузана Милосављевић, директор Туристичке 

организације Крушевац, 
18. Зорица Јовановић, начелник Одељења за дру-

штвене делатности, 
19. Биљана Цветковић, начелник Одељења за фи-

нансије, 
20. Снежана Радуловић, начелник Одељења за 

инспекцијске послове, 
21. Душан Тодоровић, начелник Одељења за посло-

ве одбране и ванредне ситуације, 
22. Јелена Николић, председник Комисије за 

подстицање развоја младих талената, 
23. Светлана Видановић, шеф Службе за образовање, 

културу, омладину, спорт и информисање. 
 
II - Задатак Савета је да: 
 
- донесе Програм обележавања 28. јуна - Видовдана, 

празника града Крушевца, 
- утврди средства потребна за реализовање 

Програма и изворе финансирања, 
- утврди обавезе свих учесника у реализацији 

Програма, 
- по реализованом Програму сачини наративни и 

финансијски извештај о реализованим активностима.  
 
III - Образује се Технички савет за обележавање 

Видовдана у саставу: 
 
1. Јасмина Палуровић, Градоначелник града 

Крушевца, председник, 
2. Весна Лазаревић, заменик Градоначелника, члан, 
3. Саша Ћирић, директор Електродистрибуције 

Крушевац, члан, 
4. Снежана Радојковић, в.д. директор ЈКП 

„Крушевац“ члан, 
5. Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водовод 

Крушевац“, члан, 
6. Војкан Тутулић, директор Јавног предузећа за 

урбанизам и пројектовање, члан, 
7. Драги Марковић, директор ЈП „Пословни центар“ 

Крушевац, члан, 
8. Горан Васић, директор Народног музеја Кру-

шевац, члан. 
 
IV - Задатак Техничког савета  је да: 
- координира рад свих учесника у реализацији 

Програма обележавања Видовдана, 
- предузима све организационе и техничке мере у 

реализацији Програма. 
 
V - Стручне и административне послове за Савет 

обављаће Одељење за послове органа града и  Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града Крушевца. 

 
VI - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању и именовању Савета за 
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обележавање Видовдана ("Сл. лист града Крушевца",  
бр. 5/2018). 

 
VII - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 17-21/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу Одлуке о усвајању Локалног плана акције 

за децу града Крушевца, за период 2019-2023. године 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 16/18), члана 5. став 3. 
Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућих средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник 
РС“, бр. 16/18), и члана 50. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.04.2019. године, донело је  

 
ПРАВИЛНИК  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И 
ПOСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ  
ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о критеријумима и поступку доделе 

средстава за финансирање и суфинансирање програма 
од јавног интереса за реализацију Локалног плана акције 
за децу града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
15/18), члан 2. мења се и гласи: 

 
"Члан 2. 

 
Под програмима из члана 1. овог Правилника, 

сматрају се програми који су усмерени на имплемента-
цији приоритетних области ЛПА за децу града 
Крушевца. 

Програмима у смислу става 1. овог члана сматрају 
се и мере и активности на имплементацији ЛПА за децу 
(ужине, превоз и друго) који се доносе и реализују у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

Врсте програма, мера и активности на имплемента-
цији ЛПА за децу из става 2 овог члана, за сваку 
календарску годину утврђује Комисија за имплемента-
цију ЛПА за децу, а реализује Градска управа града 
Крушевца, у складу са Одлуком о буџету за ту календар-
ску годину и усвојеним стратешким документом“. 

 

Члан 2. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-201/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута  града Крушевца (,,Сл. 

лист града Крушевца'', бр. 15/18), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2019. годину (,,Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/18), Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 16/18),  Пра-
вилника о критеријумима и поступку доделе средстава 
за финансирање и суфинансирање програма од јавног 
интереса за реализацију Локалног плана акције за децу 
града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 15/18), 
Предлогa Одлуке Комисије за имплеменатцију  
Локалног  плана акције  за децу града Крушевца о избору 
програма и пројекта који ће се финансирати средствима 
буџета Града Крушевца у 2019. години, број 56/19 од  
05.03.2019. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
године, донело је 

   
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ  

ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА У 
2019. ГОДИНИ 

 
I - Бирају се програми/пројекти у области 

имплементације Локалног  плана акције  за децу  града 
Крушевца за 2019. годину, који ће се финансирати и 
суфинансирати из буџета Града Крушевца у 2019. 
години, у укупном износу од 545.000,00 динара са 
позицијe 122 конта 481941 - Дотације осталим удру-
жењима грађана (расписивање конкурса за удружења 
грађана – имплементација Локалног  плана акције за 
децу за 2019. годину и то:. 

 
1. Пројекат „Крушкица ИНФО“ – Крушевачки  

дечији ИНФО центар, подносиоца  Лига за истражи-
вачко новинарство Крушевац“ скраћено „ЛИНК“, 
69 бодова, предложена буџетска средства у укупном 
износу 40.000,00 динара 

 
2. Пројекат “Изабери живот“, подносиоца 

Друштво за борбу против шећерне болести 
Крушевац, 93 бодова, предложена буџетска средства у 
укупном износу 200.000,00 динара 
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3.  Пројекат „Деца су украс света“, подносиоца 
Коло српских сестара – Крушевац, 72 бодова 
,предложена буџетска средства у укупном износу 
250.000,00 динара. 

 
4. Пројекат „Мајска глумионица“ подносиоца  

Удружење жена пензионерки ЗВОНИК, 66 бодова, 
предложена буџетска средства у укупном износу 
55.000,00 динара. 

 
II - Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  плана акције  за децу града Крушевца у 2019. 
години са подносиоцима, удружењима грађана из тачке 
I овог Решења. Уговорима се уређују права и обавезе 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 
средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза 
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и 
друга права и обавезе. 

 
III  - Средства за ове намене планирана  су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2019. годину, позицијa 122  
конто 481941 - Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удржења грађана – 
имплементација Локалног  плана акције  за децу за 2019. 
годину  

 
IV - Неутрошена  средства у висини од 455.000,00 

динара остају на позицији 122 конто 481941 дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удржења грађана – имплементација Локалног  плана 
акције  за децу за 2019. годину. 

 
V -  Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-200/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца'', бр. 15/18), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2019. годину ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18), Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(''Сл. гласник Републике Србије'' бр. 16/18),  Правилника 
о критеријумима и поступку доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма од јавног 
интереса за реализацију Локалног  акционог плана за 
младе града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18), Предлогa Одлуке Савета за имплеменатцију  
Локалног плана акције за младе града Крушевца о 
избору програма и пројекта који ће се финансирати 

средствима буџета града Крушевца у 2019. години, број 
65/19  од  20.03.2019. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
године, донело је 

   
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2019. ГОДИНИ 

 
I Бирају се програми/пројекти у области 

имплементације Локалног акционог плана за младе 
града Крушевца за 2019.годину, који ће се финансирати 
из буџета Града Крушевца у 2019. години, у укупном 
износу од је 1.401.000,00 динара са позиције 140  конто 
481941 Дотације осталим удружењима грађана (распи-
сивање конкурса за удружења грађана – имплементација 
Локалног акционог плана за младе за 2019. годину) и то: 

 
1. Пројекат “Спречи – не лечи“ – Информисањем 

против вршњачког насиља, подносиоца ''ЛИГА ЗА 
ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ" 
скраћено „ЛИНК“. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-828 од дана 6.02.2019. године. Укупна 
вредност пројекта је 190.000,00 динара Број бодова 62, 
Предлаже се финансирање пројекта у висини од  
40.000,00 динара. Време реализације пројекта је од 
1.6.2019. до 31.12.2019. године.  

 
2. Пројекат „Летњи камп: Млади у покрету 3“ 

подносиоца Стреличарски клуб „Царска стрела“. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-908 od 
12.02.2019.године. Укупна вредност пројекта је 
463.000,00 динара. Број бодова 87. Предлаже се 
финансиранје пројекта у висини од 229.000,00динара. 
Време реализације 01.07.2019. -31.07.2019.године.  

  
3. Пројекат „Мењамо дијабетес“, подносиоца 

Друштво за борбу против шећерне болести Крушевац. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-924 oд 
13.02.2019. године. Укупна вредност про-јекта је 
1.356.000,00 динара. Број бодова 93, Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од 200.000,00 динара. 
Време реализације 10.01.2019.-31.10.2019. године. 

 
4. Пројекат Астрономски камп „Јастребац 2019“, 

подносиоца Астрономско удружење „Еурека“ 
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-931 од 13.02.2019 године.Укупна вредност пројекта 
је 740.000,00 динара. Број бодова 95. Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од   325.000,00динара . 
Време реализације 1.04.2019.-15.09.2019. године. 

 
5. Пројекат “Извиђачи, помозимо изградњу 

бољег света!” подносиоца Одред извиђача “Јастреб” 
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-955 од 14.02.2019. године. Укупна вредност пројекта 
је 189.250,00 динара. Број бодова 84. Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од 170.000,00 динара. 
Време реализације 20.06 - 30.10.2019. године. 
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6. Пројекат „Пролећна маштаоница“, подносиоца 

Удружење жена пензионерки ЗВОНИК Крушевац. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-969 од 
18.02.2019.године. Укупна вредност пројекта је 
160.000,00 динара.Број бодова 60. Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од 60.000,00 динара. 
Време реализације 2.05.2019.-15.06.2019.године. 

 
7. Пројекат „Веште младе руке“, подносиоца 

„Етно Расина“ Крушевац. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-975 од 18.02.2019. године. Укупна 
вредност пројекта је 165.000,00 динара. Број бодова 60. 
Предлаже се финансирање пројекта у висини од 
65.000,00 динара. Време реализације јун 2019. - 
септембар 2019. године. 

 
8. Пројекат „Заједно можемо све'', подносиоца 

Одред извиђача “Цар Лазар“ Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-982 од 18.02.2019. 
године. Укупна вредност пројекта је 140.000,00 динара. 
Број бодова 81. Предлаже се финансирање пројекта у 
висини од 140.000,00динара. Време реализације 
10.06.2019. - 31.10 2019. године. 

  
9. Пројекат „Робокс“, подносиоца „Центар за 

информационе технологије“ Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-995 од 18.02.2019. 
године.  Укупна вредност пројекта је 593.000,00 динара. 
Број бодова 74. Предлаже се финансирање пројекта у 
висини од 108.000,00 динара. Време реализације 
1.06.2019. - 15.12 2019. године. 

 
10. Пројекат „Реактивација“, подносиоца 

„Национални развојни форум“ Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-996 од 18.02.2019. 
године. Укупна вредност пројекта је 444.000,00 динара. 
Број бодова 65. Предлаже се финансирање пројекта у 
висини од 64.000.00 динара. Време реализације 
15.07.2019. - 15.11 2019. године. 

 
II Одбијају се следећи   пројекти: 
 
1. Пројекат ''Јахањем до здравља'', подносиоца  

Удружење за помоћ и унапређење положаја деце и 
младих са посебним потребама ''Осмех на длану'' 
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-881 od 11.02.2019 год. Укупна вредност пројекта је 
88.452,20 динара. Време реализације пројекта је од 
15.05.2019. до 19.05.2019. године. Број бодова 0. 

 
2. Пројекат „Стоп трговини људима“, подно-сиоца 

Црвени крст Србије — Црвени крст Крушевац. Пријава 
је заведена под редним бројем  IV-03-883 од 11.02.2019. 
године. Укупна вредност пројекта је 295.000,00 динара, 
средства која се траже од града су 174.000,00 динара 
49,83%, износ сопствених средства је 148.000,00 динара тј. 
50.17%. Време реализације 18.03.2019.- 25.11.2019. године. 
Број бодова 59. 

 
3. Пројекат „Фестивал борилачких вештина“, 

подносиоца Спортско удружење „Спорт за све Прима 
линеа“ Крушевац. Пријава је заведена под редним 

бројем IV-03-952 од 14.02.2019. године. Укупна вредност 
пројекта је 119.000,00 динара, средства која се траже од 
града су 119.000,00 динара 100%. Време реализације 
20.09.2019-31.09.2019. године. Број бодова 0. 

 
4. Пројекат „Моја каријера – развијање система 

каријерног вођења и саветовања младих у 
Крушевцу“, подносиоца Едукативни центар - 
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем        
IV-03-956 од 18.02.2019. године. Укупна вредност 
пројекта је 280.300,00 динара, средства која се траже од 
града су 95.300,00 динара 34%, износ сопствених 
средства 66% је 185.000,00 динара. Време реализације 
1.08.2019. - 30.11.2019. године. Број бодова 58. 

 
5. Пројекат „Кошаркашки камп „КОШАРКА ЗА 

СВЕ“, подносиоца Омладински кошаркашки клуб 
„БАГДАЛА“ Крушевац. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-972 од 18.02.2019. године. Укупна вредност 
пројекта је 202.500,00 динара, средства која се траже од 
града су 130.000,00 динара 72,53%, износ сопствених 
средства 27,47% је 75.500,00 динара. Време реализације 
1.04.2019. - 26.05.2019. године. Број бодова 55. 

 
6. Пројекат „Аска и вук“, подносиоца „Фабрика 

уметности“ Крушевац . Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-973 од 18.02.2019. године. Укупна 
вредност пројекта је 350.000,00 динара, средства која се 
траже од града су 219.000,00 динара 61%, износ 
сопствених средства 39% је 131.000,00 динара. Време 
реализације април 2019. - децембар 2019. године. Број 
бодова 46. 

 
7. Пројекат „Креативни и практични развој 

младих кроз луткарство II део“, подносиоца „Факири 
с југа“ Крушевац. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-976 од 18.02.2019. године. Укупна 
вредност пројекта је 207.000,00 динара, средства која се 
траже од града су 127.000,00 динара 61%, износ 
сопствених средства 39% је 80.000,00 динара. Време 
реализације септембар 2019. - 31.12 2019. године. Број 
бодова 57.   

 
8. Пројекат „Савремени енглески за савремене 

младе“, подносиоца „Развојни центар Србије“ 
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем        
IV-03-981 од 18.02.2019.године. Укупна вредност 
пројекта је 160.000,00 динара, средства која се траже од 
града су 78.400,00 динара 49%, износ сопствених 
средства 51% је 81.600,00 динара. Време реализације 
19.03. 2019. - 14.06 2019. године. Број бодова 51. 

 
 
III Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/ пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  акциoног плана за младе града Крушевца у 
2019. години са подносиоцима, удружењима грађана из 
тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања спорова, 
као и друга права и обавезе. 
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IV По закључењу Уговора са начелником Градске 
управе града Крушевца, одобрена средства биће пренета 
на наменске рачуне Управе за трезор подносилаца 
изабраних пројеката, по динамици и условима 
утврђеним  Уговором. 

 
V   Средства за ове намене планирана су Одлуком о 

буџету града Крушевца за 2019. годину, позиције 140 
конто 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удржења грађана – 
имплементација Локалног акционог плана за младе за 
2018. годину.  

 
VI Неутрошена  средства у висини од 99.000,00 

динара остају на позицији 140 конто 481941 дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удружења грађана – имплементација Локалног акционог 
плана за младе за 2019. годину. 

 
VII  Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-194/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
600 
На основу члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2019. годину („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/18), чл. 114. став 3 и 137. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“, бр. 10/16), чл. 3. и 23. 
Правилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/17), Одлуке Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
унапређења и развоја спорта града Крушевца, бр. 71 од 
28.03.2019. године и члана 50. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.04.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О ОДОБРЕЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА У 2019. ГОДИНИ 
 

I – Одобрава се  програм спортске организације од 
посебног значаја за задовољавање потреба и интереса 
грађана у области спорта на територији града Крушевца  
у 2019. години, без објављивања  јавног  позива, у складу 
са члановима 114. став 3. и 137. Закона о спорту и 
члановима 3. и 23. Правилника о одобравању средстава 
и финансирања програма којима се остварује општи 
интерес у области  спорта на територији града 
Крушевца,  сходно Одлуци о буџету града Крушевца за 
2019. годину („Службени лист града Крушевца“, број 
15/18), програм 14. Развој спорта и омладине, позиција 

133, конто 481941, подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима – дотације 
осталим удружењима грађана, планирана су средства за 
реализацију програмских активности подршке 
локалним спортским  организацијама, удружењима и 
савезима  у укупном износу од 1.910.000,00 динара и то: 

 
1.  Спортски клуб за децу и омладину са 

посебним потребама „Палестра“, ПИБ 103261573, 
матични бр.17548913, у износу од 96.900,00 динара за 
награђивање и признања за постигнуте резултате на 
светским играма Специјалне Олимпијаде. 

 
II - Са носиоцем одобреног годишњег програма из 

тачке I, у складу са Законом, Начелник Градске управе 
закључује Уговор о реализацији програма. Ако се 
носилац одобреног програма не одазове позиву за 
закључење уговора у року од осам дана од дана пријема 
позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од 
предлога програма. 

 
III - Решење објавити на сајту града Крушевца 

www.krusevac.rs и у ''Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  022-199/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
601 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(”Службени лист града Крушевца” број 15/18) и члана 
16. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање 
и финансирање програма и пројеката од јавног интереса, 
у области социјалне заштите, борачко–инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом (”Службени 
лист града Крушевца” број 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана  11.04.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
 - Образује се Комисија за избор програма и 

пројеката од јавног интереса у области социјалне 
заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са 
инвалидитетом, у следећем саставу:  

1. Биљана Костић, дипл.соц.радник, запослена у 
Центру за социјални рад Крушевац; 

2. Јелена Милутиновић, дипл.правник, запослена у 
Фонду ПИО – филијала Крушевац; 

3. Саша Миладиновић, васпитач у ПУ „Ната 
Вељковић“ Крушевац; 

http://www.krusevac.rs/
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4. Сретен Пуношевац, хемијски техничар из 
Кобиља и 

5. Ана Антић, дипл. дефектолог, запослена у 
ШOСО „Веселин Николић“ из Крушевца. 

 
II - Задаци Комисије су да: 
 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса за избор програма/пројеката, уз сагласност 
Начелника Градске управе; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/пројеката уколико такви постоје, утврђује 
текст Конкурса и доставља Начелнику Градске управе. 

- доноси Предлог Одлуке о избору програма/пројеката 
који ће се финансирати или суфинансирати из буџета 
града и исти доставља Градском већу ради доношења 
Одлуке;  

  - врши праћење реализације програма/пројеката и 
утрошак средстава;  

  - сачињава Извештај о рализацији програма и 
пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвали-
дитетом и доставља Градском већу града Крушевца; 

 - прегледа и разматра периодичне и завршне 
наративне и финансијске извештаје удружења; 

  - доноси одлуку о престанку и наставку финанси-
рања програма/пројеката. 

 
III – Стручне и административно-техничке послове 

за рад Комисије обављаће Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

IV - Решење објавити у ”Службеном листу града 
Крушевца”  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  022-203/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  

 

 

 
602 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 15. Одлуке о 
организовању Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска 
топлана“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 
и 9/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 11.04. 2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП "Градска топлана" број 82/1 од 04.04.2019. године, 
о јединичним ценама машинских радова на изради 
предизолованих цевовода које ЈКП „Градска топлана“ 
изводи по захтевима корисника, као и трећих лица и то:  

 
 
 

Ред. 
бр. 

Н А З И В  
Јед. 
мере 

Јед. цена 

 

1 2 3 4 

I   ПРЕДИЗОЛОВАНЕ  ЦЕВИ    

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm РСД/ml 750,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ ml 850,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ ml 990,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm РСД/ ml 1.100,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm РСД/ ml 1.200,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm РСД/ ml 1.350,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm РСД/ ml 1.550,00 

8 - DN 125     139,7/3,6 mm      Diz  225 mm РСД/ ml 1.900,00 

9 - DN 150     168,3/4,0 mm      Diz  250 mm РСД/ ml 2.300,00 

10 - DN 200     219,1/4,5 mm      Diz  315 mm РСД/ ml 3.000,00 

11 - DN 250     273,0/5,0 mm      Diz  400 mm РСД/ ml 3.750,00 

12 - DN 300     323,9/5,6 mm      Diz  450 mm РСД/ ml 4.900,00 

13 - DN 350     355,6/5,6 mm      Diz  500 mm РСД/ ml 5.500,00 

14 - DN 400     406,4/6,3 mm      Diz  560 mm РСД/ ml 6.350,00 

15 - DN 450     457,2/6,3 mm      Diz  630 mm РСД/ ml 9.100,00 

16 - DN 500     508,0/6,3 mm      Diz  670 mm РСД/ ml 10.700,00 
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1 2 3 4 

II ТЕРМОСКУПЉАЈУЋИ СПОЈЕВИ 

1    Ø      90 mm РСД/ком. 1.050,00 

2    Ø     110 mm РСД/ком. 1.200,00 

3    Ø     125 mm РСД/ком. 1.450,00 

4    Ø     140 mm РСД/ком. 1.600,00 

5    Ø     160 mm РСД/ком. 2.000,00 

6    Ø     200 mm РСД/ком. 2.150,00 

7    Ø     225 mm РСД/ком. 2.950,00 

8    Ø     250 mm РСД/ком. 3.250,00 

9    Ø     315 mm РСД/ком. 4.400,00 

10    Ø     400 mm РСД/ком. 5.600,00 

11    Ø     450 mm РСД/ком. 7.050,00 

12    Ø     500 mm РСД/ком. 7.550,00 

13    Ø     560 mm РСД/ком. 8.300,00 

14    Ø     630 mm РСД/ком. 8.900,00 

15    Ø     670 mm РСД/ком. 10.000,00 

III ПРЕДИЗОЛОВАНЕ   ЧВРСТЕ   ТАЧКЕ 

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm РСД/ком. 1.000,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 1.100,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 1.300,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm РСД/ком. 1.350,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm РСД/ком. 1.500,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm РСД/ком. 1.650,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm РСД/ком. 2.150,00 

8 - DN 125     139,7/3,6 mm      Diz  225 mm РСД/ком. 2.550,00 

9 - DN 150     168,3/4,0 mm      Diz  250 mm РСД/ком. 3.050,00 

10 - DN 200     219,1/4,5 mm      Diz  315 mm РСД/ком. 4.050,00 

11 - DN 250     273,0/5,0 mm      Diz  400 mm РСД/ком. 5.400,00 

12 - DN 300     323,9/5,6 mm      Diz  450 mm РСД/ком. 6.600,00 

13 - DN 350     355,6/5,6 mm      Diz  500 mm РСД/ком. 7.450,00 

14 - DN 400     406,4/6,3 mm      Diz  560 mm РСД/ком. 9.350,00 

15 - DN 450     457,2/6,3 mm      Diz  630 mm РСД/ком. 11.350,00 

16 - DN 500     508,0/6,3 mm      Diz  670 mm РСД/ком. 12.050,00 

IV ПРЕДИЗОЛОВАНИ  ЦЕВНИ  ЛУКОВИ 

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm РСД/ком. 1.000,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 1.100,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 1.300,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm РСД/ком. 1.650,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm РСД/ком. 2.000,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm РСД/ком. 2.400,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm РСД/ком. 3.400,00 

8 - DN 125     139,7/3,6 mm      Diz  225 mm РСД/ком. 4.200,00 
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9 - DN 150     168,3/4,0 mm      Diz  250 mm РСД/ком. 5.000,00 

10 - DN 200     219,1/4,5 mm      Diz  315 mm РСД/ком.. 6.500,00 

11 - DN 250     273,0/5,0 mm      Diz  400 mm РСД/ком. 7.000,00 

12 - DN 300     323,9/5,6 mm      Diz  450 mm РСД/ком. 8.200,00 

13 - DN 350     355,6/5,6 mm      Diz  500 mm РСД/ком. 9.500,00 

14 - DN 400     406,4/6,3 mm      Diz  560 mm РСД/ком. 10.500,00 

15 - DN 450     457,2/6,3 mm      Diz  630 mm РСД/ком. 12.300,00 

16 - DN 500     508,0/6,3 mm      Diz  670 mm РСД/ком. 14.200,00 

V ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ  ЗАВРШНЕ КАПЕ 

1    Ø      90 mm РСД/ком. 800,00 

2    Ø     110 mm РСД/ком. 900,00 

3    Ø     125 mm РСД/ком. 1.000,00 

4    Ø     140 mm РСД/ком. 1.100,00 

5    Ø     160 mm РСД/ком. 1.200,00 

6    Ø     200 mm РСД/ком. 1.400,00 

7    Ø     225 mm РСД/ком. 1.700,00 

8    Ø     250 mm РСД/ком. 2.000,00 

9    Ø     315 mm РСД/ком. 2.500,00 

10    Ø     400 mm РСД/ком. 3.100,00 

11    Ø     450 mm РСД/ком. 3.800,00 

12    Ø     500 mm РСД/ком. 4.700,00 

13    Ø     560 mm РСД/ком. 5.000,00 

14    Ø     630 mm РСД/ком. 5.300,00 

15    Ø     670 mm РСД/ком. 5.600,00 

VI ПРОЛАЗИ КРОЗ ЗИД    (Ø  -  пречник  PE  цеви) 

1    Ø      90 mm РСД/ком. 250,00 

2    Ø     110 mm РСД/ком. 300,00 

3    Ø     125 mm РСД/ком. 350,00 

4    Ø     140 mm РСД/ком. 400,00 

5    Ø     160 mm РСД/ком. 450,00 

6    Ø     200 mm РСД/ком. 500,00 

7    Ø     225 mm РСД/ком. 550,00 

9    Ø     250 mm РСД/ком. 600,00 

10    Ø     315 mm РСД/ком. 750,00 

11    Ø     400 mm РСД/ком. 850,00 

12    Ø     450 mm РСД/ком. 1.050,00 

13    Ø     500 mm РСД/ком. 1.200,00 

14    Ø     560 mm РСД/ком. 1.350,00 

15    Ø     630 mm РСД/ком. 1.500,00 

16    Ø     670 mm РСД/ком. 1.700,00 
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VII КОМПЕНЗАЦИОНИ ЈАСТУК 

1    Тип I - димензија 120x1000x40мм РСД/ком. 200,00 

2    Тип II - димензија 240x1000x40мм РСД/ком. 225,00 

3    Тип III - димензија 360x1000x40мм РСД/ком. 250,00 

VIII ПРЕДИЗОЛОВАНИ ОГРАНЦИ 

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm РСД/ком. 1.800,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 1.900,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 2.000,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm РСД/ком. 2.200,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm РСД/ком. 2.800,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm РСД/ком. 3.400,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm РСД/ком. 4.600,00 

8 - DN 125     139,7/3,6 mm      Diz  225 mm РСД/ком.. 5.800,00 

9 - DN 150     168,3/4,0 mm      Diz  250 mm РСД/ком. 6.600,00 

10 - DN 200     219,1/4,5 mm      Diz  315 mm РСД/ком. 8.100,00 

11 - DN 250     273,0/5,0 mm      Diz  400 mm РСД/ком. 9.500,00 

12 - DN 300     323,9/5,6 mm      Diz  450 mm РСД/ком. 11.100,00 

13 - DN 350     355,6/5,6 mm      Diz  500 mm РСД/ком. 12.000,00 

14 - DN 400     406,4/6,3 mm      Diz  560 mm РСД/ком. 14.000,00 

15 - DN 450     457,2/6,3 mm      Diz  630 mm РСД/ком. 15.100,00 

16 - DN 500     508,0/6,3 mm      Diz  670 mm РСД/ком. 18.500,00 

IX ПРЕДИЗОЛОВАНИ ВЕНТИЛИ 

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm РСД/ком. 2.000,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 2.150,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm РСД/ком. 2.350,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm РСД/ком. 2.550,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm РСД/ком. 3.550,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm РСД/ком. 4.050,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm РСД/ком. 5.050,00 

8 - DN 125     139,7/3,6 mm      Diz  225 mm РСД/ком. 8.550,00 

9 - DN 150     168,3/4,0 mm      Diz  250 mm РСД/ком. 9.600,00 

10 - DN 200     219,1/4,5 mm      Diz  315 mm РСД/ком. 16.350,00 

11 - DN 250     273,0/5,0 mm      Diz  400 mm РСД/ком. 17.950,00 

12 - DN 300     323,9/5,6 mm      Diz  450 mm РСД/ком. 19.550,00 

13 - DN 350     355,6/5,6 mm      Diz  500 mm РСД/ком. 20.800,00 

14 - DN 400     406,4/6,3 mm      Diz  560 mm РСД/ком. 22.000,00 

15 - DN 450     457,2/6,3 mm      Diz  630 mm РСД/ком. 24.400,00 

16 - DN 500     508,0/6,3 mm      Diz  670 mm РСД/ком. 26.800,00 

IX КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА 

 Радиографска контрола РСД/филму 1.500,00 
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Све напред наведене цене су без обрачунатог  ПДВ-a. 
 
II – Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Градског већа града Крушевца, и њеним 
ступањем на снагу престаје да важи претходна Одлука 
бр. 46/1 од 05.04.2018. године, на коју је Градско веће 
града Крушевца дало сагласност Решењем III Бр:          
023-25/18 од 09.05.2018. године. 

 
III - Решење објавити у ”Службеном листу града 

Крушевца”  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  023-27/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 

  

 
 
603 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града", бр. 15/18), Одлуке о буџету града Крушевца 
за 2019. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18) и Решења Градског већа града Крушевца                   
III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења Градског 
већа града Крушевца бр. III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. 
године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.04.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Јавни радови“ бр. 1/2019 од 
10.04.2019. године, које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава, на седници одржаној 10.04.2019. 
године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  011-11/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 

  
*     *    * 

 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2019. 

годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18), 
Решења Градског већа града Крушевца III бр. 022-5/18 од 
12.01.2018. године и Решења Градског већа града 
Крушевца III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. године 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на седници 
одржаној дана 10.04.019. године, донела је 

УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМE  
ЗА ИЗБОР  КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

ПРОГРАМА „ЈАВНИ РАДОВИ“ 
 
I – ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Програм   јавних   радова   намењен   је   радном   анга-

жовању   првенствено   теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради 
очувања и унапређења радних способности незапослених, 
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Град Крушевац и Национална служба за 
запошљавање на основу јавног конкурса. 

Послодавац-извођач јавних радова може организо-
вати спровођење јавних радова уколико у програм 
укључи незапослена лица из свих категорија теже 
запошљивих, дефинисаних Локалним планом запошља-
вања за 2019.год., а у складу са потребама тржишта рада. 

 
Пре  укључивања  у програм  Национална  служба  

врши  проверу  испуњености законских и услова овог 
јавног конкурса за незапослено лице. 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 
(пет) незапослених лица из наведених категорија 
незапослених. 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири 
месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. 

Уговором о привременим и повременим пословима 
утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у 
јавни рад. 

 
Јавни радови се могу спроводити у областима: 

   социјалне заштите  и хуманитарног рада, 
   одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,  
    одржавања и заштите животне средине и  

       природе. 
 
Средства намењена за организовање спровођења 

јавних радова користе се за: 
 

 исплату накнаде за обављен посао лицима  
ангажованим на јавним радовима по основу уговора 
о привременим и повременим пословима, у висини до 
22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног 
ангажовања на месечном нивоу; која се увећава за 
припадајући порез и  доприносе за обавезно социјално 
осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове 
доласка и одласка са рада; 

 
 накнаду трошкова спровођења јавних радо-

ва послодавцу, у свим областима, једнократно, у 
висини од: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
месец дана, 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
два месеца, 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
три и четири месеца; 
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 накнаду  трошкова  обуке:  у  зависности  од  
врсте  и  сложености  послова  које обухвата јавни рад, 
у току првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе,  односно  за  лица  
ангажована  код  послодавца  -  пружаоца  услуга соци-
јалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке 
лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим 
компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, 
односно образовној установи, исплаћују се средства у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажо-
ваном лицу које је завршило обуку и којем је издата 
потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова 
обуке не може бити исплаћена за лица која су у 
претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; 
Град и Национална служба процењују оправданост   
потребе за обуком, уколико исто није регулисано 
законом. 

 
II - УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
Право учешћа на Јавном конкурсу за организо-

вање спровођења јавних радова на којима се ангажују 
незапослена лица имају: 

   органи аутономне покрајине и органи јединица 
локалне самоуправе, 

   јавне установе и јавна предузећа, 
   привредна друштва, 
   предузетници, 
   задруге и 
  удружења која имају статус правног лица, 

односно која су уписана у Регистар Агенције за при-
вредне регистре. 

 
Право на доделу средстава за организовање 

спровођења јавног рада послодавац - извођач може да 
оствари под условом да: 

 реализује јавни рад на подручју града Крушевца 
 ангажује незапослена лица са подручја града 

Крушевца 
 измирио је раније уговорне и друге обавезе 

према Националној служби и Граду, осим за обавезе чија 
је реализација у току, уколико исте редовно измирује. 

 
III - ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за 

подношење пријаве: 
 
 попуњена пријава за спровођење јавног рада на 

прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активно-
стима у термин плану; 

 фотокопија решења надлежног органа о упису у 
регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није 
регистрован у АПР;  

 фотографије места извођења јавног рада - за 
јавне радове који се спроводе у области одржавања и 
заштите животне средине и природе и одржавања и 

обнављања јавне инфраструктуре (максимално три 
фотографије за сваку локацију); 

 за јавне радове који се спроводе у области 
социјалне заштите, односно који се односе на пружање 
појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у 
заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за 
самостални живот - персонална асистенција и др.), 
фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у 
складу са прописима у области социјалне заштите; 

 информације о корисницима услуга (број и 
структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из 
области социјалне заштите и хуманитарног рада. 

 
Уколико послодавац - извођач јавног рада 

организује обуку, неопходно је приложити интерни 
програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу, као и биографију инстру-
ктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга 
социјалне заштите, који подлеже обавези оспосо-
бљавања новозапослених у складу са законом. 

 
Национална служба задржава право да тражи и 

друге доказе и документацију од значаја за спровођење 
поступка одлучивања о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова. 

 
Начин подношења пријаве 
 
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два 

примерка, Националној служби за запошљавање, 
Филијала Крушевац. Пријава се подноси непосредно 
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Филијали Крушевац или преузети на сајтовима 
www.krusevac.rs и www.nsz.gov.rs 

 
 
IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Одлуку о одобравању средстава за спровођење 

јавног рада доноси Град  на основу ранг-листе, а након 
провере испуњености услова Јавног конкурса и 
бодовања поднете пријаве, односно приложене 
документације  послодавца - извођача јавног рада од 
стране Националне службе, у року од 30 дана од дана 
истека јавног конкурса.  

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног 
конкурса, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узете у разматрање 
уколико се за то стекну услови. 

 
Град и Национална служба приликом одлучи-вања 

процењују оправданост укључивања броја  лица  и/или  
трајања  јавног  рада  из  пријаве, као  и  оправданост  
поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме 
је 2017, 2018. и 2019. године финансирано спровођење 
јавног рада у истој области на предложеним локацијама. 

 
 

 
 
 
 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

 

 

Критеријуми Број бодова 

 
 
 

Област спровођења 
јавног рада 

 
Одржавање и заштита живoтне 

средине и природе 

 
10 

Социјална заштита и хуманитарни 
рад 

 
8 

 
Одржавање и обнављање јавне 

инфраструктуре 

 
5 

Дужина трајања јавног 
рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категорија лица 

Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво жена без квалификација и 

нискоквалификованих 

 
 

20 
Јавни рад подразумева ангажовање 

искључиво лица без квалификација и 
нискоквалификованих 

 
 

15 
Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво жена које припадају 

следећим 
категоријама: радно способни 

корисници новчане социјалне 
помоћи, Роми, вишкови запослених, 

лица која посао 
траже дуже од 18 месеци 

 
 
 
 

10 

 
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 

 
50 

 
 
 
V – ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након 

донете одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу 
јавног рада, закључи уговор о привременим и 
повременим пословима са изабраним незапосленим 
лицима са евиденције незапослених. 

 
Датум ангажовања лица са којима је закључен 

уговор о привременим и повременим пословима не 
може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити  након  60  дана  од  дана  
доношења  одлуке  о  одобравању  средстава  за 
спровођење јавног рада. 

 
Начелник Градске управе, директор филијале 

Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти 
директор Националне службе и послодавац - извођач 
јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и 
обавезе и на основу којег се врши исплата средстава.  
Изузетно,  уколико  од  датума  доношења  одлуке  до  
краја  календарске године има мање од 30 дана, уговор 
се закључује до краја те календарске године. 

Документација за закључивање уговора о спро-
вођењу јавног рада: 

 
 уговори о привременим и повременим 

пословима са незапосленим лицима, као доказ о 
ангажовању лица на јавном раду; 

 нови термин план потписан од стране 
послодавца - извођача јавног рада, уколико је  у  
поступку  разматрања  пријаве  за  спровођење  јавног  
рада  извршена корекција броја лица и/или дужине 
трајања јавног рада; 

 спецификација  средстава   -  материјала  за   
рад,   у  складу   са   одобреним средствима за накнаду 
трошкова спровођења јавног рада; 

 потврда банке о отвореном наменском 
рачуну и картон депонованих потписа наменског 
рачуна, важећих у моменту пријема средстава 
обезбеђења и давања меничног овлашћења или потврда 
о отвореном евиденционом рачуну; 

 одговарајуће  средство  обезбеђења  уговорних  
обавеза  у  складу  са  извором финансирања послодавца 
- извођача јавног рада; 

 за правна лица - доказ о извршеној 
регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за 
регистрацију меница); 
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 фотокопија/очитана лична карта одговорног 
лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и 

    други докази у зависности од статуса жиранта.1) 
 
У циљу закључивања уговора о спровођењу 

јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у 
обавези да достави и одговарајућа средства обезбе-
ђења уговорних обавеза: 

 
1.  За предузетника: 
 

 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 
динара - две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењем; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција  у  вредности  
одобрених  средстава  са  роком  важења  од  6 месеци 
од дана издавања и једна бланко трасирана меница са 
једним жирантом и меничним овлашћењем. 

 
2.  За правно лице: 
 

 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 
динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењем; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности  
одобрених  средстава  са  роком  важења  од  6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са 
меничним овлашћењем. 

 

3.  За кориснике јавних средстава: 
 

 изјава одговорног лица, послодавца – изво-
ђача јавног рада корисника јавних средстава, да су 
обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења 
јавног рада и да не постоји могућност прилагања 
одговарајућег средства обезбеђења. 

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу 
извора средстава финансирања биће проверен од стране 
Националне службе на основу расположивих података 
Управе за трезор и Народне банке Србије. 

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум 
пријаве на осигурање првог незапосленог лица 
ангажованог на јавном раду. 

 
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 
 
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да: 
 

 закључи уговор о привременим и повре-
меним пословима са незапосленим лицима, најдуже до 
предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши 
пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају 
престанка радног ангажовања незапосленог лица,  
_______________ 
1) Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које 
је у радном односу на неодређено време, физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице 
које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер. 

 

послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана од 
дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа   
квалификације, за преостало време спровођења јавног 
рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом 
уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања 
у програм/замену, Национална служба врши проверу 
испуњености законских и услова овог јавног конкурса 
за незапослено лице; 

 редовно, у законски утврђеним роковима, врши 
уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући 
рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе; 

 редовно   врши   уплату  припадајућих   пореза   
и   доприноса   за   обавезно социјално осигурање за лица 
из уговора и доставља доказе; 

 редовно  доставља  доказе  о  утрошку  прене-
тих  средстава  за  трошкове накнаде спровођења јавног 
рада, у складу са уговором; 

 достави доказе о утрошку пренетих средстава за 
трошкове обуке; 

 обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора 
за обуку незапослених ангажованих на  јавном  раду  и  о  
томе  достави  писани  доказ Националној служби; 

 организује заштиту и безбедност радно  ангажо-
ваних  лица,  у  складу  са законом и захтевом стандарда 
за конкретне послове јавног рада; 

 достави фотокопију потврде/сертификата о 
стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на 
спровођењу јавног рада након завршене обуке, на про-
писаном обрасцу, односно  фотокопију  потврде/лиценце  
у  складу  са законом. 

 месечно доставља извештај о спровођењу јав-
ног  рада, на прописаном обрасцу; 

 Националној служби омогући контролу реали-
зације уговорних обавеза и увид у сву потребну 
документацију и ток спровођења јавног рада; 

 обавести Националну службу о свим  про-
менама  које  су  од  значаја  за реализацију уговора у 
року од осам дана од дана настанка промене 

 Достави Националној служби фотографије 
места извођења јавног рада по завршетку јавног рада - за 
јавне радове који се спроводе у области одржавања и 
заштите животне средине и природе и одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре (максимално три 
фотографије за сваку локацију). 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног  рада  је  
у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених 
средстава увећан за законску затезну камату од дана 
преноса средстава. 

 
VII – ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Информације о јавном конкурсу могу се добити у 

Филијали Крушевац, или на сајтовима www.krusevac.rs 
и www.nsz.gov.rs  

 
Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Живојин Милорадовић, с.р.  

 
 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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604 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 11.04.2019.  године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР 

ИЗВОЂАЧА ЗА ПРОГНОЗУ БИЉНИХ БОЛЕСТИ 
И  ШТЕТОЧИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - Да се на основу Одлуке о буџету града 
Крушеца за 2019. годину издвоје средства у износу од 
500.000,00 динара за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача за прогнозу биљних 
болести и штеточина на територији града Крушевца, 
које ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  320-58/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
605 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18)  и  става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца  на седници одржаној 
дана 11.04.2019. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

извођача за прогнозу биљних болести и штеточина на 
територији града Крушевца. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  320-59/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
 

*      *     * 
 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2019. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 27.02.2019. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за  избор извођача за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца, као и начин 
остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финансирање 

прогнозе биљних болести и штеточина на територији 
града Крушевца имају правна лица која су регистрована 
за спровођење ове мере, и која су уписана у одговарајући 
Регистар привредних субјеката.  

 
3. Извођач треба да испуњава следеће услове: 
 
- да располаже са минимум једном метеос станицом 

која покрива територију  града Крушевца; 
- да поседују 20 феромонских клопки за засаде 

биљних култура и минимум 3 светлосне лампе за 
праћење појаве штетних организама ;  

- да има ангажовано једно овлашћено стручно лице 
из области заштите биља и 

- да располаже совтером за обраду података 
 
4. Начелник расписује Конкурс за избор извођача 

за прогнозу биљних болести и штеточина на територији 
града Крушевца. Конкурс ће бити отворен 10 (десет) 
дана од расписивања Конкурса. 

 
5. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом.  
 
6. Исплата средстава врши се уплатом на текући 

рачун корисника, на основу уговора, по завршеном 
конкурсу.   

 
Број: 21/19                           Председник Комисије 

                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 
606 
На основу члана 5. и 10. став 7. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), Одлуке о доношењу Генералног урбани-
стичког плана града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” број 3/2015), Одлуке о доношењу Плана 
генералне регулације "Центар" ("Сл. лист Града 
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Крушевца, број 14/2016), Одлуке о доношењу Плана 
детаљне регулације  "Парк Багдала” у Крушевцу (“Сл. 
лист града Крушевца” број 8/2016), пројекта препарце-
лације кат. парцела бр. 2482 и 2483/1 обе КО Крушевац, 
члана 50. став 1. тачка 2. Статута града Крушевца 
(„Службени лист Града Крушевца“, број 15/18),  

Градско веће града Крушевца је, на  седници одржа-
ној дана 11.04.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УКИДАЊУ СТАТУСА ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ -   
- ЈАВНИ ПАРК БАГДАЛА- 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спровођења 

планског акта, на парцели бр. 2483/9 уписаној у лист 
непокретности број 9565 K.O. Крушевац, трајно 
престала потреба коришћења јавног парка, те јој се 
УКИДА својство добра у општој употреби и сада 
представља остало земљиште у јавној својини Града 
Крушевца. 

 
2. Након ступања на снагу овог Решења, 

Републички геодетски завод – Служба за катастар 
непокретности Крушевац, спровешће у катастру 
непокретности укњижбу на начин да ће на катастарској 
парцели број 2483/9 уписаној у листу непокретности 
број 9565 K.O. Крушевац, брисати укњижбу културе и 
класе – јавни парк – у јавној својини Града Крушевца и 
уписати – остало земљиште - јавна својина Града 
Крушевца. 

 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  350-250/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 

 
 
607 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 

15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 1.756.785 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), пројекат 0018 (П: „Управљање јавном 
имовином у служби локалног развоја“), после позиције 
166, уводи се позиција 166.1 – Услуге по уговору, 
економска класификација 423000, конто 423599-Остале 
стручне услуге, на износ од 1.756.785 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 1.756.785 динара су 
непланирана средства за учешће у пројекту „Управљање 
јавном имовином у служби локалног развоја“, по 
Уговору о додели гранта број 48-00-00032/2016-28-12. 

  
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-2/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
608 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 70.565 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 5-ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0005 (ПА: Омбудсман), после позиције 24, уводи се 
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позиција 24.1 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи, економска класификација 416000, конто 
416111-Јубиларне награде, на износ од 70.565 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 70.565 динара су 
непланирана средства за јубиларну награду за 20 година 
рада заштитнику грађана Светлани Цветковић, која то 
право стиче у 2019. години. 

  
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-26/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
609 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

 Градско веће града Крушевца, дана  11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Прве техничке школе „Крушевац“), 
економска класификација 463000, позиција 109 – 
Трансфери осталим нивоима власти, повећава се за 
25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 25.000 динара су недовољно 
планирана средства за помоћ у случају смрти мужа 
запослене Мирјане Марковић. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 

4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  401-27/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
  
 
610 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 95.921 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Прве техничке школе „Крушевац“), 
економска класификација 463000, позиција 109 – 
Трансфери осталим нивоима власти, повећава се за 
95.921 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 95.921 динара су недовољно 
планирана средства за набавку заштитне опреме у 
складу са Актом о процени ризика, а по решењу 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Инспектората за рад, Одељења 
инспекције рада Крушевац бр. 389-164-000244/2018-04 
од 27.12.2018. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-28/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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611 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 12.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Кнез Лазар“ Велики Купци), 
економска класификација 463000, позиција 96 – 
Трансфери осталим нивоима власти, повећава се за 
12.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 12.000 динара су 
непланирана средства за испитивање микроклиме, а по 
решењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Инспектората за рад, Одељења 
инспекције рада Крушевац бр. 389-164-000226/2018-04 
од 27.12.2018. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-29/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
 
 
 
612 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 33.210 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Школе за основно и средње образовање 
„Веселин Николић“), економска класификација 463000, 
позиција 102 – Трансфери осталим нивоима власти, 
повећава се за 33.210 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 33.210 динара су недовољно 
планирана средства за санитетски преглед ученика и 
радника школе који обављају практичну наставу у 
оквиру образовног профила пекар. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-30/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
       
 
613 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - ГРАДСКА 
УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15:   
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ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 74.091 динар распоређено на следеће 
кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Јован Поповић“), економска 
класификација 463000, позиција 95 – Трансфери 
осталим нивоима власти, повећава се за 74.091 динар. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном  износу од 74.091 динар су 
недовољно планирана средства за помоћ у медицинском 
лечењу-боловање дуже од 3 месеца за запослену Ану 
Јовановић Попадић. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-31/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
     
 
614 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана  11.04.2019. 
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 2019. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, позиција 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 59.650 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Јован Јовановић Змај“), 
економска класификација 463000, позиција 94 – 

Трансфери осталим нивоима власти, повећава се за 
59.650 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 59.650 динара су недовољно 
планирана средства за набавку средстава и опреме за 
личну заштиту на раду, у складу са Актом о процени 
ризика, а по решењу Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
Инспектората за рад, Одељења инспекције рада 
Крушевац бр. 389-155-000003-1/2018-04 од 31.01.2019. 
године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-32/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
     
  
615 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.550.763.652 динара, уплатом 
Министарства културе и информисања на уплатни рачун 
буџета, за суфинансирање матичних функција библиотеке 
у 2019. години, по изводу бр. 3 од 19.03.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 06 и сада износе 
3.550.763.652 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 400.000 
динара и сада износе 3.389.400.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 400.000 динара и сада износе 
44.570.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  161.363.652 динара. 
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Средства у износу од 400.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Народне библиотеке, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-
САЊА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Народне библиотеке), функционалана 
класификација 820 и то на: 

Позицију 233-Трошкови путовања, у укупном 
износу од 211.000 динара: 

- конто 422111 - Трошкови дневница на 
службеном путу, износ од 111.000 динара; 

- конто 422121 - Трошкови превоза на службеном 
путу у земљи, износ од 76.000 динара и 

- конто 422131 - Трошкови смештаја на 
службеном путу, износ од 24.000 динара. 

 
Позицију 234 - Услуге по уговору, у укупном износу 

од 104.000 динара: 
- конто 423321-Котизација за семинаре, износ од 

50.000 динара и 
- конто 423599 - Остале стручне услуге, износ од 

54.000 динара. 
 
Позицију 237-Материјал, у укупном износу од 

50.000 динара: 
- конто 426111-Канцеларијски материјал, износ 

од 40.000 динара и 
- конто 426311-Стручна литература за редовне 

потребе запослених, износ од 10.000 динара. 
 
Позицију 242-Машине и опрема, у укупном износу 

од 35.000 динара: 
- конто 512222-Штампачи, износ од 35.000 

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

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-1/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
     
 
 
616 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.04.2019. 
године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
15.811.064 динара, извор финансирања 06 –Донације од 
међународних организација и сада износе 3.550.363.652 
динара, уплатом Сектора за уговарање и финансирање 
програма из ЕУ (Министарство финансија) на посебан 
подрачун Градске управе-EXCHANGE 5, број 840-
239771-70, за реализацију пројекта „Управљање јавном 
имовином у служби локалног развоја“, у износу од 
133.920 евра, односно 15.811.064 динара, по изводу бр. 1 
од 12.03.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
15.811.064 динара, извор финансирања 06 и сада износе 
3.550.363.652 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од  
3.389.000.000  динара. 

Приходи на конту 732141 – Текуће донације од 
међународних организација у корист нивоа градова, 
повећавају се за 15.811.064 динара и сада износе 
15.811.064 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 15.811.064 динара и сада износе 161.363.652 динара. 

Средства у износу од 15.811.064 динара, извор 
финансирања 06, разврставају се код: 

 Градске управе, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), пројекат 0018 (П: „Управљање јавном 
имовином у служби локалног развоја“), функционалана 
класификација 133 и то: 

Економска класификација 423000-Услуге по 
уговору: 

- конто 423419-Остале услуге штампања, износ 
од 47.225 динара; 

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
2.280.987 динара и 

- конто 423711-Репрезентација, износ од 59.032 
динара. 

Економска класификација 424000-Специјализоване 
услуге: 

- конто 424631-Геодетске услуге, износ од 
5.903.175 динара и 

- конто 424911-Остале специјализоване услуге, 
износ од 3.482.873 динара. 

Економска класификација 426000-Материјал: 
- конто 426411-Бензин, износ од 354.191 динар. 
Економска класификација 512000-Машине и 

опрема: 
- конто 512221-Рачунарска опрема, износ од 

141.676 динара. 
Економска класификација 515000-Нематеријална 

имовина: 
- конто 515111-Компјутерски софтвер, износ од 

3.541.905 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
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3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  401-34/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

   
  
 
                   
  

IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
 
617 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
55/2014, 24/2018, 41/2018 и 87/2018), дана 01.04.2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2011,... ) тако што се: 

- у члану 18. став 3. брише, а став 4. постаје став 3. 
 - члан 20. мења и гласи:  
 

"Члан 20. 
  
Изузетно од одредби члана 18. овог решења, возила 

која у обављању своје делатности користе правна и 
физичка, чија највећа дозвољена укупна маса износи од 
10t до 26t и то без приколице и др. вучних возила могу  

се кретати само уз одобрење Одељења за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове Градске управе 
града Крушевца, уз накнаду одређену Одлуком о 
локалним комуналним таксама.  

Највећа дозвољена укупна маса возила до 26t не 
односи се на грађевинске машине, теретна возила у 
функцији градилишта и цистерне за превоз нафте и 
нафтних деривата, као и теретна возила од интереса за 
град Крушевац.“ 

- члан 21. мења и гласи: 
 

"Члан 21. 
 
Уз захтев за издавање одобрења подноси се очитана 

саобраћајна дозвола за свако возило уз прецизирање 
периода кретања возила, доказ о оправданости разлога 
кретања возила, а за предузећа и предузетнике доказ о 
упису у одговарајући регистар. 

 Одобрење Одељења се може издати и на име 
подносиоца захтева (до четири возила за период од једне 
године), као и за кретање појединачног теретног возила 
(одобрење за одређене регистарске таблице за период до 
једне године).“ 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158, став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, измени 
Саобраћајни пројекат за постављање саобраћајне 
сигнализације и опреме за измену режима теретног 
саобраћаја на територији града Крушевца II Бр. 182 од 
26.01.2018. године израђен од стране Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу I диспозитива 
овог Решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти.      

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 344-269/19  НАЧЕЛНИК 
    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
    Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                              Страна 
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