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II – АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

 
 
1 
На основу члана 36. Закона о буџетској 

инспекцији („Сл.гласник РС“ број 118/21) и члана 47. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
број 15/18), 

Градоначелник града Крушевца, дана 
04.01.2023.године, донео је 

 
О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ 

БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I – СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о 

оснивању Службе буџетске инспекције града 
Крушевца II број: 011-15/19 од 07.05.2019.године 
објављена у „Службеном листу града Крушевца“ број 
6/19 од 08.05.2019.године. 

 
II – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

 
II Број: 011-1/23            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

           Јасмина Палуровић,с.р  
 
 

 
 

III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 

2 
На основу члана 50.Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 
20. Одлуке о буџету града Крушевца за 2023. годину 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 20 /2022), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.01.2023. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. УСВАЈАЈУ СЕ  финансијски планови 

директних корисника буџета за 2023. годину и то за: 
Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, 
Градско правобранилаштво, Заштитника грађана, 
Градску управу и Службу месних заједница, који су 
урађени у складу са организационом, програмском,  

 

 
функционалном, економском и класификацијом 

према изворима финансирања. 
 
2. Решење објавити у „Службеном  листу града 

Крушевцa“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број 400-1/2023       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                                   
                            Јасмина Палуровић,с.р 
 

3 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона  
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ 
бр.88/11 и 104/2016) и члана 50. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

 
 Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 11.01. 2023. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора број 40/12 од 30.11.2022. године, којом се 
врши измена и допуна Одлуке Надзорног одбора ЈКП 
„Водовод–Крушевац“ Крушевац, број 13/8 од 
24.04.2017. године, која је мењана и допуњена 
Одлукама Наздорног одбора број 34/3 од 03.04.2018. 
године, број 87/3 од 13.07.2020. године и број 18/13 од 
15.04.2021. године којим се утврђују цене 
канализације и пречишћавања отпадних вода – ПОВ 
за следеће категорије корисника: 

 
1. ПРИВРЕДА – ПРАВНА ЛИЦА 

                                Цена 

- канализација      20,88 дин/м3 

- ПОВ                    44,69 дин/м3 

                               65,57 дин/м3 

 
Утврђене цене су исказане у динарима без пореза 

на додату вредност (ПДВ-а). 
  
II - Решење ступа на снагу након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца, 
а примењиваће се од 01.01.2023. године. 

 
III - Решење објавити у „Службеном  листу града 

Крушевцa“. 
 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  КРУШЕВЦА 
 
III Број: 38-1/2023  ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА
                Јасмина Палуровић,с.р 
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4 

На основу члана 4. Одлуке о јавним 

паркиралиштима ("Службени лист града Крушевца" 

бр. 13/19) и члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.01.2023. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПАРКИРАЛИШТА  
НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА 

 ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - МЕЊА СЕ Решење о одређивању 

паркиралишта на којима се плаћа накнада за 
паркирање моторних возила на подручју града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/21, 16/21 
и 18/22) тако што се у члану 2. ставу I тачка 19. мења 
да гласи: 

 
„19. Улица Косовска (Зона II) испред Дечијег 

диспанзера простор ван коловоза;“ 
 
II - Постављање саобраћајних знакова извршити 

на основу пројеката саобраћајне сигнализације,                        
а сходно Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 
III - Ово решење ступа на снагу даном доношења 

на Градском већу. 
 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 344-11/2023                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
                               Јасмина Палуровић,с.р 
  

5 
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 28.12.2022. 
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 2022. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 

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

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање Градске управе, 
економска класификација 414000, позиција 39 – 
Социјална давања запосленима, повећава се за 
208.078 динара. 

      
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 208.078 динара су 
недовољно планирана средства за исплату 
отпремнине приликом одласка у пензију запосленој 
Цвети Максимовић. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

  
III Број: 401-390/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 

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

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

 Градско веће града Крушевца, дана  
28.12.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
800.000 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 5.711.235.170 
динара, уплатом Министарства културе и 
информисања, по изводу бр. 30 од 16.12.2022. године. 

 
Укупни расходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
800.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
5.711.235.170 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
800.000 динара и сада износе 5.533.706.268 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери у ужем смислу од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 800.000 динара и сада 
износе 115.562.819 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  177.528.902 динара. 
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Средства у износу од 800.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се: 

Установе у култури, НАРОДНИ МУЗЕЈ, програм 
1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, ПА 
0001 (ПА: „Функционисање Народног музеја“) 
функционална класификација 820-Услуге културе и 
то: 

Позиција - 177, економска класификација 
515000–Нематеријална имовина износ од 800.000 
динара: 

- конто 515129-Остале књижевна и уметничка 
дела, износ од 800.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-32/2022  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА         
Jасмина Палуровић,с.р                                                                                                                                     

 
 
7 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  28.12.2022. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 16.320 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 5.711.251.490 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања, по 
изводу бр. 29 од 14.12.2022. године. 

Укупни расходи буџета за 2022. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 16.320 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
5.711.251.490 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 16.320 
динара и сада износе 5.533.722.588 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери у ужем смислу од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 16.320 динара и сада 
износе 115.579.139 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  177.528.902 динара. 

Средства у износу од 16.320 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се: 

Установе у култури, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
програм 1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА, ПА 0001 (ПА: „Функционисање 
Народне библиотеке“) функционална класификација 
820-Услуге културе и то: 

Позиција - 167, економска класификација 
423000–Услуге по уговору износ од 16.320 динара: 

 
- конто 423413-Услуге штампања  публикација, 

износ од 16.320 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
                                                                                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА    

III Број:400-33/2022              Јасмина Палуровић,с.р 
  
                                                                                                         
 
 

 

IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 

 

 
    

8 
На основу члана 77. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр, 88/17 и 27/18-други закон, 10/19, 6/20 и 
129/21)), члана 5. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 
одраслом („Службени гласник РС” број 80/18) и члана 
41. Одлуке о организацији Градске управе града 
Крушевца ( „ Сл. лист града Крушевца„ број 11/17),  

Начелник Градске управе града Крушевца,              
дана 26.12.2022.године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, 

УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ 

ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ   

И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ  

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
1.  Образује се Интерресорна комисија града 

Крушевца за процену потреба детета, ученика и 
одраслог за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија врши процену потреба за додатном 
подршком детета, ученика и одраслог са 
пребивалиштем, односно боравиштем на територији 
града Крушевца. 

 
2. Седиште рада Комисије је у Крушевцу, улица 

Газиместанска бб. 
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Комисија ради у згради Градске управе града 

Крушевца, улица Балканска број 63. 
 
З. Комисија се образује ради процене потреба за 

пружањем додатне подршке којом се остварују права, 
услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом 
обезбеђују превазилажење физичких, комуника-
цијских и социјалних препрека унутар образовних 
установа и заједнице у целини. 

 
4. Комисија има пет чланова и то четири стална 

и једног повременог члана. 
Стални чланови Комисије имају заменике који се 

именују из истих структура као и чланови чији су 
заменици. 

Комисија има председника Комисије кога бирају 
стални чланови из својих редова. Стручну и 
административно-техничку подршку Комисији пружа 
Координатор Комисије. 

 
5. За сталне чланове Комисије именују се: 
 
1) др Нелица Катанић, педијатар Дома здравља 

Крушевац, члан, представник система здравствене 
заштите (педијатар, односно специјалиста опште 
медицине за одраслог); 

-др Данијела Пауновић, педијатар Дома здравља 
Крушевац, заменик члана, представник система 
здравствене заштите, 

2) Марија Васић, школски психолог ОШ „Свети 
Сава“ Читлук, члан, представник образовно-
васпитног система , 

 Снежана Стефановић, логопед ОШ „Нада 
Поповић“ заменик члана, представник образовно-
васпитног система, 

3) Биљана Цветковић,социјална радница Центра 
за социјални рад Крушевац, члан, представник 
система социјалне заштите , 

-Невена Мијајловић, дипл.социјални радник                    
у Центру за социјални рад Крушевац, заменик члана, 
представник система социјалне заштите, 

4) Ана Стојановић, дефектолог у  ШОСО 
„Веселин Николић“ Крушевац, члан,  

-Драгана Стојковић, логопед у ШОСО „ Веселин 
Николић, заменик члана. 

 
Мандат сталних чланова Комисије и њихових 

заменика траје четири године.  
 
6. Стални члан Комисије разрешава се дужности 

пре истека рока на који је именован, у следећим 
случајевима: 

 
1) на свој захтев; 
2) ако не обавља или неодговорно обавља 

послове; 
З) ако не дође на три састанка заредом; 
4) ако му престане радни однос у установи у 

којој ради; 
5) ако се накнадно утврди да нема три године 

радног искуства у струци. 

 
7. Повремени члан Комисије је лице које добро 

познаје дете, ученика или одраслог. 

Повременог члана Комисије одређује председник 
Комисије, за сваког појединачно, на основу предлога, 
односно сагласности родитеља, односно другог 
законског заступника и одраслог. 

Обавештење о одређивању повременог члана, 
председник Комисије доноси у писаној форми и 
доставља га повременом члану и његовом 
послодавцу. 

 
8. За Координатора Комисије одређује се Весна 

Радојевић, запослена у Градској управи града 
Крушевца, на радном месту млађи саветник. 

Координатор Комисије учествује у раду 
Комисије, без права одлучивања. 

 
9. Комисија: 

- врши процену за свако дете, ученика и 
одраслог, за које добије захтев, односно иницијативу 
за покретање поступка, без дискриминације по било 
ком основу;  

- предлаже, односно препоручује надлежним 
органима и службама мере додатне подршке у складу 
са прописом којим се уређују ближи услови за 
процену потреба за пружањем додатне подршке 
детету, ученику и одраслом (у даљем тексту: 
Правилник); 

- информише родитеља, односно другог 
законског заступника и одраслог о мерама додатне 
подршке из система образовања, здравствене и 
социјалне заштите, у складу са Правилником, и 
упућује их на надлежне институције;  

- доноси заједничко, образложено мишљење на 
основу појединачне процене сваког члана Комисије и 
усаглашених ставова сталних и повременог члана; 

-  одлучује по приговору родитеља, односно 
другог законаког заступника и одраслог, изјављеном 
против мишљења Комисије; 

-  прати остваривање предложене додатне 
подршке; 

-  доставља редовне извештаје о свом раду, 
предложеној и оствареној подршци Градској управи, 
два пута годишње, у роковима прописаним 
Правилником; доставља Збирни извештај за 
календарску годину ресорним министарствима након 
што га усвоји Градско веће;  

-  прикупља, обрађује и чува податке о деци, 
ученицима и одраслима најдуже до завршетка 
школовања, као и податке о свом раду; 

-  формира и води збирку података о деци, 
ученицима и одраслима за које је покренут поступак 
процене, у електронској и штампаној форми, у складу 
са законом којим се уређује заштита података о 
личности;  

-  формира и води збирку података о раду 
Комисије, у складу са Правилником; 

-  информише јавност о свом раду и начину 
остваривања додатне подршке; 

-  доноси Пословник о свом раду; 
-  обавља и друге послове у складу са законом, 

Правилником и општим актом града. 
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Комисија је руковалац података у поступку 
прикупљања и обраде података. 

 
10. Координатор Комисије: 
 

- прикупља документацију која је неопходна за 
покретање и вођење поступка процене, 

- доставља документацију члановима 
Комисије, 

- организује и администрира процес процене, 
- сазива повремене чланове Комисије, 
- прикупља и обрађује податке и води Збирке 

података у складу са Правилником, 
- ажурира базу података о раду Комисије и 

корисницима,  
- припрема податке за извештаје Комисије и 
- обавља друге послове за потребе Комисије, у 

складу са законом, Правилником и општим актом 
општине/града. 

 
11. Услове и средства за рад Комисије, као и 

услове за чување документације, обезбеђује Градска 
управа града Крушевца. 

 
12. Председник, стални и повремени члан 

Комисије имају право на накнаду за рад. 
 

Трошкови рада Комисије падају на терет 
средстава буџета града Крушевца. 
 

Висина накнаде за рад председнику Комисије 
износи 5% а сталним и повременим члановима 
Комисије износи 2,5 % од просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији , по детету, за месец 
у коме се врши процена потреба. 
 

13. Даном доношења овог Решења престаје да 
важи Решење о образовању Интерресорне комисије за 
процену потреба детета, ученика и одраслог за 
додатном образовном,здравственом и социјалном 
подршком за територију града Крушевца ( „Сл.лист 
града Крушевца“, бр. 1/19 и 19/22). 

 
14. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца. 
 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
IV Број: 560-107/22                                 НАЧЕЛНИК  
                                                                             Весна Анђелић, с.р 
 
                                                      
                                                               

 
 
 
 
 
 

9 
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. 41/09, 53/10 и 101/11)   
дана 26. 12. 2022 . 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 да: 

- у члану 6. ставу 1. наслову „Одређују се општа 
паркиралишта за путничка возила у следећим 
улицама:“ тачка 30. се мења да гласи: 

 "30. Улица Косовска, левом страном испред 
тениских терена за управно паркирање на изграђеном 
делу тротоара, левом страном од Улице Николе Тесле 
према Улици Иве Андрића у дужини око 18 метара 
делом на коловозу делом на тротоару, на краку 
истоимене улице који се пружа од Улице Косовске до 
Улице Чеховљеве левом и десном страном за управно 
паркирање на уређеном делу тротоара и на простору 
ван коловоза са леве стране од Улице Достојевског до 
Улице Слатинске;" 

- у члану 13. ставу 1. наслову " Одређује се 
забрана заустављања и паркирања на коловозу у 
следећим улицама:" тачка 31. се мења да гласи: 

„31. Улица Косовска, левом и десном страном од 
Улице Југовићеве до Улице Ћирила и Методија, левом 
и десном страном од Улице Ћирила и Методија до 
Улице Колубарске битке, левом и десном страном од 
Улице Ћирила и Методија (изузимајући деоницу од 
Улице Николе Тесле према Улици Иве Андрића у 
дужини око 18 метара где је одређено паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару) до краја Улице 
Косовске;“ 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
3.Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-1140/22                            НАЧЕЛНИК  
                                                      Весна Анђелић, с.р 
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