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I  –  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

 
Одлуке, стратешка документа, планови, програми и  др. 

 

 

Ред. 
бр. 

Одлуке  
 

Број и 
страна 

   
49 Одлука о приступању промени Статута града Крушевца 4/1 

   
50 Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – 

пословним зградама на територији града Крушевца 
4/1 

   
51 Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо 

одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у 
стамбеним и стамбено–пословним зградама на територији града 
Крушевца 

4/7 

   
52 Одлука о начину спровођења јавне расправе и укључивања грађана 

у поступку доношења одлука, стратешких докумената и других 
аката града Крушевца 

4/9 

   
53 Одлука о подизању споменика кнегињи Милици у Крушевцу 4/11 
   

54 Одлука о организацији и функционисању  цивилне заштите на 
територији града Крушевца 

4/11 

   
55 Одлука о саставу и начину рада Градског штаба за ванредне 

ситуације града Крушевца  
4/17 

   
56 Одлука о  покретању поступка Јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију пројекта за финансирање, 
управљање континуираним обављањем делатности снабдевања 
становништва лековима, помоћним лековитим средствима и 
медицинским средствима 

4/19 

   
57 Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града 

Крушевца 
4/20 

   
58 Одлука o изменама Одлуке о јавном линијском превозу путника на 

територији града Крушевца 
4/21 

   
59 Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину 
4/21 

   
60 Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије  

Завршног рачуна  Буџета града Крушевца за 2017. годину 
4/21 

   
61 Одлука о прихватању Препоруке Владе Републике Србије да се у 

поступку Плана реорганизације субјекта приватизације Холдинг 
компанија памучни комбинат YUMKO а.д. Врање потраживање 
Града по основу уступљених јавних прихода са стањем на дан 
31.03.2017. године у износу од 487.513,35 динара са каматом 
конвертује у трајни удео Града у капиталу субјекта  приватизације 

4/22 
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62 Одлука о  увећању основног новчаног капитала ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац, уплатом оснивача од 30.000.000 РСД, тако да 
сада основни новчани капитал ЈКП "Градска топлана" Крушевац 
износи 30.001.000 РСД 

4/22 

   
63 Одлука о утврђивању и  расподели добити  ''Бизнис инкубатор'' 

д.о.о. Крушевац за 2017. годину 
4/22 

   
64 Одлука о разрешењу и избору  чланова радних тела Скупштине 

града Крушевца 
4/22 

   
97 Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским  извештајем 

''Бизнис инкубатор'' д.о.о. Крушевац  за 2017. годину 
4/108 

   
158 Одлука о додељивању Награде и признања града Крушевца  8/1 

   
159 Одлука о финансијској подршци породици са децом   8/1 

   
160 Одлука о изменама Одлуке о оснивању Предшколске 

установе„Ната Вељковић“ у Крушевцу   
8/4 

   
161 Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе у 

међумесном превозу путника на територији Града Крушевца 
8/5 

   
162 Одлука о подизању Споменика палим припадницима војске, 

полиције и резервног састава од 1991 – 1999. године „Спасавање 
рањеника“ 

8/7 

   
163 Одлука о премештању споменика Бранку Перишићу Баџи 8/7 

   
164 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац 
8/7 

   
165 Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и 

подизању и одржавању зелених површина на  подручју града 
Крушевца 

8/8 

   
166 Одлука о изменама Одлуке о радном времену угоститељских, 

занатских и трговинских објеката на територији града Крушевца 
8/9 

   
167 Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу града 8/9 

   
170 Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2017. годину 8/13 

   
181 Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2018. годину  9/1 

   
209 Одлука о техничком секретару одборничке групе 11/1 

   
210 Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним 

делатностима 
11/1 

   
211 Одлука о изменама Одлуке о радном времену угоститељских, 

занатских и трговинских објеката на територији града Крушевца 
11/2 

   
212 Одлука допуни Одлуке о подизању Споменика палим припадницима 

војске, полиције и резервног састава од 1991-1999. године 
„Спасавање рањеника“  

11/3 

   
213 Одлука о конверзији потраживања за „СИМПО“ А.Д. Врање  11/3 

   
214 Одлука о утврђивању престанка мандата и избор члана Комисије за 

утврђивање назива улица и тргова 
11/4 

   
288 Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта jавног приватног 

партнерства без елемената концесије  за реализацију пројекта за 
финансирање, управљање  континуираним  обављањем  делатности  
снабдевања  становништва  лековима, помоћним лековитим 
средствима  и медицинским средствима 

12/1 
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289 Одлука о смањењу основног капитала Јавног предузећа за 
управљање пословним простором и пијацама „Пословни центар“ 
Крушевац 

12/1 

   
290 Одлука о отпису потраживања града Крушевца по основу 

уступљених јавних прихода, субјекта приватизације Друштва за 
одржавање зграда  Д.О.О . Београд 

12/2 

   
291 Одлука о утврђивању престанка функције заменика председника 

Скупштине града Крушевца 
12/2 

   
342 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину              
на територији града Крушевца 

14/1 

   
343 Одлукa о покретању поступка јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију пројекта "Пројекат јавног 
приватног партнерства - Реконструкција, рационализација и 
одржавање преосталог дела система јавног осветљења на 
територији града Крушевца" 

14/2 

   
344 Одлукa о изменама и допунама Одлуке о уређењу града 14/2 

   
345 Одлукa о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и 

подизању и одржавању зелених површина на подручју града 
Крушевца 

14/3 

   
346 Одлукa о одређивању аутобуских стајалишта која могу да се 

користе за линијски превоз путника у градском превозу путника на 
територији града Крушевца 

14/3 

   
347 Одлука о избору  заменика председника Скупштине града 

Крушевца 
14/7 

   
370 Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских 

објеката на територији града Крушевца – Пречишћен текст  
14/56 

   

371 Статут града Крушевца 15/1 

   
372 Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског 

правобранилаштва и Службе месних заједница за 2019. годину 
15/14 

   
373 Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним 

таксама 
15/18 

   
374 Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 15/21 

   
375 Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра другог 

земљишта за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 
територији града Крушевца 

15/27 

   
376 Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које 

се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, 
односно шума, у пољопривредно, односно у шумско земљиште за 
сврху утврђивања пореза на имовину за 2019. годину 

15/28 

   
377 Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији 

града Крушевца 
15/28 

   
378 Одлука о изменама Одлуке о оснивању Савета за безбедност 15/35 

   
379 Одлука о изменама и допунама Плана размештаја мањих 

монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним 
површинама 

15/36 
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383 Одлука о прихватању препоруке Владе Републике Србије дата 
Закључком 05 Број: 023-8267/2016-1од 11.10.2016. године и 05 
Број: 023-8375/2017 од 31.08.2017. године и давању сагласности да 
се потраживања града према субјекту приватизације „Trayal 
Korporacija“ а.д. Крушевац, по основу уступљених јавних прихода, 
конвертују у трајни удео Града у капиталу субјекта приватизације 

15/57 

   
384 Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града 

Крушевца за 2019. годину са Локалним акционим планом 
запошљавања града Крушевца за 2019. годину 

15/58 

   
385 Одлука о буџету града Крушевца за 2019. годину 15/72 

   
486 Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених 

површина на подручју града Крушевца - Пречишћен текст  
15/380 

   
487 Одлука о усвајању Локалног плана акције за децу  града Крушевца 

за период 2019-2025. година са Локалним планом акције за децу  
града Крушевца за период 2019-2025. година 

16/1 

   
488 Одлука о усвајању Елабората о развоју јавних предшколских 

установа на територији града Крушевца за период 2019-2023. 
година, са Елаборатом 

16/84 

   
489 Одлука о усвајању Програма развоја туризма Града Крушевца за 

период 2019-2024. године,  са Програмом  
16/98 

   
490 Одлука о усвајању Плана развоја културе града Крушевца за 

период 2018-2023. године,  са Планом  
16/181 

   
491 Одлука о усвајању Плана јавног здравља града Крушевца за период 

2018-2025. године, са Планом 
16/267 

   

 Планови, програми и др. (одлуке о усвајању истих, измене 

Програма  и планова и сл.) 

 

   
168 Одлука о измени и допуни Програма уређивања грађевинског 

земљишта за 2018. годину 
8/10 

   
169 Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине за 2018. годину 
8/11 

   
380 Програм уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину 15/37 

   
381 Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 

Крушевца за 2019. годину 
15/54 

   
382 Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине за 2019. годину  
15/55 

   

 Планска документа  

   

 Планови    

   
65 План детаљне регулације "Спортско рекреативни центар-Расина"               

у Крушевцу 
4/23 

   
66 Измена  Плана детаљне регулације "Трг костурница" измене 

целине Б, подцелина Б3 
4/78 

   
192 План генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу  10/1 

   
193 План детаљне регулације "Центар 3" у Крушевцу 10/80 
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194 План детаљне регулације "Центар 4" у Крушевцу 10/109 
   

195 План детаљне регулације Индустријске зоне "Ф" у Крушевцу 10/148 
   

196 Измене Плана детаљне регулације "Трг костурница-север" у Крушевцу 10/171 
   

215 Измена Плана генералне регулације „Центар“ у делу к.п.бр.: 2476/1, 
2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац у Крушевцу 

11/4 

   
216 Измена Плана детаљне регулације стамбено–пословног блока 

„Колонија“ у Крушевцу 
11/24 

   
217 Измене Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Равњак 1Б“  

у Крушевцу  
11/60 

   
348 План детаљне регулације "Железничка 1" у Крушевцу 14/7 

   
386 План детаљне регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу 15/182 

   
387 План Детаљне регулације „Центар 6“  у Крушевцу 15/210 

   
388 План Детаљне регулације „Расадник север“  у Крушевцу 15/236 

   
389 Измена Плана Детаљне регулације линијских инфраструктурних 

објеката (разводни гасовод, мрс и дистрибутивна гасоводна мрежа) 
од РГТ “Југоисток“ до кућних мерно регулационих сетова слива 
Рибарске реке 

15/273 

   

 Одлуке о изради планова  

   
197 Одлука о изради Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу 10/209 

   
198 Одлука о изради Плана генералне регулације "Запад 2" у Крушевцу 10/212 

   
199 Одлука  о изради Плана детаљне регулације Индустријске зоне "Х" 

у Крушевцу 
10/214 

   
200 Одлука о изради измене Плана детаљне регулације линијских 

инфраструктурних објеката (разводни гасовод, МРС и дистри-
бутивна гасоводна мрежа) од РГГ  "Југоисток" до кућних мерно 
регулационих сетова слива Рибарске реке 

10/216 

   
201 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Липовац 1" у 

Крушевцу 
10/219 

   
202 Одлука о  изради Плана детаљне регулације "Багдала 5" у 

Крушевцу 
10/221 

   
218 Одлука о изради Измене Генералног урбанистичког плана 

Крушевац 2025 у делу урбанистичких  целина 5.10 и 10.2  
11/84 

   
219 Одлука о изради Измене Плана генералне регулације „Југ“ у делу 

урбанистичке целине 4.6, подцелина 4.6.6. у Крушевцу 
11/86 

   
220 Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Мудраковцу – фаза 2 11/89 

   
221 Одлука о изради Плана детаљне регулације депонија „Срње“ 11/91 

   
390 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Шумице 1“ у 

Крушевцу 
15/287 

   
391 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Шумице 2“ у 

Крушевцу 
15/289 

   
392 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Мудраковац 2“ у 

Крушевцу 
15/291 

   
393 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Мудраковац 3“ у 

Крушевцу 
15/293 
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394 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Мудраковац 4“ у 
Крушевцу 

15/295 

   
395 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Мудраковац 5“ у 

Крушевцу 
15/297 

   
396 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Липовац 2“ у 

Крушевцу 
15/299 

   
397 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Липовац 3“ у 

Крушевцу 
15/301 

   
398 Одлука о изради измене Плана детаљне регулације „Стари 

аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 у Крушевцу 
15/303 

   
399 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 

2“ у Крушевцу 
15/306 

   
400 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Бивоље 1“ у 

Крушевцу 
15/309 

   
401 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Бивоље 2“ у 

Крушевцу 
15/312 

   
402 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Источна обилазница-

југ“ у Крушевцу 
15/315 

   
403 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Марко Орловић“ у 

Крушевцу 
15/317 

  

Решења Скупштине града и др. 

 

 

67 Решење  о изменама Решења о  одређивању назива нових, измени 
назива постојећих улица и тргова на подручју Генералног плана 
Крушевца 

4/97 

   
68 Решење о  давању сагласности  на Статут  Предшколске установе 

"Ната Вељковић" у Крушевцу 
4/99 

   
69 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  ЈКП 

"Крушевац" Крушевац бр. 785 од 02. 03. 2018. године о Измени и 
допуни Програма пословања ЈКП "Крушевац"  за 2018. годину 

4/99 

   
70 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                    

ЈКП "Градска топлана"  о Измени и допуни Програма пословања  
ЈКП "Градска топлана" за 2018. годину 

4/99 

   
71 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод Крушевац" о Измени и допуни Програма пословања           
ЈКП "Водовод Крушевац " за 2018.годину 

4/100 

   
72 Решење о именовању директора Крушевачког позоришта                       

у Крушевцу 
4/100 

   
73 Решење о именовању вршиоца дужности  директора Јавне 

ветеринарске установе Ветеринарска станица ''Крушевац'' 
4/100 

   
74 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра 

за социјални рад Крушевац 
4/100 

   
75 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Културног центра  у Крушевцу 
4/101 

   
76 Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора 

Апотеке Крушевац 
4/101 
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77 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовању члана 
Школског одбора Медицинске школе у Крушевцу 

4/101 

   
78 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовању члана 

Школског одбора  ОШ "Жабаре" у Жабару 
4/102 

   
79 Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града 

Крушевца 
4/102 

   
80 Решење о именовању Стручног тима за  спровођење поступка  Јавно-

приватног партнерства без елемената концесије за  реализацију 
Пројекта за финансирање, управљање континуираним обављањем 
делатности снабдевања становништва лековима, помоћним 
лековитим средствима и медицинским средствима 

4/104 

   
171 Решење о давању сагласности на Статут Јавне ветеринарске 

установе  Ветеринарска станица „Крушевац“ 
8/208 

   
172 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градска топлана“ бр. 47/1 од 27.04.2018. године, којом се врши 
Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац за 2018. годину 

8/208 

   
173 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац бр. 2154 оd 29.05.2018. године којом се 
врши измена и допуна II Програма пословања ЈКП „Крушевац“ 
Крушевац за 2018. годину 

8/208 

   
174 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

Аеродром Росуље“ Крушевац бр. 67/18 од 22.03.2018. године којом 
се врши измена и допуна програма овог Предузећа за 2018. годину 

8/209 

   
175 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Посебног програма коришћења субвенција из буџета града 
Крушевца за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈП 
„Аеродром Росуље“ Крушевац, број 67-2/18 од 22.03.2018. године 

8/209 

   
176 Решење о утврђивању престанка дужности в.д. директора Јавне 

ветеринарске установе Ветеринарскa станица “Крушевац“ 
8/209 

   
177 Решење о именовању в.д. директора Јавне ветеринарске установе 

Ветеринарска станица “Крушевац“ 
8/209 

   
178 Решење о именовању директора Установе за физичку културу 

„Спортски центар“ у Крушевцу 
8/210 

   
222 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац број 43/8 од 20.08.2018. године, 
којом се врши Измена и допуна Програма пословања                               
ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац за 2018. годину 

11/94 

   
223 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац 
11/95 

   
224 Решење о измени Решења о одређивању назива нових, измени 

назива постојећих улица и тргова на подручју Генералног плана 
Крушевца 

11/95 

   
225 Решење о давању сагласности на употребу имена града Крушевца 

добротворном удружењу „Коло српских сестара“ 
11/96 

   
226 Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног 

центра Крушевац 
11/96 

   
227 Решење о именовању чланова Школских одбора основних и 

средњих школа на територији града Крушевца  

11/97 
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228 Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за 
стамбене послове 

11/101 

   

229 Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за здравље 11/101 
   

292 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

"Пословни центар" Крушевац о измени Програма пословања                

ЈП "Пословни центар " Крушевац за 2018. годину 

12/2 

   
293 Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности 

директора ЈКП "Крушевац" у Крушевцу 
12/3 

   
294 Решење о именовању вршиоца дужности директора                        

ЈКП "Крушевац" у Крушевцу  
12/3 

   
295 Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора 

ЈКП “Градска топлана“ Крушевац 
12/3 

   
296 Решење о разрешењу  и именовању члана Надзорног одбора  ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац 
12/4 

   
297 Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП 

“Водовод Крушевац“ Крушевац 
12/4 

   
298 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Предшколске установе  “Ната Вељковић“ Крушевац 
12/4 

   
299 Решење о разрешењу и  именовању члана  Школског одбора 

Гимназије у Крушевцу 
12/4 

   
300 Решење o измени Решења о именовању чланова  школских одбора 

основних и средњих школа на територији града Крушевца 
12/5 

   
349 Решењe о давању сагласности на Статут Установе за физичку 

културу "Спортски центар" Крушевац 
14/29 

   
350 Решењe о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Установе "Центар за социјални рад" у Крушевцу 
14/29 

   
351 Решењe о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности 

директора Културног центра у Крушевцу 
14/30 

   
352 Решење о именовању директора Културног центра у Крушевцу 14/30 

   
353 Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Предшколске установе "Ната Вељковић" у Крушевцу 
14/30 

   
354 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

Основне школе "Васа Пелагић" у Падежу 
14/30 

   
355 Решење о образовању и избору чланова Савета за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана Града Крушевца 2017-2021. (ЛАП-а) 
14/31 

   
356 Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације 
14/31 

   
404 Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац за 2019. годину  
15/319 

   
405 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 

„Водовод Крушевац“ Крушевац за 2019. годину 
15/319 

   
406 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац за 2019. годину 
15/319 

   
407 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска 

топлана“ Крушевац за 2019. годину 
15/319 
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408 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Пословни 
центар" Крушевац за 2019. годину 

15/320 

   
409 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2019. годину 
15/320 

   
410 Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења 

средстава из буџета града Крушевца Јавном предузећу "Aеродром 
Росуље" Крушевац за 2019. годину 

15/320 

   
411 Решење о давању сагласности на Програм рада Народне 

библиотеке у Крушевцу за 2019. годину  
15/320 

   
412 Решење о давању сагласности на Програм рада Народног музеја у  

Крушевцу  за 2019. годину 
15/320 

   
413 Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива 

у Крушевцу за 2019. годину  
15/321 

   
414 Решење о давању сагласности на Програм рада Крушевачког 

позоришта у Крушевцу за 2019. годину 
15/321 

   
415 Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра  

у Крушевцу за 2019. годину 
15/321 

   
416 Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за 

физичку културу „Спортски центар“ Крушевац за 2019. годину  
15/321 

   
417 Решење о давању сагласности на Програм рада Предшколске 

установе "Ната Вељковић" Крушевац за 2019. годину 
15/322 

   
418 Решење о давању сагласности  на Програм рада  Центра за стручно 

усавршавање у Крушевцу за 2019. годину 
15/322 

   
419 Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2019. год.  
15/322 

   
420 Решење о давању сагласности на Програм рада Установе Центар за 

особе са инвалидитетом  за 2019. годину  
15/322 

   
421 Решење о давању сагласности на Програм рада Дома здравља 

Крушевац за 2019. годину  
15/323 

   
422 Решење о давању сагласности на Програм рада Здравствене 

установе Апотека Крушевац  за 2019. годину  
15/323 

   
423 Решење о давању сагласности на Програм рада Јавне ветеринарске 

установе ветеринарске станице "Крушевац" 
15/323 

   
424 Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке 

организације града  Крушевцa  за 2019.  годину  
15/323 

   
425 Решење о давању сагласности на Програм пословања Бизнис инкубатора 

ДОО Крушевац, са финансијским планом за 2019. годину  
15/323 

   
426 Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа "Аеродром Росуље" Крушевац ,са Огласом  
15/324 

   
427 Решење о именовању в.д. директора ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац  15/325 

   
428 Решење о именовању директора  Установе ‟Центар за особе са 

инвалидитетом‟ у Крушевцу 
15/326 

   
429 Решење о именовању в.д. директора Јавне ветеринарске установе 

Ветеринарска станица „Крушевац“  
15/326 

   
430 Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на територији града Крушевца  

15/326 
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Закључци Скупштине града 
 

81 Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на 
путевима  на територији града Крушевца 

4/104 

   
82 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању   

Крушевачког позоришта у  Крушевцу за 2017. годину 
4/104 

   
83 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народне библиотеке у Крушевцу за 2017. годину 
4/105 

   
84 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народног музеја у Крушевцу за 2017. годину 
4/105 

   
85 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Историјског архива у Крушевцу за 2017. годину 
4/105 

   
86 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Културног центра у  Крушевцу за 2017. годину 
4/105 

   
87 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Предшколске Установе ''Ната Вељковић'' у Крушевцу за 2017.годину 
4/106 

   
88 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Установе 

за физичку културу „Спортски центар”  у Крушевцу за 2017. годину 
4/106 

   
89 Зaкључако усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за социјални рад у Крушевцу за 2017. годину 
4/106 

   
90 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за стручно усавршавање у Крушевцу за 2017. годину 
4/106 

   
91 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе ''Центар за особе са инвалидитетом" у Крушевцу за 2017. годину 

4/106 

   
92 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду  и финансијском пословању 

Дома здравља  Крушевац   за 2017. годину 

4/107 

   
93 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

са завршним рачуном Јавне установе Ветеринарска станица  
''Крушевац'' Крушевац  за 2017. годину 

4/107 

   
94 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље града 

Крушевца за 2017. годину 
4/107 

   
95 Зaкључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању  

са завршним рачуном Туристичке организације  града Крушевца за 
2017. годину 

4/107 

   
96 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Aпотеке  Крушевац за 2017. годину. 
4/107 

   
179 Закључак о усвајању Годишњег Извештаја заштитника грађана 

града Крушевца за 2017. годину 
8/210 

   
180 Закључак о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне 

ситуације за 2017. годину 
8/210 

   
230 Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за период јануар – јун 2018. године 
11/102 

   
231 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештај о 

пословању ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац за 2017. годину 
11/102 

   
232 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о 

пословању ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2017. годину  
11/102 
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233 Закључак о усвајању Извештаја о степену реализације програма 
пословања са Финансијским извештајем ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац за 2017. годину 

11/103 

   
234 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о 

степену реализације Програма пословања ЈП за урбанизам и 
пројектовање Крушевац за 2017. годину  

11/103 

   
235 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о 

степену реализације Програма пословања (Извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности)ЈП 
„Пословни центар“ Крушевац за 2017. годину 

11/103 

   
236 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о 

степену реализације Програма пословања ЈП „Аеродром Росуље“ 
Крушевац за 2017. годину  

11/103 

   
237 Закључак о усвајању Извештаја о раду јавних предузећа чији је 

оснивач град Крушевац за I и II квартал 2018. године  
11/103 

   
357 Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за период јануар-септембар 2018. године  
14/31 

   
431 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији активних мера за 

запошљавање ЛАПЗ 2018. год. 
15/327 

   

  

II - АКТИ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

   
98 Решење о именовању лица задуженог за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског 
плана (ЛАП-а) 

4/108 

   
99 Упутство о раду трезора града Крушевца 4/108 
   

238 Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за избор 
пројеката у култури 

11/104 

   
301 Решење о образовању и именовању Савета за обележавање 14. 

октобра - Дана ослобођења града Крушевца 
12/5 

   
333 Решење о разрешењу помоћника Градоначелника за друштвене 

делатности 
13/1 

   
432 Решење о разрешењу помоћника градоначелника за економски 

развој, инвестиције и финансије, на лични захтев  
15/327 

   
  

III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

(јавних предузећа, установа, фондова и др. на која Градско веће 

даје сагласност) 

 

 

 
Одлуке Градског већа 
 
 

 

   
21 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду 
Крушевцу и Оглас за прикупљање писаних  понуда за давање у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини у граду Крушевцу 

2/1 
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36 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду 
Крушевцу и Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини у граду Крушевцу  (други круг) 

3/4 

   
114 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање премије 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња 

5/98 

   
116 Одлука о издвајању  средстава за регресирање трошкова вештачког 

осемењавања крава на територији града Крушевца 
5/99 

   
118 Одлука о издвајању средстава за суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите које додељују пословне банке 
5/100 

   
120 Одлука о  издвајању средстава за субвенционисање инвестиција у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава 
5/102 

   
122 Одлука о  издвајању средстава за субвенционисање набавке хране и 

ветеринарске услуге за остављену женску телад 
5/105 

   
124 Одлука о  издвајању средстава за реализацију мере успостављање и 

јачање удружења у области пољопривреде  
5/106 

   
126 Одлука о  издвајању средстава за развојне и иновативне пројекте у 

пољопривреди и руралном развоју  
5/108 

   
135 Одлука о приступању изради Плана одрживе урбане мобилности  

за територију Месне заједнице "Уједињене Нације" 
5/113 

   
246 Одлука о издвајању средстава за избор извођача за прогнозу 

биљних болести и увођење принципа савремености производње 
биљних култура на територији града Крушевца  

11/119 

   
335 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду 
Крушевцу и Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини у граду Крушевцу 

13/1 

   

  

Правилници Градског већа 

 

 

5 Правилник о критеријумима за коришћење средстава за 

стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца 

1/2 

   
22 Правилник о критеријумима и начину остваривања права из 

области популационе политике града Крушевца 
2/7 

   

23 Правилник о  пружању услуге ,,Лични пратилац детета“ 2/11 
   

108 Правилник  о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Градској  управи, Градском правобранилаштву и Служби 
месних заједница града Крушевца 

5/1 

   
147 Правила о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова 

Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана 
Града Крушевца 2017-2021. ( ЛАП-а)  

6/1 

   
433 Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за 

финансирање и суфинаннсирање програма од јавног интереса за 
реализацију Локалног плана акције за децу града Крушевца 

15/327 
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434 Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса за 
реализацију Локалног акционог плана за младе града Крушевца 

15/333 

   
435 Правилник 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 

15/340 

   
436 Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима за 

коришћење средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца  

15/346 

   
437 Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 

начину остваривања права из области популационе политике града 
Крушевца  

15/347 

   

 Програми и Планови Градског већа (измене и допуне истих)  

   
113 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја града Крушевца за 2018. годину  
5/68 

   
134 Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Крушевца                             
за 2018. године 

5/112 

   
239 Измена Пограма подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја града Крушевца за 2018. годину  
11/104 

   
251 Измене Програма унапређења безбедности саобраћаја на 

територији града Крушевца у 2018. години  
11/121 

   
438 Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града 

Крушевца у 2019. години 
15/349 

   
439 Програм контроле квалитета ваздуха у граду Крушевцу за 2019. 

годину  
15/351 

   
  

Решења Градског већа 

 
(и друга акта јавних предузећа, установа и других органа на које је 

Градско веће дало сагласност (одлуке, правилници, упутства, 

критеријуми  и др.) 

 

 

1 Решење о усвајању финансијских планова директних корисника 
буџета за 2018. годину 

1/1 

   
2 Решење о давању сагласности на допуну Ценовника одржавања јавне 

хигијене, зимског одржавања,осталих комуналних услуга и 
одржавања јавних зелених површина утврђена Одлуком Надзорног 
одбора ЈКП „Крушевац“ 

1/1 

   
3 Решење о давању сагласности на Програм одржавања атмосферске 

канализације ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац на територији 
града Крушевца за 2018. годину 

1/1 

   
4 Решење о образовању и именовању Комисије за стипендирање и 

награђивање ученика и студената града Крушевца 
1/1 

   
6 Решење о образовању и именовању Комисије за израду Локалног 

акционог плана за запошљавање и избор корисника средстава 
1/6 
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7 Решење о образовању и именовању Комисије за подстицање развоја 

пољопривреде 

1/7 

   
8 Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење мера и 

активности популационе политике града Крушевца 
1/8 

   
9 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Историјског архива Крушевац, који је донео 
директор Историјског архива Крушевац под бр.1038 од 06.12.2017.г.  

1/8 

   
10 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији послова у Културном центру Крушевац, који је донео 
директор Културног центра под бр. 3053 од 26.12.2017.г.  

1/9 

   
11 Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни 

Правилника о организацији и систематизацији послова Установе 
„Центар за особе са инвалидитетом“ 

1/9 

   
13-17 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 1/10-11 

   
18-20 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину   1/12-13 

   
24 Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 
града Крушевца 

2/15 

   
25 Решење о допуни Решења о одређивању паркиралишта на којима се 

плаћа накнада за паркирање моторних возила  
  2/15 

   
26 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 2/15 
   

27 Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву  2/16 
   

29 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈKП 
"Водовод Крушевац" Крушевац  бр. 30/6 од 29.1.2018. год. којом се 
утврђује право на попуст плаћања накнаде комуналних услуга на име 
утрошене воде у максималном месечном износу до 15 м3 по домаћинству 
вредносно изражено по важећим ценама ЈКП "Водовод Крушевац"  

3/1 

   
30 Решење о приступању изради Програма развоја туризма града 

Крушевца за период 2018-2022. године 
3/1 

   
31 Решење о приступању изради Плана развоја културе града 

Крушевца за период 2018-2023. године 
3/2 

   
32 Решење о образовању и именовању Комисије за избор чланова 

Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана 
града Крушевца 2017-2021.  

3/2 

   
33 Решење о образовању Комисије за  избор годишњих и посебних  

програма у области спорта на територији града Крушевца 
3/3 

   
34 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о организацији и систематизацији послова које 
финансира локална самоуправа у Центру за социјални рад 
Крушевац, коју је донео директор Центра за социјални рад 
Крушевац под  бројем 232/18 од 06.02.2018. године  

3/4 

   
37 Решење о образовању Радног тима за реализацију Пројекта 

„Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у 
Србији“  (Municipal Energy Efficiency and Management Project – 
MEEMP)  

3/11 

   
39-40 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  3/12 

   
41-42 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину      3/13 
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100 Решење о давању сагласности  на текст Правилника о условима за 
подношење и решавање захтева купца за обуставу испоруке 
топлотне енергије који је усвојен Одлуко Надзорног одбора            
ЈКП "Градска топлана" Крушевац под бр. 23/2 од 19. 07. 
2017.године, са Правилником о условима за подношење и 
решавање захтева купца за обуставу испоруке топлотне енергије 
који је усвојен Одлуко Надзорног одбора  ЈКП " Градска топлана" 
Крушевац под бр. 23/2 од 19.07.2017. године 

4/114 

   
101-103 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  4/116-117 

   
104-106 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину  4/117-119 

   
109 Решење о одобравању и финансирању годишњих програма 

спортских организација којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца у 2018. години 

5/61 

   
110 Решење о одбијању годишњих програма спортских организација за 

2018. годину  
5/66 

   
111 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац, који је 
донео директор дана 12.03.2018. године под бр. 74 

5/67 

   
112 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у ПУ “Ната Вељковић” Крушевац, који је 
донео директор Предшколске установе “Ната Вељковић”  
Крушевац под  бројем 521 од 09.02.2018. године 

5/68 

   
115 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање  премије осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња са Критеријумима за 
избор корисника средстава за субвенционисање  премије осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња  

5/98 

   
117 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава 
на територији града Крушевца са Критеријумима за избор 
корисника средстава за регресирање трошкова вештачког 
осемењавања крава на територији града Крушевца 

5/99 

   
119 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које 
додељују пословне банке са Критеријумима за избор корисника   
средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које 
додељују пословне банке  

5/100 

   
121 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава са Критеријумима  за избор  
корисника средстава за субвенционисање инвестиција у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава 

5/102 

   
123 

 
Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 
средстава за субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за 
остављену женску телад са Критеријумима за избор корисника 
средстава за субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге 
за остављену женску телад 

5/105 

   
125 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за реализацију мере успостављање и јачање удружења у 
области пољопривреде са Критеријумима за избор корисника 
средстава за реализацију мере успостављање и јачање удружења у 
области пољопривреде 

5/107 
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127 Решење о давању сагласности на Критеријуме за  избор извођача 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном 
развоју са Критеријумима за избор извођача развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју 

5/108 

   
128 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод-Крушевац" Крушевац, број 31/2 од 23.02.2018. године, 
којом су утвђене цене услуга одржавања атмосферске канализације 
на територији Града Крушевца 

5/109 

   
129 Решење о давању сагласности на допуну IV Ценовника одржавања 

јавне хигијене, зимског одржавања, осталих комуналних услуга и 
одржавања јавних зелених површина које су утврђене Одлуком 
Надзорног одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац, бр.781 од 02.03.2018. г. 

5/110 

   
130 Решење о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се 

плаћа накнада за паркирање моторних возила  
5/110 

   
131 Решење о образовању Савета за миграције и трајна решења града 

Крушевца 
5/111 

   
132 Решење о образовању одбора за спровођење активности за 

подизање споменика кнегињи Милици и споменика палим борцима 
од 1990-1999. године 

5/111 

   
133 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова установе Центар за социјални рад у 
Крушевцу 

5/111 

   
136 Решење о образовању Радног тима и именовању чланова радног 

тима за израду Плана одрживе урбане мобилности Месне заједнице 
„Уједињене нације“ 

5/113 

   
137 Решење o давању  сагласности  на Правилник о  организацији и 

систематизацији радних места, који је донео директор Крушевачког 
позоришта да 22.02.2018. године под бројем 48 

5/114 

   
138 Решење o давању  сагласности  на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова у Културном центру  
Крушевац, који је донео в.д. директорa Културног центра 
Крушевац дана 16.03.2018. године под бројем 773-4/18 

5/114 

   
139 Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Историјског архива, који је донео директор 
Историјског архива Крушевац дана 23.03.2018.године под бр.326  

5/114 

   
140 Решење о образовању и именовању Савета за обележавање 

Видовдана 
5/115 

   
141 Решење о образовању Градске комисије за процену штете од 

елементарних и других непогода  
5/116 

   
148 Решење о усвајању Локалног оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2018. годину  
7/1 

   
149 Решење о образовању и именовању Организационог одбора 

фестивала драмског аматерског стваралаштва Расинског округа 
„Федраро“ 

7/1 

   
150 Решење о разрешењу и именовању члана Савета за социјалну 

политику града Крушевца 
7/1 

   
151 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Народном музеју Крушевац, који је 
донео директор под бр. 231 од 25.4.2018. године 

7/2 
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152 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова Туристичке организације 
града Крушевца, који је донео директор под бр. 187 од 13.04.2018.г.  

7/2 

   
182 Решење о одобрењу и финансирању програма спортских 

организација на територији града Крушевца у 2018. години 
9/123 

   
183 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Самозапошљавање“ 
бр. 1/2018 од 31.05.2018. године са Упутством и критеријумима за 
избор корисника средстава за финансирање програма 
„Самозапошљавање“ 

9/123 

   
184 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Субвенције за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
на новоотвореним радним местима“ у 2018. години бр. 2/2018 од 
31.05.2018. године са Упутством и критеријумима за избор 
корисника средстава за финансирање програма "Субвенције за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих" 
на новоотвореним радним местима у 2018. години 

9/126 

   
185 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Јавни радови“ бр. 
3/2018 од 31.05.2018. године са Упутством и критеријумима за избор 
корисника средстава за финансирање програма  "Јавни радови"  

9/129 

   
186 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Стручна пракса“ 
бр. 4/2018 од 31.05.2018. године са Упутством и критеријумима за  
избор корисника средстава за финансирање програма  "Стручна пракса" 

9/133 

   
187 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Стицање 
практичних знања“ бр. 5/2018 од 31.05.2018. године са Упутством и 
критеријумима за избор корисника  средстава за финансирање 
програма "Стицање практичних знања" 

9/137 

   
188 Решење о давању сагласности на Предлог Плана снабдевања 

пијаћом водом у време трајања планског искључења 16.06.-
17.06.2018. године, који је донео ЈКП "Водовод Крушевац" под бр. 
2931 дана 28.05. 2018. године 

9/141 

   
190 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  9/141 

   
191 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину  9/142 

   
240 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод Крушевац“ Крушевац, број 40/11 од 21.06.2018. године, 
којом се врши обједињавање одлука Надзорног одбора овог 
предузећа бр. 7/7 од 22.12.2016. године и бр. 37/1 од 
04.05.2018.године и формира се Пречишћен текст Ценовника 
услуга ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац 

11/105 

   
241 Решење о избору пројеката који су усмерени ка реализацији 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца у 2018. години  
11/115 

   
242 Решење о финансирању или суфинансирању пројеката за 

реализацију Локалног плана акције за децу града Крушевца у 2018.г. 
11/116 

   
243 Решење о приступању изради Локалног плана акције за децу града 

Крушевца са Акционим планом за период 2019 - 2025. година                     
и формирању Комисије 

11/117 
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244 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова                            
ЈП “Пословни центар“ Крушевац коју је донео директор под  бр. 
2174 од 21.06.2018. године 

11/117 

   
245 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

"Пословни центар" Крушевац број 2650 од 30.07.2018. године, 
којом се врши обједињавање одлука Надзорног одбора овог 
Предузећа бр. 2956 од 5.10.2012. године и бр. 2454 од 11.07.2018. 
године и формира Пречишћени текст Ценовника услуга                             
ЈП „Пословни центар“ Крушевац 

11/117 

   
247 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор извођача за 

прогнозу биљних болести и увођења принципа савремене 
производње биљних култура на територији града Крушевца и 
Критеријуми за  избор извођача за прогнозу биљних болести и 
увођења принципа савремене  производње биљних култура на 
територији града Крушевца 

11/119 

   
248 Решење о давању сагласности на измену Критеријума за избор 

корисника средстава за суфинансирање камата за пољопривредне 
кредите које додељују пословне банке 

11/120 

   
249 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о организацији и систематизацији послова „Центра за 
социјални рад“ у Крушевцу  који је донела  директорка Установе  
„Центар за социјални рад“ Крушевац под бр.1680/18 од 19.7.2018.г. 

11/120 

   
250 Решење о одобрењу и финансирању програма спортских 

организација  на територији града Крушевца у 2018. години  
11/120 

   
252 Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање на територији града Крушевца  
11/121 

   
253-265 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  11/123-128 

   
266-278 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину  11/129-135 

   
302 Решење о одобрењу и финансирању програма спортске 

организације на територији града  Крушевца у 2018. години 
(Куглашки клуб „Цар Лазар“ Крушевац) 

12/6 

   
303 Решење о давању сагласности Здравственој установи „Апотека“ 

Крушевац да као извршни дужник према повериоцу „Нера“ Д.О.О. 
Београд, може да тражи одлагање извршења 

12/6 

   
304 Решењe о усвајању допуне Програма јавне расвете на територији 

града Крушевца за 2018. годину 
12/7 

   
305 Решењe о усвајању допуне Програма одржавања јавног зеленила у  

2018. години 
12/7 

   
306 Решење о измени Решења III број 022-31/18 (односи се на Решење о 

приступању изради Програма развоја туризма за период 2018–
2022.)   

12/7 

   
307 Решењe о давању сагласности  на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о организацији  и систематизацији  послова                      
ЈКП "Градска топлана" Крушевац 

12/7 

308 Решењe о давању сагласности  на Правилник  о изменама и 
допунама Правилника  о организацији и систематизацији послова у  
ПУ ” Ната Вељковић” Крушевац   

12/7 

   
310-318 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве     12/8-11 
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319-328 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018.годину 12/12-17 
   

334 Решењe о усвајању Програма одржавања јавних површина и јавне 
хигијене на територији града Крушевца у зимском периоду за 
период 15.11.2018. – 31.03.2019. године 

13/1 

   
336-339 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 13/14-15 

   
359 Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за планове 14/52 

   
360 Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Бизнис инкубатору ДОО Крушевац  

14/52 

   
361-367 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 14/52-55 

   
368 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину  14/55 

   
440 Решење о  избору пројеката који су усмерени ка реализацији 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца у 2018. години 
15/356 

   
441 Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за 

стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца  
15/357 

   
442 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод Крушевац“ Крушевац, број 48/12 од 06.11.2018. године, 
којом се врши измена и допуна важећег Ценовника услуга, 
утврђеног Одлуком НО овог предузећа на коју је сагласност дало 
Градско веће Решењем III  бр. 023-25/18 од 06.07.2018. године  

15/357 

   
443 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац, број 4618 од 26.10.2018. године, којом се 
врши измена и допуна Ценовника одржавања јавне хигијене, 
зимског одржавања, основних комуналних услуга и одржавања 
јавних зелених површина утврђеног Решењем Градског већа III  бр. 
023-128/13 од 13.06.2013. године  

15/357 

   
444 Решење о давању сагласности на Правилник о  организацији и 

систематизацији послова у Историјском архиву Крушевац, који је 
донео директор 03.12.2018. године под бројем 1086 

15/358 

   
445 Решење о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца  
15/358 

   
446 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовање члана 

Комисије за израду програма за коришћење средстава Фонда за 
заштиту животне средине 

15/359 

   
447 Решење о разрешењу дужности члана Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

15/359 

   
448 Решење о укидању статуса добра у општој употреби - 

некатегорисаног пута - 
15/359 

   
449 Решење о усвајању Програма јавне расвете на територији града 

Крушевца за 2018. годину 
15/360 

   
450 Решење о усвајању Програма одржавања јавних површина и јавне 

хигијене на територији града Крушевца за 2019. годину 
15/360 

   
451 Решење о усвајању Програма одржавања јавног зеленила у 2019. 

години  
15/360 

   
452 Решење о усвајању Програма рада Зоохигијенске службе ЈКП 

„Крушевац“ за 2019. годину  
15/360 
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453 Решење о давању сагласности на Програм одржавања атмосферске 
канализације ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац на територији 
града Крушевца за 2019. годину  

15/360 

   
454 Решење о давању сагласности на Програм одржавања фонтана и 

јавних чесми града Крушевца за 2019. годину 
15/361 

   
455 Решење о разрешењу и именовању члана Савета за социјалну 

политику града Крушевца 
15/361 

   
456 Решење о давању сагласности на Измену и допуну Правилника о 

организацији и систематизацији  послова ЈКП "Крушевац" 
Крушевац 

15/361 

   
457 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве  15/362 

   
458-462 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  15/362-364 

   
463 Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву 15/365 

   
464-470 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину  15/365-368 

 Закључци Градског већа  

12 Закључак о измени тачке I Закључка Градског већа града Крушевца 
број 022-311/17 од 21.09.2017. године 

1/9 

   
35 Закључак о прихватању Извештаја о спровођењу мера 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за град 
Крушевац у 2017. години  

3/4 

   
38 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Буџетског фонда за подстицање   развоја младих талената 
Крушевца за 2017. годину 

3/12 

   
142 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији и утрошку средстава 

Локалног плана акције за децу за град Крушевац за 2017. годину 
5/116 

   
143 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији и утрошку буџетских 

средстава програма и пројеката од јавног интереса у области 
унапређења и развоја спорта за град Крушевац за 2017. годину 

5/117 

   
144 Закључак о давању сагласности на Извештај о реализацији 

Стратегије за унапређење положаја Рома града Крушевца за период 
2015-2020. године у 2017. години  

5/117 

   
153 Закључак о продужењу рока за израду Нацрта Програма развоја 

туризма града Крушевца за период 2018-2022. године 
7/2 

   
154 Закључак о давању сагласнсоти ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац, да 

у школској 2018/19. години може да аформира васпитне групе са 
целодневним и полудневним обликом рада са повећањем до 20% 
већим бројем деце од норматива 

7/2 

   
189 Закључак о одобравању средстава из буџета Града Крушевца  на 

име накнаде за функционисање противградне заштите у периоду 
15. 04.-15.10.2018. године намењених стрелцима противградне 
заштите на подручју града Крушевца 

9/141 

   
309 Закључак о покретању поступка за израду потребних докумената 

да подручје Рибарске Бање добије законски статус бање  
12/8 

   
358 Закључак о усвајању Стратегије управљања ризицима града 

Крушевца 2019-2021. са Стратегијом управљања ризицима 
града Крушевца 2019-2021. 

14/32 
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IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

        ДРЖАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГО 

 

 

 

  

Одлуке  Градске управе 

 

 

203 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације „Запад 1“  у Крушевцу на животну средину 

10/224 

   
204 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу на животну средину 
10/224 

   
205 Одлука о приступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације Индустријске Зоне "Х" у Крушевцу  на  
животну средину 

10/225 

   
206 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Измене 

Плана детаљне регулације  Линијских инфраструктур-них објеката 
(разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ 
"Југоисток" до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске 
реке у Крушевцу  на  животну средину 

10/226 

   
207 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације "Липовац 1"  у Крушевцу на  животну средину 
10/227 

   
208 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације "Багдала 5 " у Крушевцу на  животну средину 
10/227 

   
279 Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја измене 

ГУП-а Крушевац 2025 у делу урбанистичких целина 5.10 и 10.2 на 
животну средину  

11/136 

   
280 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене 

Плана генералне регулације „Југ“ у делу урбанистичке целине 
4.6.подцелина 4.6.6.  на животну средину  

11/136 

   
281 Одлука о неприступању изради Стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације гробља у Мудраковцу – фаза 2 на животну 
средину 

11/137 

   
282 Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације депонија „Срње“ у Крушевцу на животну 
средину 

11/138 

   
471 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Шумице 1“ у Крушевцу на животну средину 
15/369 

   
472 Одлака о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Шумице 2“ у Крушевцу на животну средину 
15/370 

   
473 Одлука о неприступању  изради  стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Мудраковац 2“ у Крушевцу на животну средину 
15/370 

   
474 Одлуку о неприступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне  регулације  „Мудраковац 3“ у Крушевцу на животну средину 
15/371 

   
475 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Мудраковац 4“ у Крушевцу на животну средину 
15/372 

   
476 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације  „Мудраковац 5“ у Крушевцу на животну 
средину 

15/373 
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477 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне  регулације „Липовац 2“ у Крушевцу на животну средину 

15/373 

   
478 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Липовац 3“ у Крушевцу на животну средину 
15/374 

   
479 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу 
подблока А2 у Крушевцу на животну средину 

15/375 

   
480 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 

регулације„Стари аеродром фаза 2“  у Крушевцу на животну средину 
15/376 

   
481 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Бивоље 1“ у Крушевцу на животну средину 
15/376 

   
482 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу на животну средину 
15/377 

   
483 Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Источна обилазница - југ“ у Крушевцу на 
животну средину 

15/378 

   
484 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне  регулације „Марко Орловић“ у Крушевцу на животну средину 
15/379 

  
Правилници Градске управе 
  

 

   
155 Правилник о радној одећи запослених у Градској управи града 

Крушевца  
7/3 

   

 Решења Градске управе  

   
28 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац(забрана саобраћаја теретних 
возила највеће дозвољене масе преко 10 t  

2/16 

   
43 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац(улица Волтерова) 
3/14 

   
44 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Паје Јовановића) 
3/14 

   
45 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Алексе Шантића – једно 
паркинг место) 

3/15 

   
46 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Топличина - четири 
паркинг места) 

3/15 

   
107 Решење о допуни решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Краља Александра 
ујединитеља) 

4/119 

   
145 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја 

(постављање вертикалне сигнализације у зони свих школа) 
5/117 

   
146 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја (ул. 

Босанска) 
5/118 

   
156 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (Трг костурница – 7 паркинг места) 
7/4 
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283 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац (Трг деспота Стефана) 

11/139 

   
284 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац(Ул. Омладинска) 
11/139 

   
285 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац(Трг Костурница – од ул. 
Хајдук Вељкове до ул. Доситејеве) 

11/139 

   
286 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац(Трг Костурница – ул. Ћирила 
и Методија, Ул. Доситејева ... ) 

11/140 

   
287 Решење о изм. и доп. Решења о техничком регулисању саобраћаја 

на подручју насељеног места Крушевац (ул. Војводе Путника) 
11/140 

   
329 Решење о допуни Решења о именовању Интерресорне комисије 12/17 

   
330 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подучју насељеног места Крушевац (Чеховљева)  
12/17 

   
331 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подучју насељеног места Крушевац (Ул. Иве Андрића) 
12/18 

   
332 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подучју насељеног места Крушевац(Ул. Зоре Петровић) 
12/18 

   
340 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подучју насељеног места Крушевац (ул. Иве Андрића,                             
С. Синђелића, Ј. Дучића, Пушкинова и Чеховљева)  

13/16 

   
341 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (Ул. Бивољска) 
13/16 

   
369 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју Града (Трг Костурница) 
14/56 

   
485 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац 
15/380 

  

* 

*          * 

 

   
157 Обавештење Завода за заштиту споменика културе Краљево 

сопственицима и правним лицима о извршеном евидентирању за 
културно добро – просторно културно историјску целину „Лазарев 
град“ у Крушевцу, под  бр. 597/1 од 17.05.2018. године  
 

7/4 

   
 


