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Р Е Г И С Т А Р 

ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА ОБЈАВЉЕНИХ У 

"СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА КРУШЕВЦА" 

У 2019. ГОДИНИ 

 
 

Ред. 

бр. 

 

I  –  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

Број и 

страна 

 

Одлуке, стратешка документа, планови, програми и  др. 
 

 Одлуке  

 

 

505 Декларација Миром против насиља 4/1 
   

506 Oдлука о изменама и допунама Пословника Скупштине града 

Крушевца  

4/1 

   

507 Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину спровођења јавне 

расправе и укључивања грађана у поступак  доношења одлука, 

стратешких докумената и других аката града Крушевца  

4/3 

   

508 Одлука о начину обележавања празника и манифестацијама од 

посебног значаја за Град 

4/5 

   

509 Одлука о локалном омбудсману града Крушевца 4/5 
   

510 Одлука о градском водоводу и канализацији 4/9 
   

511 Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама 4/27 
   

512 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

"Пословни центар" Крушевац  

4/27 

   

513 Одлука о постављању бисти заслужним крушевачким глумцима и 

уметницима  

4/28 

   

514 Одлука о допуни Одлуке о одређивању стајалишта која могу да се 

користе за линијски превоз путника у градском превозу путника на 

територији града Крушевца  

4/28 

   

515 Одлука о усвајању Елабората о развоју мреже јавних основних школа 

на територији града Крушевца за период 2019-2026. година, са 

Елаборатом  

4/28 

   

516 Одлука о измени Одлуке I бр. 023-87/2018 од 25.12.2018. године 

(конверзија потраживања града Kрушевца према „Trayal korporaciji“ 

а.д. Крушевац) 

4/90 

   

517 Одлука о прихватању препоруке Владе Републике Србије дата 

Закључком  05 Бр. 023-8267/2016-1 од 11.10.2016. године и 05 Број:     

023-8357/2017 од 31.08.2017. године и давање сагласности за 

конверзију потраживања града, према субјекту приватизације  

"Trayal Korporacija" а.д. Крушевац 

4/91 

   

518 Одлука о утврђивању износа обрачунате добити Бизнис инкубатора 

д.о.о Крушевац за 2018. годину  

4/92 
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642  Одлука о додељивању Награде и признања града Крушевца  8/1 
   

643  Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2019. годину 8/2 
   

644 Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2018. годину  8/197 
                                                                                                                                           

645 Одлука о месним заједницама на територији града Крушевца 9/1 
   

646  Одлука о локалним комуналним таксама  9/13 
   

647 Одлука о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина  9/19 
   

648  Одлука о мрежи јавних основних школа на територији града Крушевца 9/24 
   

649  Одлука о покретању поступка реализације Пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима  концесије за обављање фармацеутске 

здравствене делатности на примарном нивоу на територији града 

Крушевца 

9/27 

   

650 Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног 

партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта 

реконструкције, рационализације и одржавање преосталог дела 

система јавног осветљења на територији града Крушевца 

9/27 

   

651  Одлука о покретању поступка Jавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију пројекта „Пројекат обављања 

јавног линијског  градског и приградског превоза путника на 

територији града Крушевца“  

9/28 

   

652 Одлука о покретању поступка Jавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију пројекта "Пројекат редовног (осим 

одржавања хоризонталне сигнализације на територији насељеног места 

Крушевац) и зимског одржавања општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева  на територији града Крушевца“ 

9/29 

   

653  Одлука о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на 

територији града Крушевца за период од 2019. до 2023. године са 

Акционим планом за спровођење стратегије са Стратегијом 

9/30 

   

654  Одлука о допуни Одлуке о одређивању стајалишта која могу да се 

користе за линијски превоз путника у градском превозу путника на 

територији града Крушевца 

9/78 

   

655  Одлука о одређивању локације за одлагање инертног грађевинског 

отпада и отпада од рушења објеката на територији града Крушевца  

9/78 

   

656 Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове града 

Крушевца  

9/79 

   

657 Одлука о изради и постављању Грба Цара Лазара у Крушевцу  9/80 
   

658  Одлука о постављању скулптуре "Девојка са крчагом" у Крушевцу 9/80 
   

669  Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за 

урбанизам и пројектовање Крушевац са Огласом  

9/196 

   

688 Пословник Скупштине града Крушевца - Пречишћен  текст  10/1 
   

714 Одлука о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења   13/1 
   

715  Одлука о јавним паркиралиштима   13/3 
   

716 Одлука о димничарским услугама 13/9 
   

717  Одлука о погребним делатностима  13/12 
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718  Одлука о изменама и допунама Одлуке о гробљима и сахрањивању   13/13 
   

719  Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу 

путника на територији града  Крушевца   

13/14 

   

720  Одлука о допуни Одлуке о одређивању стајалишта која могу да се 

користе за линијски превоз путника  у градском превозу путника на 

територији града Крушевца  

13/14 

   

721  Одлука о допуни Одлуке о одређивању стајалишта која могу да се 

користе у међумесном превозу  путника на територији града Крушевца   

13/15 

   

722  Одлука о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем 

"Аеродром Росуље" Крушевац   

13/15 

   

723  Одлука о образовању огранка Друштва са ограниченом одговорношћу 

"Бизнис инкубатор" у Крушевцу  

13/15 

   

724  Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити 

града Крушевца   

13/16 

   

725 Одлука о постављању спомен-плоче "Да се не заборави" у Јасици   13/16 
   

726  Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове града 

Крушевца   

13/17 

   

727  Одлука о усвајању Концесионог акта за обављање фармацеутске 

здравствене делатности на примарном  нивоу на територији града 

Крушевца   

13/17 

   

728 Одлука о давању сагласности и усвајању пројекта Јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије  за реализацију пројекта 

"Пројекат редовног (осим одржавања хоризонталне сигнализације на 

територији  насељеног места Крушевац) и зимског одржавања 

општинских путева и улица и некатегорисаних путева  на територији 

града Крушевца   

13/18 

   

729 Одлука о покретању поступка Јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију  пројекта "Пројекат рехабилитаци-

је и ургентног одржавања општинских путева и улица и 

некатегорисаних  путева на територији града Крушевца  

13/18 

   
730 Одлука о додели Јавног уговора о јавно-приватном партнерству без 

елемената концесије за  реализацију пројекта реконструкције, 

рационализације и одржавања преосталог дела система јавног 

 осветљења на територији града Крушевца   

13/19 

   

731  Одлука о усвајању текста Нацрта Уговора о јавно-приватном партне-

рству без елемената концесије  за вршење услуга реконструкције и 

модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде 

 енергије са LED технологијом на територији града Крушевца   

13/19 

   
732  Одлука о прихватању текста Анекса II Уговора о купопродаји топлотне 

енергије између ЈКП "Градска топлана" Крушевац и "Building energy 1" 

D.O.O. Крушевац   

13/20 

   

733 Одлука о прихватању препоруке Владе Републике Србије и давању 

сагласности да се у поступку  усвајања УППР, субјекта приватизације 

“Симпо” а.д., Врање, потраживања града према субјекту  приватиза-

13/20 
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ције по основу уступљених јавних прихода, конвертују у трајни удео 

града у капиталу  субјекта приватизације, у случају усвајања УППР    
   

752  Одлука о разрешењу, утврђивању престанка мандата чланова и избору 

чланова радних тела  Скупштине града Крушевца   

13/90 

   

804 Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града 

Крушевца   

14/1 

   

805 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на   имовине за 2020.годину   

14/3 

   

806 Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за 

планове града Крушевца   

14/4 

807 Одлука o покретању поступка реализације " Пројекта Јавно-приватног 

партнерства са елементима  концесије за финансирање, изградњу, 

управљање и одржавање подземне гараже на локацији  Трг косовских 

јунака у граду Крушевцу на кп. бр. 810, 817, 818, 819 и 2312/1 КО 

Крушевац   

14/4 

   

808  Одлука о утврђивању престанка мандата одборника   14/5 
   

809 Одлука  о потврђивању мандата одборника   14/5 
   

874  Одлука о гробљима и сахрањивању - Пречишћен текст    14/143 
   

898 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Крушевца   

16/1-1 

   

899  Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца 16/1-1 
   

900 Одлука о буџету града Крушевца за 2020. годину  16/1-1 
   

901  Kадровски план Градске управе града Крушевца, Градског 

правобранилаштва, Службе месних  заједница, Службе буџетске 

инспекције и Службе интерне ревизије за 2020. годину   

16/2-1 

   

902 Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки  организациони облик у локалној 

самоуправи - Граду Крушевцу за 2017. годину   

16/2-6 

   

903  Одлука о измени и допуни Одлуке  о организацији Градске управе 

града Крушевца   

16/2-6 

   

904  Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у 

социјалној заштити града Крушевца   

16/2-7 

   

905 Одлука о боравишној такси   16/2-8 
   

906 Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама   16/2-9 
   

907 Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског  земљишта   

16/2-10 

   
908 Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта   
16/2-11 

   

912 Одлука о усвајању Програма енергетске ефикасности града Крушевца 

од 2019. до 2021. године   

16/2-44 

   

913  Одлука о усвајању текста Споразума о заједничком обављању послова 

управљања комуналним отпадом  

16/2-44 
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914 Одлука о усвајању Споразума о сарадњи у области смањења ризика од 

катастрофа и послова  развоја цивилне заштите градова и општина у 

сливу Западне Мораве   

16/2-45 

   

915 Одлука о преносу права коришћења, управљања и одржавања сеоских 

водовода за насељена места  Рибаре, Росица, Зубовац, Мало Крушинце, 

Гревци, Велики Шиљеговац, Срндаље, Мала Река,  Беласица, 

Крушинце и др. са Града Крушевца на ЈКП "Водовод Крушевац" у 

Крушевцу    

16/2-45 

   

916  Одлука о увећању основног новчаног капитала ЈКП "Градска топлана" 

Крушевац, уплатом оснивача   

16/2/45 

   

917 Одлука о усвајању Локалног акциoног плана за младе града Крушевца 

за период 2020-2025. година са Локалним акциoним планом за младе 

града Крушевца за период 2020-2025. година   

16/2/46 

   

918  Локални акциони план запошљавања града Крушевца за 2020. годину   16/2/147 
   
  

 
Планови, програми и др. (одлуке о усвајању истих, измене програма  
и планова и сл.) 
 
 

 

519  Одлука о допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града Крушевца за 2019. годину  

4/92 

   

520 Измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине за 2019.годину 

4/93 

   

659 Одлука о измени и допуни Програма уређивања грађевинског 

земљишта за 2019. годину  

9/81 

   

660 Одлука о допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града Крушевца за 2019. годину 

9/82 

   
661  Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2019. годину 

9/83 

   
734  Одлука о допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града Крушевца за  2019. годину   

13/20 

   
909 Програм уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину   16/2/12 

   
910 Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 

Крушевца за 2020. годину   

16/2/31 

   
911  План размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и 

уређаја на јавним површинама   

16/2/32 
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 Планска документа 
 

 

      
 Планови  

 

 

   
521 План генералне регулације "Запад 2" у Крушевцу 4/93 

   

522 План генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу 4/149 
   

523 Измене Плана  генералне регулације "Југ" у делу урбанистичке целине 

4.6., подцелина 4.6.6.у Крушевцу  

4/235 

   
524 План детаљне регулације Зоне А и Д у Крушевцу 4/237 

   
525 План детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу 4/259 

   
526 План детаљне  регулације „Цара Лазара - Балшићева“ у Крушевцу 4/287 

   
527 План детаљне регулације  „Железничка 2“  у  Крушевцу  4/333 

   
528 План детаљне регулације „Липовац 1“  у Крушевцу  4/356 

   
529 Измена Плана детаљне регулације „Стари Аеродром фаза 1“ у делу 

подблока А2 у  Kрушевцу  

4/388 

   
662 План генералне регулације „Исток 4“ у Крушевцу 9/83 

   
663 План детаљне регулације ,,Железничка 3“ у Крушевцу 9/135 

   
664  План детаљне регулације "Хајдук Вељкова - север" 9/161 

   
735  Измене Генералног урбанистичког плана Крушевца 2025. у делу 

урбанистичких целина 5.10, 10.2 и 5.11   

13/22 

   
736 План детаљне регулације гробље у Мудраковцу - фаза 2    13/24 

   
737 План детаљне регулације "Колонија-Југ"   13/40 

   

738  Измене Плана детаљне регулације "Железничка 1" у Крушевцу - део 

урбанистичке целине Б   

13/63 

   
739  Измене и допуне Измене Плана детаљне регулације стамбено-

пословног блока Колонија у Крушевцу  

13/64 

   
810 План генералне регулације "Исток 3" у Крушевцу   14/6 

   
811 План детаљне регулације "Пионирски парк" у Крушевцу   14/56 

   
812 План детаљне регулације гробља у Треботину   14/83 

   
813 Измене и допуне "Измене Плана детаљне регулације стамбено- 

пословног компелкса Центар 2 у Крушевцу" за подцелине Б5 и Г3    

14/96 

   
814  Измене и допуне Плана детаљне регулације "Центар 4" у  Крушевцу - 

у делу урбанистичке подцелине Ц1 и делу саобраћајне површине   

14/111 

   
815 Измене и допуне Плана детаљне регулације "Центар 6" у Крушевцу -                 

у делу урбанистичке зоне Б   

14/113 

   
919  Изменe и допунe Плана генералне регулације „Исток 2“ у Крушевцу у 

делу к.п.бр. 28/2 КО Паруновац  

16/2/162 

   
920  Изменe и допунe Плана генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу у 

делу к.п.бр. 398 КО Пепељевац   

16/2/163 

   
921  Изменa Плана детаљне регулације “Центар 2” у Крушевцу   16/2/165 
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 Одлуке о изради планова 

 

 

530 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације "Жeлезничка 1" у 

Крушевцу - део урбанистичке целине Б   

4/414 

   
531 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Сунчана падина“ у 

Кукљину 

4/416 

   
532 Одлука о изради Измене плана детаљне регулације „Пањевац“ у 

Крушевцу 

4/418 

   
533 Одлука о допуни Одлуке о изради измене Генералног урбанистичког 

плана Крушевац 2025 у делу урбанистичких целина 5.10.  и 10.2.   

4/421 

   
665 Одлука о изради измене и допуне Измене Плана детаљне регулације 

стамбено пословног блока  „Колонија“ у Крушевцу 

9/193 

   
740  Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације "Запад 

2" у делу к.п.бр. 398 КО Пепељевац  

13/67 

   
741 Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације "Исток 

2" у Крушевцу у делу к.п.бр.28/2  КО Паруновац   

13/70 

   
742 Одлука о изради "Измена и допуна Измене ПДР стамбено пословног 

комплекса "Центар 2" у Крушевцу за подцелине Б5 и Г3   

13/72 

   
743  Одлука о изради Измене и допуне ПДР "Центар 4" у Крушевцу - у делу 

 урбанистичке подцелине Ц1 и делу саобраћајне површине   

13/75 

   
744  Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације             

"Центар 6" (у делу урбанистичке зоне Б) у Крушевцу   

13/78 

   
745 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Бивоље 4" у Крушевцу   13/80 

   
746  Одлука о изради Плана детаљне регулације "Шатор" на Јастрепцу   13/83 

   
747  Одлука о изради Плана детаљне регулације за део зоне I Акумулације 

"Ћелије" на територији града  Крушевца   

13/86 

   
922  Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријске зоне К1“ у 

Крушевцу   

16/2/179 

   
923  Одлука о изради Плана детаљне регулације „Доњи Паруновац 1“ у 

Крушевцу   

16/2/182 

   
924 Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације „Трг 

фонтана“ у Крушевцу у делу  к.п.бр. 1785/1 и к.п.бр. 1777 обе КО 

Крушевац   

16/2/185 

   
925 Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Бивоље 

3“ у Крушевцу у делу к.п. бр.  4580/1, 4580/2, 4580/3 и 5954 све КО 

Крушевац    

16/2/187 
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 Решења Скупштине града и др. 
 
 

 

   
534 Решење о измени Решења о давању сагласности на Програм рада 

Народне бибилиотеке Крушевац за 2019. годину  

4/421 

   
535 Решење о давању сагласности на измену Статута ЈКП "Крушевац“ са 

ПО Крушевац 

421 

   
536 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Предшколске установе   "Ната Вељковић" Крушевац   

422 

   
537 Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора ЈП „Аеродром 

Росуље“ Крушевац  

4/422 

   
538 Решење о именовању директора ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац 4/422 

   
539 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовању члана 

Надзорног одбора ЈП  "Пословни центар" Крушевац 

4/423 

   
540 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома 

здравља Крушевац 

4/424 

   
541 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ "Ната 

Вељковић" Крушевац  

4/424 

   
542 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора                     

ОШ „Жабаре“ у Жабару 

4/424 

   
543 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовању члана 

Школског одбора Економско-трговинске школе у Крушевцу 

4/425 

   
544 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 

4/425 

   
666 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Народне библиотеке у Крушевцу 

9/196 

   
667 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 

ЈКП "Градска топлана" Крушевац 

9/196 

   
668 Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања 

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац  

9/196 

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

ветеринарске установе  Ветеринарска станица "Крушевац"  

9/198 

   
671  Решење о именовању директора Јавне ветеринарске установе 

Ветеринарска станица "Крушевац" 

9/199 

   
672  Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора 

Туристичке организације града  Крушевца 

9/199 

   
673  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                        

ОШ "Кнез Лазар" у В.Купцима   

9/199 

   
674 Решење о давању сагласности за коришћење именa града Крушевца у 

називу спортског удружења„Самбо спорт Крушевац“ 

9/199 

   
675  Решење о исправци грешке у Плану детаљне регулације "Липовац 1"   9/200 
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676  Решење о исправци грешке у Плану генералне регулације "Излетиште 

Јастребац", тако што се исправља грешка у графичком делу Плана и 

усклађује са текстуалним делом 

9/200 

   
748  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац бр.  65/8 од 08.08.2019. године којом се 

врши измена и допуна Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" 

 Крушевац за 2019. годину.   

13/89 

   
749 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац бр.  65/8 од 08.08.2019. године да се 

ЈКП "Водовод Крушевац кредитно задужи дугорочним кредитом   са 

роком отплате од 48 месеци, за набавку теретног возила са дизалицом   

13/89 

   
750 Решење о исправци грешке у Кадровском плану Градске управе града 

Крушевца, Градског  правобранилаштва и Службе месних заједница за 

2019. годину   

13/89 

   
751  Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Установе за физичку културу  “Спортски центар” Крушевац   

13/90 

   
753  Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа 

за урбанизам и  пројектовање Крушевац   

13/90 

   
754  Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанизам и 

пројектовање Крушевац   

13/90 

   
755  Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад у Крушевцу   13/91 

   
756  Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад у Крушевцу   

13/91 

   
757  Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа "Крушевац"  у Крушевцу   

13/91 

   
758  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне 

библиотеке у Крушевцу   

13/91 

   
759  Решење о разрешењу, утврђивању престанка мандата и именовању 

чланова  Комисије за спровођење  конкурса за избор директора  јавних 

предузећа чији је оснивач  град Крушевац   

13/92 

   
760  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Прве  

техничке школе у Крушевцу   

13/92 

   
761  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Хемијско-технолошке школе у Крушевцу  

13/93 

   
762  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Јован Јовановић Змај"  у Крушевцу   

13/93 

   
763  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке 

школе “Стеван Христић”  у Крушевцу   

13/93 

   
764  Решењe о разрешењу и именовању члана Школског одбора  СОШО 

"Веселин Николић" у Крушевцу   

13/93 

   
816 Решење о именовању чланова Савета родитеља Града Крушевца   14/114 

   
817 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Јован Поповић" у Крушевцу   

14/116 
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818  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Доситеј Обрадовић"  у Крушевцу   

14/116 

   
819  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Бранко Радичевић"  у Крушевцу   

14/116 

   
820 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Медицинске школе у Крушевцу   

14/116 

   
926  Решење о исправци грешке у Плану детаљне регулације "Спортско 

рекреативни центар Расина“  у Крушевцу  

16/2/189 

   
927 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац  о усвајању Програма покрића губитка 

исказаног у Финансијском извештају за 2018. годину    

16/2/190 

   
928  Решење о давању сагласноси на Програм пословања Јавног предузећа 

за урбанизам и пројектовање  Крушевац за 2020. годину   

16/2/190 

   
929 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод 

Крушевац" Крушевац  за 2020. годину   

16/2/190 

   
930  Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Крушевац" 

Крушевац за 2020. годину   

16/2/190 

   
931  Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градска 

топлана" Крушевац за 2020. годину 

16/2/190 

   
932  Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Пословни 

центар" Крушевац  за 2020. годину   

16/2/191 

   
933  Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Аеродром 

Росуље" Крушевац  за 2020. годину   

16/2/191 

   
934 Решење о давању сагласности на Посебан Програм коришћења 

средстава из буџета града Крушевца  Јавном предузећу "Aеродром 

Росуље" Крушевац за 2020. годину  

16/2/191 

   
935  Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке у 

Крушевцу за 2020. годину   

16/2/191 

   
936  Решење о давању сагласности на Програм рада Народног музеја у  

Крушевцу  за 2020. годину   

16/2/192 

   
937 Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива у 

Крушевцу за 2020. годину   

16/2/192 

   
938 Решење о давању сагласности на Програм рада Крушевачког 

позоришта у Крушевцу за 2020. годину   

16/2/192 

   
939  Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра  у 

Крушевцу за 2020. годину   

16/2/192 

   
940  Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку 

културу ''Спортски центар''   Крушевац за 2020. годину   

16/2/193 

   
941 Решење о давању сагласности на Програм рада Предшколске установе 

''Ната Вељковић'' Крушевац за 2020. годину   

16/2/193 

   
942  Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за стручно 

усавршавање Крушевац  за 2020. годину   

16/2/193 

   
943  Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

Крушевац за 2020. годину  

16/2/193 
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944  Решење о давању сагласности на Програм рада  Установе ''Центар за 

особе са инвалидитетом"  Крушевац за 2020. годину   

16/2/194 

   
945  Решење о давању сагласности на Програм рада Дома здравља 

Крушевац за 2020.годину    

16/2/194 

   
946 Решење о давању сагласности на Програм рада Здравствене установе 

"Апотека" Крушевац за  2020. годину   

16/2/194 

   
947 Решење о давању сагласности на Програм рада Јавне ветеринарске 

установе Ветеринарска станица  ''Крушевац'', са финансијским планом  

за 2020. годину   

16/2/194 

   
948 Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке 

организације града Крушевца,  са финансијским планом  за 2020.год. 

16/2/195 

   
949 Решење о давању сагласности на Програм рада Бизнис инкубатора 

д.о.о. Крушевац, са финансијским  планом  за 2020.годину  

16/2/195 

   
950  Решење о разрешењу и именовању члана и заменика члана Градске 

изборне комисије града Крушевца   

16/2/195 

   
951  Решење о разрешењу и  именовању члана Управног одбора Центра за 

социјални рад у Крушевцу   

16/2/195 

   
952  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Хемијско 

технолошке школе у Крушевцу   

16/2/196 

   
953 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-

трговинске школе у Крушевцу   

16/2/196 

   
954  Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Школског 

одбора Гимназије у Крушевцу  

16/2/196 

   
955 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ 

"Страхиња Поповић" Дворане   

16/2/197 

   
983 Решење о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеним 

местима на територији града Крушевца 

16/3/1 

  

Закључци Скупштине града 

 

 

545 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народне библиотеке у Крушевцу за 2018. годину    

4/425 

   
546 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Крушевачког позоришта у Крушевцу за 2018. годину   

4/425 

   
547 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народног музеја у Крушевцу за 2018. годину 

4/426 

   
548 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Историјског архива у Крушевцу за 2018. годину    

4/426 

   
549 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Културног центра у Крушецу за 2018. годину 

4/426 

   
550 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Предшколске установе,,Ната Вељковић“ у Крушевцу за 2018. годину   

4/426 
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551 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе за физичку културу „Спортски ценар“ Крушевац за 2018.год.  

4/426 

   
552 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за социјални рад Крушевац  за 2018. годину  

4/427 

   

553 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за стручно усавршавање Крушевац за 2018. годину    

4/427 

   
554 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе Центар за особе са инвалидитетом  за 2018. годину   

4/427 

   
555 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Дома 

здравља  Крушевац за 2018. годину   

4/427 

   
556 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Здравствене установе „Апотека“ Крушевац  за 2018. годину    

4/428 

   
557 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском  пословању 

Јавне установе Ветеринарске станице "Крушевац" Крушевац  за 2018. 

годину  

4/428 

   
558 Закључак о усвајању Извештаја о раду и Годишњи извештај о 

финансијском пословању са завршним рачуном Туристичке 

организације града Крушевца за 2018. годину  

4/428 

   
559 Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансиjским извештајем 

„Бизнис инкубатора“ д.о.о Крушевац за 2018. годину  

4/428 

   
560 Закључак о усвајању Извeштаја о раду јавних предузећа чији је оснивач 

град Крушевац за I, II, III и IV квартал 2018. године   

4/429 

   
561 Закључак о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне 

ситуације града Крушевцаза 2018. годину    

4/429 

   
562 Закључак о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације 

града Крушевца за 2019. годину   

4/429 

   
677 Закључак о усвајању Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач 

град Крушевац за  I квартал 2019. године 

9/200 

   
678 Закључак о усвајању Годишњег Извештаја о раду Заштитника грађана 

града Крушевца за 2018. год.  

9/201 

   
679  Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље града 

Крушевца за 2018. год.   

9/201 

   
765  Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за период  јануар-јун  2019. године   

13/94 

   
766  Закључак о усвајању Информације о Финансијском извештају Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац, за 2018. годину   

13/94 

   
767  Закључак о усвајању Информације о Финансијском извештају ЈКП 

“Водовод Крушевац“ Крушевац,  за 2018.годину   

13/94 

   
768  Закључак  о усвајању Информације о Финансијском извештају  ЈКП 

“Крушевац“ Крушевац, за 2018. годину   

13/94 

   
769 Закључак  о усвајању Информације о Финансијском извештају  ЈКП 

“Градска топлана“ Крушевац,  за 2018. годину   

13/94 

   
770  Закључак о усвајању Информације о Финансијском извештају ЈП 

“Пословни центар“ Крушевац,  за 2018. годину   

13/95 
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771  Закључак о усвајању Информације о Финансијском Извештају ЈП 

“Аеродром Росуље” Крушевац,  за 2018. годину   

13/95 

   
772 Закључак о усвајању Извештаја о раду јавних предузећа, чији је 

оснивач град Крушевац, за I и II квартал за 2019. годину 

13/95 

   
773  Закључак о усвајању Годишњег Извештаја о мерењу и верификацији за 

утврђивање остварене уштеде  у периоду април 2018-март 2019. године 

по Уговору ЈПП за јавно осветљење   

13/95 

   
821  Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за период  јануар-септембар 2019. године   

14/117 

   
956 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији активних мера за 

запошљавање ЛАПЗ 2019.    

16/2/197 

   
957  Закључак о усвајању Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач 

Град Крушевац за I, II и III  квартал 2019. године   

16/2/197 

   
  

 

II - АКТИ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

 

563 Решење o финансирању и суфинансирању  пројеката у култури за 2019. 

годину    

4/429 

   

618 Одлука о оснивању Службе интерне ревизије града Крушевца 6/1 
   

619 Одлука о оснивању Службе буџетске инспекције града Крушевца 6/2 
   

623  Одлука о додели средстава традиционалним црквама и верским 

заједницама из буџета града  Крушевца у 2019. години 

7/1 

   

822  Решење о образовању и именовању Организационог одбора  за 

обележавање 14.  октобра - Дана  ослобођења града Крушевца у 

Другом светском рату и 15. октобра - Дана ослобођења града 

Крушевца  у Првом светском рату   

14/117 

   

823  Решење о разрешењу и именовању чланова Тима за увођење и развој 

Географског информационог  система (ГИС)   

14/118 

   
  

 

 
III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 
(јавних предузећа, установа, фондова и др. на која Градско веће 
даје сагласност) 
 
 

 

 

 Одлуке Градског већа 

 

 

 

16 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) 

2/1 
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564 Одлука о износу поклон честитке за новорођенчад у 2019. години   4/431 
   

565 Одлука о висини износа једнократног новчаног давања за вантелесну 

оплодњу у 2019. години    

4/431 

   

570 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање премије осигурања 

усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња   

4/462 

   

572 Одлука о издвајању средстава за регресирање трошкова вештачког 

осемењавања крава на територији града Крушевца    

4/463 

   

574 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање набавке хране и 

ветеринарске услуге за остављену женску телад   

4/464 

   

576 Одлука о издвајању средстава за развојне и иновативне пројекте у 

пољопривреди и руралном развоју  

4/465 

   

578 Одлука о издвајању средстава за суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите које додељују пословне банке 

4/467 

   

580 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање инвестиција у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава   

4/468 

   

582 

 
Одлука о издвајању средстава за реализацију мере успостављање и 

јачање удружења у области пољопривреде   

4/472 

   

604 Одлука о издвајању средстава за избор извођача за прогнозу биљних 

болести и штеточина на територији града Крушевца   

5/14 

    

625 Одлука о финансирању програма/пројеката од јавног интереса у 

области смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама за град Крушевац у 2019. години  

7/5 

   

626 Одлука о финансирању и суфинансирању програма/пројеката од јавног 

интереса у области неговања културног наслеђа, традиција ослободи-

лачких ратова и стандарда ветерана за град Крушевац у 2019. години   

7/6 

   

699  Одлука о издвајању средстава за одрживо коришћење пољопривредног 

земљишта - контролу  плодности (анализе) пољопривредног земљишта   

12/5 

   

701 Одлука о финансирању програма/пројеката од јавног интереса у 

области противградне заштите  за град Крушевац у 2019. години    

12/6 

   

706  Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног  земљишта у државној својини у граду 

Крушевцу и Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп 

и на коришћење пољоприведног земљишта у државној својини у  граду 

Крушевцу   

12/9 

   

780 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта државној својини у граду Крушевцу и 

Оглас за прикупљање писаних понуда 

13/99 

   

831  Одлукa o спровођењу јавног конкурса  за попуњавање положаја 

заменика начелника Градске управе града Крушевца    

14/122 
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Правилници Градског већа 

 

 

 

3 Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области превенције, смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

1/1 

   

4 Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Градској управи, Градском 

правобранилаштву и Служби месних заједница града Крушевца 

1/8 

   

492 Правилник о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, 

традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана 

3/1 

   

597 Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање  програма  

од јавног интереса  за реализацију Локалног плана акције  за децу града 

Крушевца  

5/2 

   

690  Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

Града Крушевца за суфинансирање  и финансирање програма и проје-

ката од јавног интереса у области здравствене заштите   

11/1 

   

697  Правилник о мерама и критеријумима за преузимање сеоских водовода 

на територији града Крушевца  

12/1 

   

875 Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и  постављених лица у Градској управи града 

Крушевца   

15/1 

   

968  Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и  постављених лица у Служби месних 

заједница   

16/2/202 

  

 

Програми и Планови Градског већа (измене и допуне истих) 

 

 

 

569 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Крушевца за 2019. годину   

4/433 

   

624 Програм контроле и праћење стања животне средине (мониторинг) на 

територији града Крушевца у 2019.године   

7/1 

   

680  Измене Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији 

града Крушевца у 2019. год.    

9/201 

   

698 Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног  развоја града Крушевца за 2019.годину   

12/2 

   

827  Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града 

Крушевца за 2020. годину   

14/119 

   

958 Програм обављања делатности Јавног осветљења (јавна и декоративна 

расвета) у 2020. години   

16/2-197 
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 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 допуне Програма одржавања зеленила у 2018. 

години 

1/1 

   

2 Решење о усвајању финансијских планова директних корисника буџета 

за 2019. годину 

1/1 

   

5 Решење о одобравању и финансирању годишњих програма спортских 

организација којима се остварује општи интерес у области спорта на 

територији града Крушевца у 2019. години 

1/9 

   

6 Решење о одбијању годишњих програма спортских организација за  

2019. годину 

1/15 

 
   

7 Решење о образовању и именовању Организационог одбора за 

обележавање 630 година од Косовске битке 

1/16 

   

9-11 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину 1/17-19 
   

493 Решење о давању сагласности на Програм изношења смећа за 2019. 

годину, бр. 5107 од 16.11.2018. године 

3/7 

   

494 Решење о именовању чланова Социјално-економског савета града 

Крушевца – представникa Градског већа 

3/7 

   

495 Решење о именовању Комисије за припремање Предлога за утврђивање 

подручја Рибарске Бање са законским статусом бање 

3/8 

   

496 Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за израду 

Локалног акционог плана за запошљавање и избор корисника средстава 

3/8 

   

497 Решење о разрешењу члана, утврђивању престанка мандата члану и 

именовању чланова Комисије за спровођење поступка за подизање 

споменика, спомен обележја и израду мурала 

3/8 

   

498 Решење о именовању Комисије за избор програма и пројеката од 

посебног јавног интереса за развој и функционисање система 

превенције, смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама града Крушевца 

3/9 

   

499 Решење о усвајању Извештаја о раду и финансијски извештај Комисије 

за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца 

за 2018. годину 

3/9 

   
502 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве   3/10 

   
566 Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за 

спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца 

4/431 

   
567 

 
Решење о именовању Комисије за избор програма и пројеката од 

јавног интереса у области неговања културног наслеђа, традиција 

ослободилачких ратова и стандарда ветерана града Крушевца  

4/432 
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568 Решење о именовању Стручног тима за израду предлога Пројекта 

јавно-приватног партнерства – Реконструкција, рационализација и 

одржавање преосталог дела система јавног осветљења на територији 

града Крушевца и за спровођење поступка јавне набавке за избор 

приватног партнера 

4/432 

   
571 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња и Критеријуми за избор 

корисника средстава за субвенционисање премије осигурања усева, 

плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња  

4/462 

   
573 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на 

територији града Крушевца и Критеријуми за регресирање трошкова 

вештачког осемењавања крава на територији града Крушевца  

4/463 

   
575 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за 

остављену женску телад и Критеријуми за избор корисника средстава 

за субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за остављену 

женску телад   

4/464 

   
577 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор извођача 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју 

и Критеријуми за избор извођача развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди и руралном развоју   

4/465 

   
579 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које 

додељују пословне банке и Критеријуми за избор корисника средстава 

за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које додељују 

пословне банке  

4/467 

   
581 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава и Критеријуми за избор корисника 

средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава    

4/468 

   
583 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

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

4/473 

   
584 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији  послова у Јавном 

предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац III бр. 3420 од 

04.12.2017.год.    

4/473 

   
585 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова Установе за физичку културу 

"Спортски центар" Крушевац    

4/474 

   
588-590 Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  4/474-475 

   

596  Решење о образовању и именовању Савета за обележавање Видовдана   5/1 
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598 Решење о финансирању и суфинансирању програма/ пројеката из 

буџета Града усмерених ка  реализацији Локалног плана акције за децу 

града Крушевца у 2019. години 

5/2 

   

599  Решење о финансирању и суфинансирању програма/ пројеката из 

буџета Града усмерених ка реализацији Локалног плана акције за младе 

града Крушевца у 2019. години 

5/3 

   

600  Решење о одобрењу и финансирању програма спортске организације  

на територији града Крушевца у 2019. години  

5/5 

   

601 Решење о именовању чланова Комисије за избор програма и пројеката 

од јавног интереса у области социјалне заштите,  борачко-инвалидске 

заштите и заштите лица са инвалидитетом 

5/5 

   

602  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

,,Градска топлана,, о појединачним ценама машинских радова на 

изради предизолованих цевовода које ЈКП ,,Градска топлана“изводи по 

захтевима корисника, као и трећих лица 

5/6 

   

603 Решење о давању сагласности на Упутство и Критеријуме за избор 

корисника  средстава –програм„Јавни радови“ са Упутством   

5/10 

   

605 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор извођача за 

прогнозу биљних болести и штеточина на територији града Крушевца 

са Критеријумима 

5/14 

   

606 Решење о укидању статуса добра у општој употреби – Јавни парк 

,,Багдала“ 

5/14 

   

607-614 Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  5/15-21 
   

615-616 Решења о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину    5/18-19 
   

620 Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за 

спровођење поступка за подизање споменика, спомен обележја и 

израду мурала  

6/3 

   

621 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину  6/3 
   

627 Решење о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на 

територији града Крушевца за воде II реда за 2019. годину   

7/6 

   

628 Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка 

контроле над радом и пословањем Здравстевене установе Апотека 

Крушевац   

7/7 

   

629  Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка 

контроле над радом и пословањем Дома здравља Крушевац    

7/7 

   

630  Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор  

корисника средстава за финансирање програма „Самозапошљавање“ 

бр. 5/19 од 14.05.2019. године са Упутством и критеријумима за 

изборкорисника средстава програма "Самозапошљавање" 

7/8 

   

631 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Нова радна места“ бр. 

4/19 од 14.05.2019. године са Упутством и критеријумима за избор 

корисника средстава програма "Нова радна места" 

7/11 
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632 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Стручна пракса“ бр. 

3/19 од 14.05.2019. године са Упутством и критеријумима за избор 

корисника средстава Програма " Стручна пракса" 

7/14 

   

633  Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање програма „Стицање практичних 

знања“ бр. 6/19 од 14.05.2019. године са Упутством и критеријумима за 

избор корисника средстава Програма "Стицање практичних знања" 

7/18 

   

634 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                           

ЈКП „Градска топлана“ Крушевац број 84/17 од 22.05.2019. године о 

jединичним ценама грађевинских радова на реконструкцији и санацији 

вреловодне мреже које ЈКП "Градска топлана" изводи по захтевима 

корисника као и трећих лица  

7/22 

   

635 Решење о давању сагласности на Правилник о утврђивању категорија и 

делатности и индекса потрошње корисника који се водом снабдевају 

преко једног заједничког водомера који је донео Надзорни одбор                 

ЈКП "Водовод Крушевац" под бр. 95/15 од 07.05.2019. године   

7/22 

   

636 Решење о приступању изради Локалног акционог плана за младе града 

Крушевца за период 2020-2025. године и образовању Комисије за 

израду Локалног акционог плана за младе града Крушевца   

7/22 

   

637  Решење о утврђивању престанка дужности председника  и именовању 

председника и члана Жалбене комисије града Крушевца   

7/23 

   

681 Решење о одређивању представника града Крушевца у Тим за 

каријерно вођење и саветовање  у Првој техничкој школи Крушевац   

9/201 

   
682 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градска топлана“ Крушевац  бр. 86/2 од 10.06.2019. године којом се врши 

измена и допуна Одлуке о јединичним ценама  грађевинских радова на 

реконструкцији  и санацији вреловодне мреже које изводи по захтевима 

корисника као и трећих лица   

9/202 

   

689  Решење о утврђивању престанка рада на положају заменика начелника 

Градске управе града  Крушевца   

11/1 

   

691  Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                             

ЈКП ,,Крушевац,, Крушевац бр. 2893 од 3.06.2019. године, којом се 

врши допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског 

 одржавања, осталих комуналних услуга и одржавања јавних зелених 

површина   

11/7 

   

692 Решења о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се 

плаћа накнада за паркирање  моторних возила   

11/8 

   
693  Решења о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске 

управе   

11/8 

   

694  Решење о одређивању саветника за заштиту права пацијената града 

Крушевца   

11/8 

   
700  Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор извођача за 

одрживо коришћење  пољопривредног земљишта-контролу плодности 

(анализа) пољопривредног земљишта са Критеријумима   

12/5 
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702  Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац, бр. 143 од  

14.05.2019 године   

12/7 

   
703  Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 

Културном центру Крушевац бр. 1441-6/19 од 28.05.2019. године  

12/7 

   
704  Решење о образовању Радног тима за реализацују Просторног 

програма снабдевања топлотном  енергијом у Крушевцу као 

програмске активности у оквиру Пројекта ,,Енергетска ефикасност и 

 управљање енергијом у општинама у Србији" (MEEMP)   

12/7 

   
705  Решење о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се 

плаћа накнада за паркирање моторних возила   

12/8 

   
707 Решење о именовању чланова Комисије за избор програма и пројеката 

од јавног интереса у  области здравствене заштите   

12/24 

   
708 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве   12/25 

   
709 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину    12/26 

   
774  Решење о усвајању допуне Програма јавне расвете на територији града 

Крушевца за 2019.г.  

13/96 

   
775 Решење о усвајању допуне Програма одржавања јавног зеленила у 

2019.години  

13/96 

   
776 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" бр: 4736/1 од 2.09.2019 године, којом се усваја Ценовник 

за декоративну расвету на територији града  Крушевца 

13/96 

   
777 Решење о распореду радног времена у Градској управи града 

Крушевца 

13/96 

   
778 Решење о одобрењу и финансирању програма спортских организација  

на територији града Крушевца у 2019. години 

13/97 

   
779 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова 

ЈКП "Водовод Крушевац" у Крушевцу 

13/98 

   
781-789 Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 13/112-115 

   
790-793 Решења о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину  13/115-117 

   
824 Решење о утврђивању висине накнаде за рад Жирија (на вредновању 

конкурсних радова пристиглих  по позиву за израду урбанистичког- 

архитектонског решења дела Трга Косовских јунака у Крушевцу)   

14/118 

   
825  Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске 

управе   

14/119 

   
828 Решење о укидању статуса добра у општој употреби, некатегорисаног 

пута (на деловима кат.пар.бр.  6106 КО Крушевац)   

14/121 

   

829 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о организацији и  систематизацији послова ЈКП "Градска 

топлана" Крушевац, који је донео директор бр: 2398 од 

 9.04.2019.године   

14/122 
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830  Решење о давању сагласност на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о организацији и  систематизацији послова у 

Предшколској установи ,,Ната Вељковић,,  Крушевац, коју је донео 

 директор Предшколске установе ,,Ната Вељковић"   

14/122 

   
832 Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење Јавног 

конкурса за попуњавање положаја  заменика начелника Градске управе 

града Крушевца    

14/123 

   
833 Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

,,Крушевац,, бр.5653 од  7.10.2019. године којим се врши допуна 

Ценовника одржавања јавне хигијене, зимског одржавања,  осталих 

комуналних услуга и одржавања јавних зелених површина  

14/123 

   
834  Решење о укидању статуса добра у општој употреби, некатегорисаног 

пута (на деловима  кат.пар.бр.6109 КО Крушевац)  

14/124 

   
835 Решењe о избору Програма и пројеката у области здравствене заштите 

који ће се финансирати и  суфинансирати из буџета Града Крушевца у 

2019. години   

14/124 

   
836  Решењe о финансирању и суфинансирању Програма/пројеката из 

буџета Града усмерених ка   реализацији Локалног акционог плана за 

младе града Крушевца у 2019.години    

14/125 

   
837  Решењe о финансирању и суфинансирању Програма/пројеката из 

буџета Града усмерених ка  реализацији Локалног плана акције за децу 

града Крушевца у 2019.години   

14/125 

   
838 Решењe о образовању Радне групе за подршку младима из 

хранитељских породица на територији  града Крушевца   

14/126 

   
839  Решењe о давању сагласности на  Одлуку о измени  Правилника о 

коефицијентима за обрачун и  исплату зарада и додацима на зараде  

запослених у Туристичкој организацији града Крушевцa   

14/126 

   
841  Решењe о именовању Комисије за израду Програма енергетске 

ефикасности града Крушевца за  период од 2019 до 2022. године  

14/127 

   
842  Решење о усвајању Програма одржавањa јавних површина и јавне 

хигијене на територији града  Крушевца у зимском периоду за период        

од 15.11.2019. до 15.03.2020.године    

14/127 

   
843-854 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  14/128-132  

   
855-856 Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву   14/133 

   
857-869 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину   14/134-141  

   
876  Решењe о укидању статуса  добра у општој употреби–некатегорисаног 

пута (на кат.парц.бр. 2310/2) КО Крушевац    

15/1 

   
877 Решење о давању сагласности на допуну Ценовника за декоративну 

расвету на територији града  Крушевца   

15/2 

   
878  Решење о давању сагласности на допуну Програма одржавања јавних 

површина и јавне хигијене  на територији града Крушевца за 2019. 

годину   

15/2 

   
879 Решење о усвајању Плана зимске службе за зимско одржавање путева 

и улица на територији града  Крушевца за период од 1.11. 2019.године 

до 1.04.2020. године   

15/3 

   



22 

 

880 Решење о давању сагласности на допуну Програма одржавања јавног 

зеленила  у 2019. години    

15/3 

   

881 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Правилника о организацији  и  систематизацији послова Народне 

библиотеке Крушевац   

15/3 

   

882 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Правилника о организацији и  систематизацији радних места у 

Народном музеју Крушевац   

15/3 

   

883 Решење о именовању чланова Комисије за планове  15/4 
   

884 Решење о допуни Решења о именовању чланова Комисије за израду 

Локалног акционог плана за  младе града Крушевца са Акционим 

планом за период 2020-2025. година   

15/4 

   

885 Решење о образовању Комисије за израду краткорочног акциног плана 

о заштити ваздуха   

15/4 

   
886-890 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве   15/5-7 

   
891-892 Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву   15/7-8 

   
893-895 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину   15/8-9 

   
959  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод Крушевац“  бр. 70/10 од 29.11.2019. године  о изм. и доп. 

Ценовника услуга (цене услуга одржавања  фонтана јавних чесама)    

16/2/199 

   
960  Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавног зеленила 

у 2020. години    

16/2/199 

    

961  Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавних површина 

и јавне хигијене на  територији града Крушевца за 2020. годину   

16/2/200 

   
962  Решење о давању сагласности на Програм рада зоо-хигијенске Службе 

ЈКП „Крушевац“ Крушевац  - делатност зоохигијене за 2020. годину   

16/2/200 

   
963  Решење о давању сагласности на Програм изношења смећа за 2020. 

годину   

16/2/200 

   
964  Решење о приступању изради Локалног акционог плана за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња  на територији града Крушевца за период  

2020-2022. године и формирању радне групе   

16/2/200 

   
965 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији   и систематизацији послова 

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац   

16/2/201 

   
966 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о организацији и  систематизацији радних места у 

Крушевачком позоришту   

16/2/201 

   
967 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој  организацији и систематизацији послова 

Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац   

16/2/202 

   
969-972 Решењае о употреби средстава текуће буџетске резерве    16/2/203-204 

   
973  Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву   16/2-205 

   
974-977 Решења о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину  16/2/205-206 
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 Закључци Градског већа  

   

8 Закључак о прихватању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за Град Крушевац у 2018. години 

1/17 

   

500 Закључак о давању сагласности на Програм рада Комисије за 

стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 

2019. годину 

3/9 

   

501 Закључак о давању сагласности на захтев Народне библиотеке у 

Крушевцу број 54 од 12.02.2019. године 

3/10 

   

586 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 2018 годину   

4/474 

   

587 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији одобрених пројеката и 

утрошку одобрених средстава традиционалним црквама и верским 

заједницама у 2018. години    

4/474 

   

622 Закључак о одређивању Трајал корпорације АД Крушевац за 

привременог управљача Авантура парка на Јастрепцу 

6/4 

   

638 Закључак о давању сагласности ПУ "Ната Вељковић" Крушевац, да у 

школској 2019/20 години може да формира васпитне групе са 

целодневним и полудневним обликом рада са повећањем до 20% већим 

бројем деце од норматива 

7/23 

   

695  Закључак о усвајању Извештаја о раду  Жалбене  комисије града 

Крушевца за 2018. годину   
11/9 

   

826 Закључак о усвајању Извештаја  о раду Интерресорне комисија града 

Крушевца за процену потреба  детета, ученика и одраслог за додатном 

образовном, здравственом и социјалном подршком, за период  01.01.-

30.06.2019. године   

14/119 

   

840  Закључак o усвајању  Нацрта текста Јавног позива за давање концесије 

за обављање фармацеутске  здравствене делатности на примарном 

нивоу на територији града Крушевца, који је сачинио Стручни  тим за 

израду конкурсне документације   

14/127 

   

 
 

IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

        ДРЖАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГО 

 

 

   

 Одлуке  Градске управе 

 

 

   

591 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене 

Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу – део 

урбанистичке целине Б на животну средину   

4/476 

   

592 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Сунчана падина“ у Кукљину на животну средину  

4/477 
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593 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене 

Плана детаљне регулације „Пањевац“ у Крушевцу на животну средину 

4/477 

   

683 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене и 

допуне Измене Плана  детаљне регулације стамбено–пословног блока 

„Колонија“ у Крушевцу на  животну  средину   

9/202 

   

794  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измене и 

допуне Плана генералне регулације “Запад 2” у делу кп. бр. 398                     

КО Пепељевац   

13/118 

   

795 Одлука о  неприступању изради Стратешке процене утицаја Измене и 

допуне Плана генералне регулације “Исток 2” у  Крушевцу, у делу кп. 

бр. 28/2 КО Паруновац   

13/118 

   

796  Одлука  о неприступању изради Стратешке процене утицаја "Измена 

и допуна измене Плана  детаљне регулације стамбено-пословног 

комплекса “Центар 2”, у Крушевцу, за подцелине Б5 и Г3"  

13/119 

   

797  Одлука  о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и 

допуна Плана детаљне  регулације “Центар 4” у  Крушевцу, у делу 

урбанистичке подцелине Ц1 и делу саобраћајне површине   

13/120 

   

798  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измене и 

допуне Плана детаљне регулације  “Центар 6”, (у делу урбанистичке 

зоне Б) у Крушевцу   

13/121 

   

799  Одлука  о неприступању изради Стратешке процене утицаја  Плана 

детаљне регулације "Бивоље 4"  у Крушевцу   

13/121 

   

800  Одлука о  неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације “Шатор”  на Јастрепцу   

13/122 

   

801  Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације за део зоне I  Акумулације "Ћелије", на територији 

града Крушевца   

13/123 

   

978  Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације  Индустријске зоне К1 у Крушевцу на животну 

средину   

16/2/207 

   

979  Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Доњи Паруновац 1“ у Крушевцу на животну 

средину   

16/2/208 

   

980 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене и 

допуне Плана детаљне регулације  "Трг фонтана“ у делу к.п.бр. 1785/1 

и 1777 обе КО Крушевац на животну средину   

16/2/209 

   

981 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене и 

допуне Плана детаљне регулације  „Бивоље 3“ у делу к.п.бр. 4580/1, 

4580/2, 4580/3 и 5954 све Крушевац КО на животну средину  

16/2/209 
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 Решења Градске управе 

 

 

   
12 Решење о образовању Интерресорне Комисије за процену потреба 

детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком за територију града Крушевца 

1/20 

   

13 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног местаКрушевац (ул. Кумановска) 

1/21 

   

14 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја 

на подручју насељеног места Крушевац (пружни прелази) 

1/22 

   

15 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. С. Биничког и 

Чарнојевића) 

1/22 

   

503 Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге „Лични пратилац 
детета“ 

3/10 

   

504 Решење о измени решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац (ул. Стевана Синђелића, једно 
паркинг место) 

3/11 

   

594 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја 

на подручју насељеног места Крушевац (ул. Дринчићева и др.) 

4/478 

   

595 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Луја Пастера, једно паркинг 

место)  

4/479 

   

617 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места  Крушевац 

5/20 

   

639 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац(ул. Таковска - пешачки прелази)   

7/24 

   

684  Решење о одређивању овлашћеног лица органа Града за поступање по 

захтеву за слободан приступ  информацијама од јавног значаја   

9/203 

   

685 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац  (ул. Војводе Степе)   

9/203 

   

696 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац ( Ул. Балканска). 

11/9 

   

710  Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац  (Ул. Танаска Рајића - паркинг 

места)   

12/26 

   

711 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места  Крушевац (Ул. Аеродромска)    

12/26 

   

712 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места  Крушевац (Ул. Дринчићева)    

12/26 

   

713  Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац  (Ул. Топличина)   

12/27 

   

802 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац  (Трг костурница-првенство)   

13/124 
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803 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац  (Трг костурница-једносмерна)   

13/124 

   

870  Решење о допуни  Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац (ул. Јадарска - два паркинг места) 

14/141 

   

871 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац  (Ул. Дринска - управно паркирање) 

14/141 

   

872  Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац  (Ул. Дринска - једно паркинг 
место за инвалидно лице)   

14/142 

   

896 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја 
на подручју насељеног местa  Крушевац - Ул. Багдалски венац 
(техничка средства за успоравање саобраћаја)     

15/10 

   

897 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места  Крушевац -  Ул. Златарска    

15/10 

   

982 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места  Крушевац  

16/2-210 

  

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

  

Обавештења Завода за заштиту споменика културе Краљево 

 

 

640 Обавештење сопственицима, правним лицима и општини о 

извршеном евидентирању добара под претходном заштитом за 

утврђивање за културно добро - археолошко налазиште - 

"Археолошки локалитет Конопљара" у селу Читлук, Крушевац  

7/24 

   

641 Обавештење сопственицима, правним лицима и општини о извршеном 

евидентирању добара под претходном заштитом за утврђивање за 

културно добро целине "Трг деспота Стефана" Крушевац и целине 

Косанчићева-Обилићева Крушевац  

7/25 

   

686  Обавештење Завода за заштиту споменика културе Краљево о 

евидентирању добара под претходном заштитом, ради утврђивања за 

културно добро целина Цара Лазара под Лазаревим градом Крушевац   

9/204 

   

687 Обавештење Завода за заштиту споменика културе Краљево о евиде-

нтирању локалитета са археолошким садржајем "Локалитет 

Богомољиште" у Кукљину, ради утврђивања за културно добро   

9/204 

  

* 

*          * 
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 
 

 

873 Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о 

измени Решења о образовању Комисије за вођење поступка и 

доношење Решења по захтеву за враћање земљишта   
бр.119-01-00002/2011-09 од 18. 01. 2011. године   
 

14/142 

 


