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чкој сарадњи на реализацији Програма снабдевања природним гасом 
широке потрошње територије града Крушевца за фазну реализацију  
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66 Одлука о категоризацији спортских организација на територији града 

Крушевца 
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града Крушевца   

5/1 

   
115 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине 

града Крушевца   
5/1 

   
116 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града 

Крушевца  
5/1 

   
117 Одлука о разрешењу и избору чланова радних тела Скупштине града 

Крушевца 
5/1 

   

118 Одлука о додељивању Награде и признања града Крушевца   5/2 
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120 Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и 
постављених лица у органима града  Крушевца   
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121 Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града   5/5 
   

122 Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта   
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123 Одлука о измени Одлуке о критеријумима и поступку за утврђивање 

назива улица и тргова на подручју града Крушевца 
5/6 

   
124 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

за урбанизам и пројектовање Крушевац   
5/7 

   
125 Одлука о изменама и допунама Одлуке o ауто-такси превозу путника 

на територији града Крушевца  
5/7 

   
126 Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град  Крушевац  
5/8 

   
126-1 Оглас о јавном конкурсу за избор  директора ЈКП "Водовод 

Крушевац" Крушевац  
5/8 

   
126-2 Оглас о јавном конкурсу за избор  директора ЈКП "Крушевац" 

Крушевац   
5/10 

   
126-3 Оглас о јавном конкурсу за избор  директора ЈКП за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије  "Градска топлана" Крушевац   
5/11 

   
126-4 Оглас о јавном конкурсу за избор  директора ЈП "Пословни центар" 

Крушевац   
5/12 

   
127 Одлука да Градска управа града Крушевца измени и допуни План 

јавних набавки за 2017. годину,  планирањем јавне набавке за 
доделу јавног уговора о јавном приватном партнерству за 
реконструкцију, рационалнизацију и одржавање дела система јавног 
осветљења на територији града   Крушевца   

5/13 

   
128 Одлука о измени и допуни Програма уређивања грађевинског 

земљишта за 2017. годину    
5/13 

   
130 Одлука о утврђивању добити Бизнис инкубатора доо Крушевац за 

2016. годину  
5/17 

   

131 Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2017. годину    5/17 
   

208 Одлука о уређењу Града (Пречишћен текст)  5/326 
   

219 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине 
града Крушевца  

7/1 

   
220 Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града 

Крушевца 
7/1 

   

221 Одлука о разрешењу и избору чланa Савета за друштвене делатности 7/1 
   

222 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за 
сваки организациони облик у локалној самоуправи - граду Крушевцу 
за 2017. годину 

7/1 

   

223 Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима  7/2 
   

224 Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана града 
Крушевца за период 2017-2021. године и Локални антикорупцијски 
план града Крушевца 2017 – 2021. 

7/2 
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225 Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума 
о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног 
статуса на територији града Крушевца за период 2017 – 2020. године 

7/94 

   
226 Одлука о додели Јавног уговора (у отвореном поступку за набавку 

услуга за доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење 
услуга реконструкције, рационализације и одржавања дела система 
јавног осветљења у насељима града Крушевца) 

7/94 

   
227 Одлука о давању сагласности  на Нацрт јавног уговора о јавно-

приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања дела система јавног осветљења у 
насељима града Крушевца  

7/97 

   
228 Одлука о прихватању текста анекса Уговора о купопродаји топлотне 

енергије  између ЈКП „Градска  топлана“ и “Building energy 1“ доо 
Крушевац 

7/97 

   
229 Одлукa о прихватању  препоруке Владе Републике Србије од 4. маја 

2017. године под 05 бр. 023-3769/2017. године и  давању сагласности 
да се потраживања према Привредном друштву ''ППТ-ТМО'' а.д. 
Трстеник по основу уступљених прихода града Крушевца,  са стањем 
на дан 31. март 2016. године, са припадајућом каматом до дана 
доношења Закључка Владе, у износу који ће  утврдити - 
Министарство финансија  Пореска управа – филијала Трстеник, 
конвертују у трајни улог  града Крушевца 

7/98 

   
230 Одлука о отпису потраживања града Крушевца, по основу 

уступљених јавних прихода Министарства финансија за период 
01.09.-31.12.2015. године предузећу ''Мостоградња'' АД Београд и 
конвертовање потраживања по основу уступљених јавних прихода 
Министарства финансија са стањем на дан  31.08.2015. године у 
трајни улог града Крушевца у капиталу субјекта приватизације 

7/98 

   

313 Одлука о расписивању избора за чланове органа месних заједница 8/1 
   

315 Одлука о утврђивању престанка мандата Градоначелника града 
Крушевца 

9/1 

   

316 Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину 9/1 
   

317 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 
територији града Крушевца 

9/2 

   
318 Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки организациони облик у локалној 
самоуправи-Граду Крушевцу за 2017. годину 

9/4 

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

грађевинског земљишта 
9/4 

   
320 Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу путника 

на територији града Крушевца 
9/4 

   
321 Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној 

заштити града Крушевца 
9/5 

   

322 Одлука о изменама Одлуке о оснивању Службе месних заједница 9/6 
   

323 Одлука о усвајању Плана одрживе урбане мобилности града 
Крушевца 2017-2030 и План одрживе урбане мобилности града 
Крушевца 2017-2030. 

9/7 
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324 Одлука о прихватању препоруке Владе Републике Србије да се 
потраживања града Крушевца према"Трајал Корпорација" а.д. 
Крушевац по основу уступљених јавних прихода конвертују у удео 
Града у капиталу Друштва  

9/71 

   
325 Одлука о отпису потраживања града Крушевца по основу уступљених 

јавних прихода Министарства финансија субјекта приватизације 
Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д. 
Нови Сад, ако се у поступку приватизације прода његов капитал 

9/71 

   
326 Одлука  о отпису потраживања града Крушевца по основу  

уступљених јавних прихода Министарства финансија субјекта 
приватизације Друштва за одржавање зграда Д.О.О. Београд, 
уколико буде донето правоснажно решење којим се потврђује 
усвајање УППР субјекта приватизације  

9/71 

   

327 Одлука о  ребалансу буџета града Крушевца за 2017. годину 9/71 
   

337 Одлука о разрешењу и избору  члана Комисије за рад месних 
заједница 

9/214 

   
338 Одлука о именовању члана Надзорног одбора Привредног друштва 

"Градско осветљење" Крушевац д.о.о 
9/214 

   
398 Одлука о утврђивању престанка мандата заменика градоначелника и 

чланова  Градског већа  града Крушевца 
  11/1 

   

399 Одлука о утврђивању престанка функције председника Скупштине Града 11/1 
   

400 Одлука о избору председника Скупштине града Крушевца 11/1 
   

401 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине 
града Крушевца 

11/2 

   
402 Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине града 

Крушевца 
11/2 

   

403 Одлука о избору градоначелника града Крушевца 11/2 
   

404 Одлука о избору заменика градоначелника града Крушевца 11/2 
   

405 Одлука о избору чланова Градског већа града Крушевца 11/3 
   

406 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине 
града Крушевца  

11/3 

   
407 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града 

Крушевца 
11/3 

   

408 Одлука о организацији Градске управе града  Крушевца 11/4 
   

409 Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског 
правобранилаштва и Службе месних заједница за 2018. годину 

11/13 

   

410 Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 11/17 
   

411 Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта 

11/17 

   
412 Одлука о укидању Буџетског фонда за финансирање активне 

политике запошљавања 
11/18 

   
413 Одлука о укидању Буџетског фонда за подстицање развоја 

пољопривреде града Крушевца 
11/19 

   
414 Одлука о укидању Буџетског фонда за подстицање развоја младих 

талената града Крушевца 
11/19 
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415 Одлука о укидању Буџетског фонда за популациону политику града 

Крушевца 
11/19 

   
416 Одлука о приступању изради Програма енергетске ефикасности 

града Крушевца за период 2019-2022. 
11/20 

   
417 Одлука о отпису дуга субјекта приватизације Акционарског друштва 

за производњу и промет арматура "ППТ АРМАТУРЕ" АД 
Александровац према граду Крушевцу, по основу уступљених јавних 
прихода Министарства финансија 

11/21 

   

418 Одлука о буџету града Крушевца за 2018. годину  11/21 
   

419 Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу 
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину 

11/105 

   

424 Локални акциони план запошљавања града Крушевца за 2018. годину 

 

11/124 

   

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

 

   
67 Измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине за 2017. год.   
3/6 

   
129 Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине за  2017. годину    
5/15 

   
330 Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2018. годину 
9/209 

   
421 Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину 11/107 

   

422 Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 
Крушевца за 2018. годину 

 

 

11/123 

 Планска документа  

 - Планови -  

68 План детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС 
Крушевац 3 до Старог аеродрома у Крушевцу  

3/6 

   
69 Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације „Центар“   3/11 
   

132 План детаљне регулације линијских инфраструктурних објеката 
(разводни гасовод, мрс и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ 
“Југоисток“ до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске 
реке  

5/150 

   
133 План детаљне регулације за регулацију реке Расине од моста у 

Мудраковцу до профила 1200м узводно   
5/159 

   
134 План детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу   5/166 

   
135 План детаљне регулације кабловског вода 110kv од ТС Крушевац 1 

до Крушевац 3 у Крушевцу 
5/193 

   
136 План Генералне регулације "Исток 2"  5/199 

   
231 План Генералне регулације „Север“ у Крушевцу  7/98 
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232 План детаљне регулације источне обилазнице (од Паруновачког 
моста до улице Кнеза Милоша) и наставка улице Кнеза Милоша у 
Крушевцу 

7/149 

   
455 План Генералне регулације „Југ“ у Крушевцу  12/1 

   
456 План Генералне регулације излетишта Јастребац 12/64 

   
457 План детаљне регулације „Железничка 4“ 12/115 

   
458 План детаљне регулације „Лазарев град“ измена блока А, у 

Крушевцу  
12/137 

   
459 План детаљне регулације „Трг фонтана“ 12/161 

 
Одлуке о изради планова  

 

   
70 Одлука о измени Плана детаљне регулације „Трг Костурница-север“  3/12 
   

71 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Железничка 4“ 3/13 
   

137 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације стамбеног 
насеља Равњак 1б у Крушевцу   

5/271 

   
138 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације „Трг 

Костурница“ 
5/274 

   
139 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације стамбено–

пословног блока "Колонија" 
5/276 

   
140 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације стамбено 

пословног блока између улица: Радована Милошевића, Драгољуба 
Димитријевића, Благоја Паровића и Радничког самоуправљања у 
Крушевцу (нови назив плана „Колонија југ“)  

5/278 

   
141 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације „Центар 2“  5/280 

   
233 Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације „Стари аеродром 

фаза 1“ (измена дела подблока 1) 
7/157 

   
328 Одлука о изради Плана генералне регулације "Исток 4" 9/204 

   
329 Одлука о изради Измене Плана генералне регулације "Центар"                   

у делу кп. бр. 2476/1, 2477/1, 2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац 
9/207 

   
460 Одлука  о изради Плана генералне регулације „Исток 3“ 12/209 

   
461 Одлука  о изради Плана генералне регулације „Исток 5“ 12/211 

   
462 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Цара Лазара – 

Балшићева“ у Крушевцу  
12/213 

   
463 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Центар 1“ у Крушевцу 12/214 

   
464 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу 12/216 

   
465 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Центар 6“ у Крушевцу 12/218 

   
466 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у 

Крушевцу 
12/220 

   
467 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Железничка 2“ у Крушевцу 12/221 

   
468 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Железничка 3“ у 

Крушевцу 
12/223 

   
469 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Хајдук Вељкова север“ 

у Крушевцу 
12/224 

   
470 Одлука  о изради Плана детаљне регулације „Расадник север“ у 

Крушевцу 
12/226 
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471 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Пионирски парк“ у 
Крушевцу 

 

12/227 

 Решења Скупштине града и др.  

72 
Решење о изменама Решења о одређивању назива нових, измени 
назива постојећих улица и тргова на подручју Генералног плана 
Крушевца 

3/15 

   

73 
Решење о измени Решења о утврђивању висине закупнине за 
постављање водова кабловскогдистрибутивног система и других 
водова на стубовима јавног осветљења у јавној својини града  
Крушевца 

3/17 

   
74 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                       

ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац број 11/8 од 17.03.2017. године 
којом се врши измена и допуна Програма пословања  ЈКП "Водовод 
Крушевац" Крушевац за 2017. годину 

3/17 

   

75 
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                     
ЈКП "Крушевац" Крушевац број 444 од 24.02.2017. године којом се 
врши измена и допуна Програма пословања ЈКП "Крушевац" 
Крушевац  за 2017. годину 

3/17 

   
76 Решење о давању сагласности на допуну Статута ЈКП „Крушевац“ 

Крушевац           
3/18 

   
77 Решење о давању сагласности на Статут Народног музеја у Крушевцу  3/19 
   

78 Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације 
града Крушевца   

3/19 

   
79 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора                      

ОШ „Вук Караџић“ у Крушевцу   
3/19 

   
80 Решење  о  разрешењу и именовању чланова Школског одбора           

ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу   
3/19 

   
81 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                   

ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу    
3/20 

   
82 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора                

ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Крушевцу   
3/20 

   

83 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                 

ОШ ''Нада Поповић'' у Крушевцу   

3/20 

   
84 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                 

ОШ "Јован Поповић" у Крушевцу   
3/21 

   
85 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                 

ОШ ''Бранко Радичевић'' у Крушевцу   
3/21 

   
86 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                     

ОШ ''Кнез Лазар'' у Великим Купцима   
3/21 

   
87 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора                 

ОШ „Жабаре“ у Жабару   
3/21 

   
88 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                

ШОСО „Веселин Николић“ у Крушевцу   
3/22 

   
89 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Музичке 

школе ''Стеван Христић''  у Крушевцу   
3/22 
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90 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Гимназије у Kрушевцу  

3/22 

   
91 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

Медицинске школе у Крушевцу   
3/23 

   
92 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

Политехничке школе „Милутин Миланковић“ у Крушевцу  
 3/23 

   
93 Решење о допуни 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  

3/23 

   
142 Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈП „Аеродром Росуље“ 

Крушевац о изм. и доп. Програма пословања овог Предузећа за 2017. годину 
5/282 

   
143 Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП "Водовод 

Крушевац" Крушевац о  расподели добити оствареној у 2016. години  
5/282 

   
144 Решење о утврђивању престанка мандата Градског правобраниоца 

града Крушевца 
5/282 

   
145 Решење о постављењу Градског правобраниоца града Крушевца   5/282 

   
146 Решење о именовању директора Народног музеја у Крушевцу 5/283 

   
147 Решење о именовању директора Историјског архива у Крушевцу 5/283 

   
148 Решење о утврђивању престанка дужности директора Културног 

центра у Крушевцу   
5/283 

   
149 Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног 

центра Крушевац 
5/283 

   
150 Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља 

Крушевац  
5/284 

   
151 Решење о утврђивању престанка дужности директора Здравствене 

установе „Апотека“ Крушевац    
5/284 

   
152 Решење о именовању директора Здравствене установе „Апотека“ 

Крушевац  
5/284 

   
153 Решење о утврђивању престанка дужности в.д. директора 

Туристичке организације града Крушевца 
5/284 

   
154 Решење о именовању директора Туристичке организације града 

Крушевца 
5/285 

   
155 Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Апотеке 

Крушевац 
5/285 

   
156 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома 

здравља Крушевац 
5/285 

   
157 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Народног 

музеја у Крушевцу  
5/285 

   
158 Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа  чији је оснивач град Крушевац   
5/286 

   
159 Решење о изменама и допунама Решења о образовању Градског 

штаба за ванредне ситуације  
5/286 

   
234 Решење о давању сагласности на изменe и допунe Програма 

пословања ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац за 2017. годину  
7/160 
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235 Решење о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора: ЈКП 
"Водовод Крушевац", ЈКП "Крушевац" и ЈП "Пословни центар" 
Крушевац о давању средстава обезбеђења за кредитно задуживање 
ЈКП "Градска топлана" Крушевац код "JUBMES" банке А.Д.  Београд 

7/160 

   
236 Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности 

директора ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац 
7/161 

   
237 Решење o именовању директора JKП "Водовод Крушевац" Крушевац 7/161 

   
238 Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП "Крушевац" 

Крушевац 
7/162 

   
239 Решење о именовању директора ЈКП „Крушевац“ Крушевац 7/162 

   
240 Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Градска 

топлана“ Крушевац 
7/162 

   
241 Решење о именовању директора ЈКП "Градска топлана" Крушевац 7/162 

   
242 Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈП „Пословни 

центар" Крушевац  
7/163 

   
243 Решење о именовању директора ЈП "Пословни центар" Крушевац  7/163 

   
244 Решење o утврђивању престанка мандата вршиоца дужности 

директора Jавног предузећа „Kрушевац стан“ Крушевац  
7/163 

   
245 Решење о именовању директора Центра за стручно усавршавање 

Крушевац 
7/163 

   
246 Решење о утврђивању престанка дужности в.д. директора Установе 

„Културни центар“ Крушевац. 
7/164 

   
247 Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног 

центра Крушевац  
7/164 

   
248 Решење о именовању директора Бизнис инкубатора доо Крушевац  7/164 

   
249 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

ветеринарске установе Ветеринарска станица "Крушевац" 
7/164 

   
250 Решење o разрешењу и именовању члана Управног одбора Aпотеке 

Крушевац 
7/164 

   
251 Решење o именовању представника града Kрушевца у Скупштини 

друштва „Агенције за регионални развој Расинског округа“ доо 
Крушевац 

7/165 

   
252 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора              

Прве техничке школе у Крушевцу 
7/165 

   
253 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора             

ОШ "Станислав Бинички" Јасика 
7/165 

   
314 Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Крушевцу  8/1 

   
331 Решење о одређивању назива улица и тргова на подручју Генералног 

плана Крушевца 
9/211 

   
332 Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма 

пословања   ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2017. годину  
9/212 

   
333 Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП "Градска топлана"  Крушевац за 2017. годину 
9/213 

   
334 Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈП "Пословни центар" Крушевац за 2017. годину 
9/213 
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335 Решење о давању сагласности на посебан Програм ЈКП Водовода за  
коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2018. годину који 
је донео  Надзорни одбор овог предузећа 

9/213 

   
336 Решење о давању сагласности на посебан Програм коришћења 

субвенција из буџета града Крушевца за 2018. годину који је донео 
Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац 

9/214 

   
339 Решење о именовању директора Дома здравља Крушевац 9/214 

   
340 Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП "Крушевац" 

Крушевац 
9/215 

   
341 Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Крушевац" Крушевац 9/215 

   
342 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Културног центра у Крушевцу 
9/215 

   
343 Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ 

"Ната Вељковић" Крушевац 
9/215 

   
344 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Доситеј Обрадовић"у Крушевцу 
9/216 

   
345 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Бранко Радичевић" у Крушевцу 
9/216 

   
346 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Велизар Станковић Корчагин" у Великом Шиљеговцу 
9/216 

   
347 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                      

Основне школе "Кнез Лазар" у Великим Купцима 
9/216 

   
348 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Музичке 

школе "Стеван Христић" у Крушевцу 
9/217 

   
349 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                  

ШОСО "Веселин Николић" у Крушевцу 
9/217 

   
350 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Гимназије  у Крушевцу 
9/217 

   
351 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

Економско -трговинске школе у Крушевцу 
9/218 

   
352 Решење о разрешењу и именовању чланова  Школског одбора 

Хемијско-технолошке школе у Крушевцу 
9/218 

   
420 Решење о усвајању Извештаја Одељења за финансије о реализацији 

Записника о примопредаји права, обавеза и средстава које су настале 
до 1.12.2016 године у ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" 
Крушевац, а које преузима град Крушевац 

11/106 

   
425 Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац за 2018. годину 
11/136 

   
   

426 Решења о давању сагласности на Програм  пословања ЈКП "Водовод  
Крушевац''  Крушевац за 2018. годину 

11/136 

   
427 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 

''Крушевац'' Крушевац за 2018. годину 
11/136 

   
428 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Градска 

топлана'' Крушевац за 2018. г.  
11/136 

   
429 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Пословни 

центар'' Крушевац за 2018. г.  
11/136 
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430 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Аеродром 

Росуље'' Крушевац за 2018. г.  
11/137 

   
431 Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке 

Крушевац  за 2018. г.  
11/137 

   
432 Решење о давању сагласности на Програм рада Народног музеја  

Крушевац за 2018. г.  
11/137 

   
433 Решење о давању сагласности на  Програм рада Историјског архива 

Крушевац за 2018. годину  
11/137 

   
434  Решење о давању сагласности на Програм рада Крушевачког 

позоришта Крушевац за 2018. г.   
11/138 

   
435 Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра 

Крушевац за 2018. г.  
11/138 

   
436 Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку 

културу ''Спортски центар''Крушевац за 2018. годину  
11/138 

   
437 Решење о давању сагласности на Програм рада Предшколске 

установе  ''Ната Вељковић'' Крушевац за 2018. годину 
11/138 

   
438 Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за стручно 

усавршавање Крушевац за 2018. г.  
11/138 

   
439 Решење о давању сагласности на Програм рада Дома здравља 

Крушевац за 2018. годину  
11/139 

   
440 Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални 

рад Крушевац за 2018. годину  
11/139 

   
441 Решење о давању сагласности на Програм рада Установе ''Центар за 

особе са инвалидитетом"Крушевац за 2018. годину 
11/139 

   
442 Решење о давању сагласности на Програм рада Здравствене установе 

"Апотека" Крушевац за 2018. г.  
11/139 

   
443 Решење о давању сагласности на Програм рада Јавне ветеринарске установе 

''Ветеринарска станица'' Крушевац, са финансијским планом  за 2018. годину 
11/140 

   
444 Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке 

организације града Крушевца, са финансијским планом  за 2018. годину  
11/140 

   
445 Решење о давању сагласности на Програм пословања Бизнис 

инкубатора д.о.о. Крушевац, са финансијским планом  за 2018. 
годину  

11/140 

   
446 Решење о давању сагласности на Програм за субвенције из Буџета 

града Крушевца за 2018. годину, који је донео директор Предузећа 
"Бизнис инкубатор" доо Крушевац 

11/140 

   
447 Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора 

ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац 
11/140 

   
448 Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Аеродром 

Росуље" Крушевац 
11/141 

   
449 Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Јавне ветеринарске установе Ветеринарске станице "Крушевац" 
11/141 

   
450 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовање члана 

Школског одбора ОШ "Кнез Лазар" у Великим Купцима 
11/141 

   
451 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора                        

ОШ "Деспот Стефан" у Г. Степошу  
11/142 
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452 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Политехничке  школе "Милутин Миланковић" у Крушевцу  

11/142 

   
453 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

Медицинске школе у Крушевцу 
11/142 

   
454 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 

11/142 

   

 Закључци Скупштине града  

94 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 
Крушевачког позоришта  у Крушевцу за 2016. годину    

3/23 

   
95 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народне библиотеке  у Крушевцу за 2016. годину   
3/24 

   
96 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народног музеја у Крушевцу за 2016. годину   
3/24 

   
97 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Историјског архива у Крушевцу за 2016. годину  
3/24 

   
98 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Културног центра у Крушевцу за 2016. годину 
3/24 

   
99 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

ПУ „Ната Вељковић“  у Крушевцу за 2016. годину   
3/24 

   
100 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе за физичку културу  „Спортски центар“ у Крушевцу за 2016. годину  
3/25 

   
101 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за социјални рад  у Крушевцу за 2016. годину 
3/25 

   
102 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе "Центар за особе са инвалидитетом" у Крушевцу  за 2016. 
годину  

3/25 

   
103 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за стручно усавршавање у Крушевцу за 2016. годину   
3/25 

   
104 Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Финансијског плана 

Дома здравља Крушевац   за 2016. годину   
3/25 

   
105 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Здравствене установе „Апотека“ Крушевац за 2016. годину    
3/26 

   
106 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању са 

завршним рачуном Туристичке  организације града Крушевца за 
2016. годину  

3/26 

   
108 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Јавне ветеринарске установе  Ветеринарске станице "Крушевац" за 
2016. годину    

3/26 

   
109 Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље града 

Крушевца за 2016. годину 
3/26 

   
160 Закључак о прихватању Годишњег извештаја Заштитника грађана 

града Крушевца за 2016. годину   
5/286 

   
161 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о 

пословању ЈКП „Водовод Крушевац“  Крушевац за 2016. годину   
5/286 

   
254 Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 7/166 
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Крушевца за период јануар–јуни 2017. године  
   

255 Закључак о усвајању Извештаја о степену реализације Програма 
пословања са финансијским извештајем ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац за 2016. годину  

7/166 

   
256 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о степену 

реализације Програма пословања ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 
2016. годину  

7/166 

   
257 Закључак о усвајању Финансијског извештаја о степену реализације 

Програма пословања ЈП "Пословни центар" Крушевац за 2016. 
годину 

7/166 

   
258 Закључак о усвајању Финансијског извештаја о степену реализације 

Програма пословања ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац за 2016. годину  
7/166 

   
259 Закључак о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о степену 

реализације Програма пословања „Дирекције за урбанизам и 
изградњу“ ЈП Крушевац за период 01.01. – 30.11.2016. годину  

7/167 

   
260 Закључак о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја и 

Одлуке о губитку Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац за период 01.12.2016. - 31.12.2016. године са стањем на 
дан 31.12.2016. године 

7/167 

   
353 Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за период јануар-септембар 2017. године 
9/218 

   
423 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији активних мера за 

запошљавање ЛАПЗ 2017.  
11/124 

   

 II - АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

   
261 Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно 

других рачуна консолидованог рачуна трезора града Крушевца 
7/167 

   
262 Упутство о раду трезора града Крушевца 7/169 

   
263 Решење о  образовању и именовању Радног тима за координацију 

активности на уређењу излетишта Јастребац  
 

7/174 

   
  

 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

  

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

даје сагласност) 

 

 

  

Одлуке Градског већа 

 

 

19 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање инвестиција у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава  

1/60 

   
21 Одлука о издвајању средстава за исплату камата на кредите које 

додељује пословне банке  
1/62 

   
23 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање осигурања усева, 

плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња  
1/63 
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25 Одлука о издвајању средстава за регресирање трошкова вештачког 

осемењавања крава на  територији града Крушевца   
1/65 

   
29 Одлука о издвајању средстава за развојне и иновативне пројекте у 

пољопривреди и руралном развоју   
1/67 

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

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

1/70 

   
213 

 
Одлука о измени Правилника о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског фонда за популациону политику града 
Крушевца  

6/5 

   
273 Одлука о издвајању средстава за подршку пољопривредним 

удружењима одгајивача говеда сименталске расе са територије града 
Крушевца, за учешће на 10. Пољопривредном сајму-Крушевац 2017  

7/181 

   
396 Одлука о проглашењу дана жалости 10/1 

   
474 Одлука о установљавању манифестације "Крушевачки полумаратон" 12/229 

   

  

 

 

 Правилници Градског већа 

 

 

   
15 Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима 

се остварује општи интерес   у области спорта на територији града 
Крушевца  

1/21 

   
16 Правилник о критеријумима за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката за реализацију  Локалног плана акције за децу 
града Крушевца   

1/30 

   
17 Правилник о  критеријумима и поступку доделе финансијских 

средстава из  буџета града Крушевца  за финансирање и суфинансирање 
пројеката од јавног интереса у области имплементације                      
Локалног акционог плана за младе града Крушевца  

1/33 

   
49 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места     

у Градској  управи,  Градском правобранилаштву и Служби месних 
заједница града Крушевца   

2/1 

   
179 Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама 
5/308 

   
211 Правилник о начину коришћења службених возила органа Града  6/1 

   
264 Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених 

Стратегијом за унапређивање положаја Рома града Крушевца за 
период 2015-2020. године  

7/174 

   
265 Правилник о поступку решавања захтева грађана за накнаду штете 

настале услед уједа паса луталица на територији града Крушевца 
 

7/176 
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 Програми и Планови Градског већа (измене и допуне истих) 

 

 

9 Програм контроле квалитета ваздуха у граду Крушевцу за 2017-2018. 
годину  

1/6 

   
18 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја града Крушевца за 2017. годину 
1/36 

   
166 Измене и допуне Програма унапређења безбедности саобраћаја на 

територији града Крушевца у 2017. години   
5/289 

   
271 Измене и допуне Програма унапређења безбедности саобраћаја на 

територији града Крушевца у 2017. години 
7/179 

   
272 Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града 

Крушевца у 2018. години  
7/179 

   
362 Измена Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији 

града Крушевца у 2017. г.  
9/221 

   
  

 
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 давању сагласности на Одлуку о попусту плаћања накнаде за 
утрошену воду до 15 m3 по  домаћинству, коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Водовод Крушевац“ под бројем 7/5 од 22.02.201   

1/1 

   
2 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод Крушевац“ бр. 7/6 од 22.12.2016. године, којом се утврђује 
попуст кориснику ЈКП „Градска топлана“  

 1/1 

   
3 Решење о образовању и именовању Комисије за праћење реализације 

Локалног акционог плана  за родну равноправност града Крушевца за 
период 2016-2020.година   

1/1 

   
4 Решење о разрешењу и именовању координатора и чланова  Тима за 

спровођење Регионалног  програма стамбеног збрињавања избеглица   
1/2 

   
5 Решење о одређивању представника града Крушевца у Тим за борбу 

против сиве економије и  смањења незапослености   
1/2 

   
6 Решење о одобравању наменских буџетских средстава за реализацију 

годишњих програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта КК „Напредак Јуниор“   

1/3 

   
8 Решење о давању сагласности на 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 и  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   

1/3 

   
10 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод Крушевац" о утврђивању  цена услуга које врши ЈКП 
"Водовод Крушевац" у оквиру својих делатности    
 

1/12 
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11 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈKП 
"Водовод Крушевац" Крушевац  бр. 8/9 од 20.01.2017. године којом се 
утврђује попуст кориснику Општа болница Крушевац   

1/17 

   
12 Решење о давању сагласности на Програм одржавања атмосферске 

канализације  ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац на територији 
града Крушевца за 2017. годину  

1/17 

   
13 Решење о финансирању годишњих програма спортских организација 

којима се остварује општи  интерес у области спорта на територији 
града Крушевца у 2017. години  

1/17 

   
14 Решење о именовању чланова Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из   изворне надлежности 
града Крушевца  

1/20 

   
20 Решење о давању сагласности на Критеријуме за  избор корисника 

средстава Буџетског фонда за   подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава са Критеријумима за  избор корисника средстава 
Буџетског фонда за   подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање инвестиција у физичку имовину  пољопривредних 
газдинстава   

1/60 

   
22 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за 
исплату камата на кредите које додељују пословне банке са 
Критеријумима за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде   за исплату камата на кредите 
које додељују пословне банке   

1/62 

   
24 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава Буџетског фонда за   подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња са Критеријумима за избор корисника 
средстава Буџетског фонда за  подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих  засада, 
расадника и животиња  

1/64 

   
26 Решење о давању сагласности на Критеријуме за  избор корисника 

средстава Буџетског фонда    за  подстицање развоја пољопривреде 
за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава  на терито-
рији града Крушевца са Критеријумима за  избор корисника 
средстава Буџетског фонда  за  подстицање развоја пољопривреде за 
регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца 

1/65 

   
27 Решење о именовању  чланова Савета за праћење и спровођење 

Локалног акционог плана за  младе на територији града Крушевца  
1/66 

   
28 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац који је 
донео директор Установе дана 18.01.2017. године под бр. 192  

 1/67 

   
30 Решење о давању сагласност на Критеријуме за избор извођача 

развојних и иновативних пројеката  у пољопривреди и руралном 
развоју који се финансирају из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде са Критеријумима за избор извођача развојних 
и иновативних пројеката  у пољопривреди и руралном развоју који 
се финансирају из Буџетског фонда за подстицање  развоја 
пољопривреде   
 

1/67 
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31 Решење о увећању наменских буџетских средстава за реализацију 
годишњих програма којима се   остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца за 2017. годину   

1/68 

   
32 Решење о допуни Решења o финансирању годишњих програма 

спортских организација којима се   остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца у  2017. години   

1/68 

   
34-35 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве   1/78 

   
36-41 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве   1/79-81 

   
42 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину   1/81 
   

50 Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије града 
Крушевца  

2/54 

   
51 Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за планове   2/55 
   

52 Решење о разрешењу и именовању члана комисије за избор програма 
и пројеката од јавног интереса у  области социјалне заштите, 
борачко инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, 
заштите  интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима   

2/55 

   
53 Решење о разрешењу и именовању члана  Комисије за избор 

програма и пројеката од јавног интереса у области унапређења и 
развоја спорта  

2/55 

   
54 Решење о финансирању програма/пројеката од јавног интереса у 

области од посебног значаја за  одбрану Републике Србије и 
неговање традиције ослободилачких ратова у у 2017. години  

 2/56 

   
55 Решење о давању сагласности на предлог допуне Ценовника 

одржавања јавне хигијене, зимског  одржавања, осталих комуналних 
услуга и одржавања јавних зелених површина коју је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Крушевац, под бр. 4265 од 
23.12.2016. године   

2/57 

   
56 Решење о давању сагласности на Правилник о изм. и доп. Правилника о 

организацији и  систематизацији послова у ЈП "Аеродром Росуље" 
Крушевац, који је донео директор под бр. 21-1/17 од 14.02.2017. године  

2/58 

   
58 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве   2/58 
   

59 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве   2/59 
   

163 Решење о образовању и именовању Савета за обележавање 
Видовдана  

5/287 

   
164 Решење о образовању и именовању Организационог одбора фестивала 

драмског аматерског стваралаштва Расинског округа ,,Федраро“ 
5/288 

   
167 Решење о образовању и именовању Радне групе за израду Акционог 

плана за борбу против корупције  града Крушевца    
5/289 

   
168 Решење о образовању Радног тима за реализацију програма 

„Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања 
ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и 
ефикасности локалне администрације“  

5/290 

   
169 Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси 

тарифе по којој се ауто–такси превоз мора обављати на територији 
града Крушевца   

5/290 

   
170 Решење о усвајању Локално-оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2017. годину 
5/291 
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171 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова у  Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац, који је донео директор под VI 
бр. 1020 од 19.04.2017. године   

5/291 

   
172 Решење о давању сагласности на Измену и допуну  Правилника  о 

унутрашњој организацији  и систематизацији послова ЈКП "Водовод 
Крушевац" из Крушевца, бр. 1972 од 21.04.2017.  

5/291 

   
175 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за финансирање програма 
„Самозапошљавање“ бр. 1/2017 од 18.05.2017. године и Упутство и 
критеријуме за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
финансирање програма „Самозапошљавање“  

5/294 

   
176 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског   фонда за финансирање програма 
„Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
 запошљивих на новоотвореним радним местима“ у 2017. години бр. 
2/2017од 18.05.2017. године и   Упутство и критеријуми за избор 
корисника средстава Буџетског фонда за финансирање програма 
"Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих" на новоотвореним  радним местима у 2017. години    

5/296 

   
177 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда  за финансирање програма 
„Јавни радови“ бр. 3/2017 од 18.05.2017. године Упутство и 
критеријуми за  избор корисника средстава Буџетског фонда за 
финансирање програма "Јавни радови"    

5/300 

   
178  Решење о давању сагласности на Упуство и критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда  за финансирање програма 
„Стручна пракса“ бр. 4/2017 од 18.05.2017. године и Упутство и 
критеријуми  за  избор  корисника  средстава Буџетског фонда за 
финансирање програма "Стручна пракса"   

5/304 

   
180 Решење о давању сагласности на цене производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом Надзорног одбора ЈКП "Градска 
топлана" број 19/1 од 25.04.2017. године   

5/309 

   
181 Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод Крушевац“ Крушевац о повећању цена воде и канализације  
5/309 

   
182 Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и 

образовања у Предшколској установи „Ната Вељковић“ Крушевац  
5/310 

   
183 Решење о измени Решења о одређивању паркиралишта на којима се 

плаћа накнада за паркирање моторних возила 
5/312 

   
184 Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за 

утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта 
5/312 

   
185-187 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве  5/312-313 

   
188-196 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 5/314-317 

   
197-200 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину  5/318-320 

   
210 Решење о увећању наменских буџетских средстава за реализацију 

годишњих програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца за 2017. годину 

6/1 

   
212 Решење о давању сагласности на Одлуку Комисије Буџетског фонда за 

популациону политику града Крушевца од 15.06.2017. године под бр. 12/17            
о измени Правилника о критеријумима за коришћење средстава Фонда  

6/5 
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214-216 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 6/5-6 

   
266 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                  

ЈКП ''Крушевац'' Крушевац о повећању цена услуга изношења смећа 
7/177 

   
267 Решење о давању сагласности на ценовник за паркинг услуге у 

гаражи на локацији „Костурница“  
7/178 

   
268 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника о 

унутрашњој оганизацији и систематизацији послова у ,,Бизнис 
инкубатору“ доо Кушевац 

7/178 

   
269 Решење о образовању Комисије за именовање директора „Бизнис 

инкубатор“ ДОО Крушевац  
7/178 

   
270 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова  ЈКП "Крушевац" Крушевац 
бр. 2075/1 од 14.07.2017. године  

7/179 

   
274 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника средстава 

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде за подршку 
пољопривредним удружењима одгајивача говеда сименталске расе са 
територије града Крушевца, за учешће на Пољоривредном сајму-Крушевац 
2017. и Критеријуми за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за подршку пољопривредним 
удружењима одгајивача говеда сименталске расе са територије града 
Крушевца, за учешће на Пољопривредном сајму-Крушевац 2017.  

7/182 

   
279-290 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 7/184-188 

   
291-299 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину  7/189-193 

   
354 Решење о образовању Комисије за решавање захтева за накнаду штете 

настале услед уједа паса луталица на територтији града Крушевц 
9/219 

   
355 Решење о давању сагласности за коришћење имена града Крушевца 

спротској  организацији „Спорт за све“ града Крушевца  
9/219 

   
358 Решење о образовању и именовању Савета за обележавање                       

14. Октобра - Дана ослобођења града Крушевца  
9/220 

   
359 Решење о давању сагласности на измену Правилника о организацији 

и систематизацији послова ЈКП "Крушевац" Крушевац коју је донео 
директор под. бр. 3081/1 од 6.10.2017. године  

9/221 

   
360 Решење о давању сагласности за коришћење имена града Крушевца 

д.о.о „Градско осветљење“  
9/221 

   
363 Решење о именовању Савета за социјалну политику града Крушевца 9/222 

   
364 Решење о давању сагласности  на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац бр. 29/1 од 13.09.2017. године,  о 
јединичним ценама које ЈКП "Градска топлана" Крушевац пружа 
корисницима 

9/222 

   
365 Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији пословаЈКП "Градска топлана" Крушевац који је 
донео директор под бр. 8674 од 12.10.2017. године 

9/223 

   
366 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Културном центру Крушевац, под бр. 2538-6/17 од 02.11.2017. г.  

9/223 
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367 Решење о разрешењу и именовању члана Радног тима за реализацију 
Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу 
придруживања ЕУ: Унапређење квалитета услуга, дијалога 
заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације“ 

9/224 

   
368 Решење о давању сагласности на допуну II Ценовника одржавања јавне 

хигијене, зимског одржавања, осталих комуналних услуга и одржавања 
јавних зелених површина које су утврђене Одлуком Надзорног одбора 
ЈКП "Крушевац" Крушевац, број 3083 од 05.10.2017. године 

9/224 

   
369 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Народном музеју 
Крушевац, који је донео директор Народног музеја Крушевац  под 
бројем 702 од 16.11.2017. године 

9/226 

   
370 Решења о именовању представника града Крушевца, у реализацији 

Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга 
реконструкције, рационализације и одржавања Јавног осветљења у 
насељеним местима града Крушевца 

9/226 

   
371-380 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 9/226-230 

   
381 Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву 9/230 

   
382-385 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 9/231-232 

   
386-389 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину  9/232-234 

   
472 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац који је донео директор  под                          
III бр. 3420 од 04.12.2017. год.  

12/228 

   
473 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Културном центру Крушевац, коју је донео в.д.директор Културног 
центра Крушевац под бројем 2744-6/17 од 27.11.2017. године 

12/229 

   
475 Решење о образовању Комисије за имплементацију и праћење 

реализације Плана одрживе урбане мобилности града Крушевца 
2017-2030 

12/229 

   
476 Решење о разрешењу и именовању члана Радне групе за 

имплементацију и спровођење Локалног програма заштите животне 
средине у делу еколошког образовања  

12/230 

   
477 Решење о давању сагласности на Измену и допуну Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији  послова ЈКП "Водовод-
Крушевац" из Крушевца коју је донео директор  Одлуком бр. 7642 од 
15.12.2017. године и на коју је Надзорни одбор дао сагласност 
Одлуком бр. 27/ 1 од 15.12.2017. године 

12/230 

   
478 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном 
предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац коју је донео 
директор под III бр.3553 од 13.12.2017. год.  

12/230 

   
479 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова Установе за физичку 
културу "Спортски центар" Крушевац, који је донео директор 
Установе дана 05.12.2017. године под бројем 13-65/1  

12/231 

   
480 Решење о усвајању Програма одржавања јавног зеленила у 2018. 

години који је предложило ЈКП „Крушевац“ Крушевац  под бр. 3799 
од 04.12.2017. године 2 

12/231 
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481 Решење о усвајању Програмa одржавања јавних површина и јавне 

хигијене на територији града Крушевца за 2018. годину који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под 
бр. 4591 од 07.12.2017. године   

12/231 

   
482 Решење о усвајању Програмa одржавања јавних површина и јавне 

хигијене на територији града Крушевца у зимском периоду за период 
од 15.11.2017. до 15.03.2018. године 

12/231 

   
483 Решење о усвајању Програмa јавне расвете на територији града 

Крушевца за 2018. годину, који је предложило Јавно комунално 
предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 3920 од 12.12.2017. године  

12/232 

   
484 Решење о усвајању Програмa рада зоохигијенске службе ЈКП 

Крушевац за 2018. годину, који је предложило ЈКП „Крушевац“ 
Крушевац  под бр. 3895 од 11.12.2017. године  

12/232 

   
485 Решење о усвајању Планa размештаја новогодишњих светлећих 

декоративних фигура за 2017/2018 годину 
12/232 

   
486 Решење o употреби средстава текуће буџетске резерве 12/232 

   
487 Решење o повећању прихода и расхода буџета за 2017. годину  12/233 

   
 Закључци Градског већа  
   
   
7 Закључак о давању сагласности на План и програм рада Буџетског Фонда за 

подстицање развоја младих талената града  Крушеваца за 2017. годину, бр. 4 
1/3 

   
57 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Буџетског фонда за подстицање  развоја младих талената Крушевац за 
2016. годину   

 2/58 

   
162 Закључак о давању сагласности ПУ ,,Ната Вељковић“ Крушевац  да у  

школској 2017/18 години  може да формира васпитне групе са целодневним 
обликом рада са повећањем до 20% већим бројем деце од норматива 

5/287 

   
165 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији пројеката Удружења 

грађана  
5/288 

   
173 Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Правилника о критеријумима за коришћење средстава Буџетског 
фонда за подстицање развоја младих талената града Крушевца, број 
84 од дана 11.05.2017. године  

5/292 

   
174 Закључак о усвајању Извештаја Спортског савеза града Крушевца о 

реализацији програма и пројеката од  јавног интереса у области 
унапређења и развоја спорта за град Крушевац у 2016. години „Развој 
спорта града Крушевца у 2016. години“  бр. 22/2017 од 24.03.2017. 
године 

5/293 

   
209 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији и утрошку средстава 

Локалног плана акције за децу за град Крушевац за 2015 и 2016. 
годину 

6/1 

   
275 Закључак о давању сагласности на увођење посебних и 

специјализованих  програма у Предшколској установи ,,Ната 
Вељковић“ Крушевац за школску 2017/18 годину  

7/182 

   
276 Закључак о давању сагласности на Извештај о релизацији Стратегије 

за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-
2020. године у 2016. години  

7/183 

   
277 Закључак о утврђивању цена пословне инкубације у Бизнис 7/183 
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инкубатору доо Крушевац, по годинама и врсти делатности  
   

278 Закључак о увећању наменских буџетских средстава за реализацију 
годишњих програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца за 2017. годину  

7/184 

   
356 Закључак о увећању наменских буџетских средстава за реализацију 

годишњих програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца за 2017. годину  

9/219 

   
357 Закључак о измени Закључка Градског већа бр. 022-86/17 од 

06.04.2017. године којим је дата сагласност ПУ „Ната Вељковић“ да 
може да формира васпитне групе са целодневним и полудневним 
обликом рада са повећањем до 20% већим бројем деце од норматива  

9/220 

   
361 Закључак о допуни Закључка о давању сагласности на увођење 

посебних и специјализованих програма у Предшколску установу 
"Ната Вељковић" Крушевац за школску 2017/2018. годину 

9/221 

   
  

 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

        ДРЖАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГО 

 

 

  

 

 

 Одлуке  Градске управе 

 

 

43 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације „Трг фонтана“ на  животну средину  

1/82 

   
44 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације гробља у Треботину на животну средину 
1/83 

   
110 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације  „Железничка 4“ на животну средину   
3/27 

   
111 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације „Трг Костурница-север“ на животну 
средину 

3/27 

   
301 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације стамбено–пословног блока „Колонија“ на 
животну средину 

7/199 

   
302 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације „Центар 2“ на животну средину 
7/200 

   
303 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације стамбено-пословног блока између улица: 
Радована Милошевића, Драгољуба Димитријевића, Благоја Паровића 
и Радничког самоуправљања у Крушевцу (нови назив плана 
Колонија југ) на животну средину 

7/201 

   
304 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације стамбеног насеља Равњак 1Б у Крушевцу 
на животну средину 

7/201 

   
305 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 

Плана детаљне регулације „Трг костурница“ измене целине Б 
подцелина Б3 у Крушевцу на животну средину 

7/202 
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306 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене 
плана детаљне регулације Стари аеродром фаза 1 у Крушевцу  (блок 
А подблок А1) на  животну средину 

7/203 

   
390 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана  

генералне регулације "Исток 4"  у Крушевцу на животну средину 
9/235 

   
391 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене Плана 

генералне регулације "Центар" у делу кп. бр. 2476/1,2477/1,2473/31,2479/1 
и 2479/2 све КО Крушевац на животну средину 

9/235 

   
488 

 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације „Исток 3“ у Крушевцу на животну средину 

12/233 

   
489 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу на животну средину 
12/234 

   
490 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу на 
животну средину 

12/235 

   
491 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Центар 1“ у Крушевцу на животну средину 
12/235 

   
492 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу на животну средину  
12/236 

   
493 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Центар 6“ у Крушевцу на животну средину 
12/237 

   
494 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу на животну средину 
12/237 

   
495 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Железничка 2“ у Крушевцу на животну средину 
12/238 

   
496 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Железничка 3“ у Крушевцу на животну средину 
12/238 

   
497 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Хајдук Вељкова север“ у Крушевцу на животну 
средину 

12/239 

   
498 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Расадник север“ у Крушевцу на животну 
средину 

12/240 

   
499 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Пионирски парк“у Крушевцу на животну 
средину 

12/240 

  
Правилници Градске управе 
  

 

201 Правилник о коришћењу службених мобилних телефона   5/320 
   

217 
 

Правилник о начину и поступку враћања неутрошених средстава 
буџета града Крушевца  

6/6 

   
218 Правилник о службеним путовањима запослених лица у Градској 

управи града Крушевца 
6/9 

   
300 Правилник о организацији буџетског рачуноводства и 

рачуноводственим политикама  
7/194 

   
397 Кодекс понашања службеника и намештеника у Градској управи 

града Крушевца 
10/1 
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 Решења Градске управе 

 

 

45 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац (Ул. Радета Јашаревића) 

1/83 

   
46 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Косовска) 
1/84 

   
47 Решење o измени Решења о именовању Интерресорне комисије 1/84 
   

60 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац  (ул. Николе Тесле – једно 
паркинг место)   

2/59 

   
202 Решење о образовању и именовању Радне групе за родно буџетирање 5/322 

   
203 Решење о Измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Бруски пут) 
5/322 

   
204 Решење о Измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Шумадијска) 
5/324 

   
205 Решење о Измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Балканска) 
5/324 

   
206 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац 
5/325 

   
307 Решење о именовању Комисије за оцену степена психофизичке 

ометености детета за територију града Крушевца 
7/204 

   
308 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац  
7/204 

   
309 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Његошева, Мике 
Стојановића) 

7/204 

   
310 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (Трг Костурница, 
од ул. Хајдук Вељкове до ул. Доситејеве)  

7/205 

   
311 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (Трг Костурница од ул. 
Косанчићеве до ул. Достојевског ... )  

7/205 

   
312 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Краља Александра 
Ујединитеља)  

7/206 

   
392 Решење о измени  и допуни  Решења о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац  (Ул. Босанска и 
др. )  

9/236 

   
393 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Косовска, једно паркинг 
место) 

9/237 

   
500 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (Улица Војислава Илића) 
12/241 

   
501 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (Улица Босанска) 
12/241 
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* 

*          * 
 

 

207 Закључак Уставног суда бр. IYo/167/2014 од 06.04.2017. године   5/325 
   

390 Пословник Савета за здравље града Крушевца 9/237 
   

395 Исправка Решења Скупштине града Крушевца о постављењу 
Градског правобраниоца града Крушевца I број: 020-22/2017. од 
08.06.2017. године  

9/240 

 


