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АКТИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 

 

Ред. 

бр. 

  

 

Број 

Сл. листа 

и страна  
 

 

1 Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за 

одборнике Скупштине града Крушевца, расписаних за 26. април 2020. 

године   

1/1 

   
84 Решење o наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за 

одборнике Скупштине града Крушевца, расписаних 4. марта 2020. 

године  

3/1 

   
107 Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за избор 

одборника Скупштине града Крушевца, 21. јун 2020. године   

5/1 

   
177 Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине града 

Крушевца одржаним    21. јуна 2020. године  

7/1 

   
178 Одлука о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине града 

Крушевца 

8/1 

 
 

I  –  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

  
Одлуке, стратешки документи, планови, програми и др.  
 

 

 
Одлуке Скупштине града  

 

 

2 Одлука о давању сагласности на Нацрт Јавног уговора о концесији за 

обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на 

територији Расинског управног округа  

2/1 

   
3  Одлука о усвајању текста Уговора о Јавно-приватном партнерству без 

елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, 

рехабилитацију и ургентно одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији града Крушевца са јавним плаћањем 

2/1 

   
4 Одлука о подизању споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу 2/1 
   

5  Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца 2/2 
   

6 Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку прибављања и 

располагања стварима у јавној својини града Крушевца 

2/3 

   
7 Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку издавања и 

формирања закупнине за коришћење пословног простора 

2/4 

   
8 Одлука о усвајању текста Међуопштинског споразума о сарадњи и 

начину управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних 

вода у општини Брус и општини Блаце 

2/5 
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9 Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2020. годину 

2/5 

   
10 Одлука о обухвату земљишта коме је промењена намена из 

пољопривредног и шумског у грађевинско 

2/5 

   
11  Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног 

рачуна буџета града Крушевца за 2019. годину 

2/6 

   
108 Одлука о додељивању Награде и признања града Крушевцa 6/1 

   
109  Одлука o усвајању Концесионог акта за финансирање, изградњу, 

управљање и одржавање   подземне гараже на локацији  Трг косовских 

јунака на кп. бр. 810, 817, 818,   819 и 2312/1 све КО Крушевац   

6/2 

   
110 Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног 

комуналног предузећа "Крушевац"  Крушевац   

6/2 

   
111 Одлука о општинским путевима и улицама на територији града 

Крушевца   

6/3 

   
112 Одлука о изменама и допунама Одлуке о некатегорисаним путевима на 

територији града   Крушевца   

6/12 

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

користе за линијски превоз   путника у градском превозу путника на 

територији града Крушевца  

6/12 

   
114 

 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању 

и одржавању зелених   површина на територији града Крушевца  

6/13 

   
115 Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама   6/13 

   
116 Одлука о изменама Одлуке о радном времену угоститељских, занатских 

и трговинских објеката   на територији града Крушевца   

6/14 

   
117 Одлука о утврђивању износа и расподели добити  Бизнис инкубаторa 

д.о.о. Крушевац   за 2019. годину   

6/14 

   
175  Одлука о организацији Градске управе града Крушевца (Пречишћен 

текст)  

6/191 

   
176 Одлука о поступку издавања и формирања закупнине за коришћење 

пословног простора    (Пречишћен текст)   

6/201 

   
198 Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа „Крушевац“ 

Крушеваца  (Пречишћен текст)   

11/3 

   
199 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца 12/1 

   
200  Одлука о избору председника Скупштине града Крушевца 12/2 

   
201 Решење о постављењу секретара Скупштине града Крушевца 12/2 

   
202 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Крушевца 

12/3 

   
203 Одлука о избору чланова Комисије за кадровска и административна 

питања 

12/3 

   
205  Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца 12/5 

   
206 Одлука о избору градоначелника града Крушевца 12/5 

   
207 Одлука о избору заменика градоначелника града Крушевца 12/5 

   
208  Одлука о избору чланова Градског већа града Крушевца 12/5 

   
231 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Крушевца 

15/1/1 
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232 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца   15/1/1 
   

233 Одлука о избору заменика председника Скупштине града Крушевца   15/1/2 
   

234 Одлука о избору чланова радних тела Скупштине града Крушевца   15/1/2 
   

235 Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2019. годину  15/1/2 
   

236 Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2020. годину   15/1/390 
   

239 Одлука о оснивању Савета за родну равноправност  15/2/1 
   

240 Одлука о изменама и допунама Одлуке о преузимању оснивачких права 

над Здравственом установом "Апотека" Крушевац   

15/2/2 

   
241 Одлука о измени Одлуке о боравишној такси   15/2/2 

   
242 Одлука о усвајању измене и допуне текста Уговора о јавно-приватном 

партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно 

одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање локалне путне 

инфраструктуре на територији града Kрушевца са јавним плаћањем 

закључен под бројем 404-228/20  од 08.04.2020. године   

15/2/3 

   
243 Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне политике 

града Крушевца за период 2021-2026. године   

15/2/3 

   
244 Одлука о измени Локалног акционог плана запошљавања града 

Крушевца за 2020. годину   

15/2/4 

   
280 Одлука  о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац, са Огласом   

15/2/254 

   
346 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града 

Крушевца 

16/1 

   
347 Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

града Крушевца 

16/2 

   
348 Одлука о одређивању аутобуских стајалишта која могу да се користе за 

линијски превоз путника у приградском превозу путника на територији 

града Крушевца 

16/16 

   
349 Одлука о комуналној милицији 16/24 

   
350 Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара 16/28 

   
351 Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању 

и одржавању зелених површина на подручју града Крушевца 

16/31 

   
352 Одлука о подизању Споменика кнезу Лазару у Крушевцу 16/32 

   
353 Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта „Пројекат 

рехабилитације и ургентног одржавања општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева на територији града Крушевца 

16/32 

   
354 Одлука којом се обуставља поступак реализације Пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије за финансирање, 

изградњу, управљање и одржавање подземне гараже на локацији                    

Трг Косовских јунака на кат. парцелама  бр. 810, 817, 818, 819 и 2312/1 

све КО Крушевац 

16/33 

   
356 Одлука о образовању Корисничког савета јавних служби 16/37 

   
357 Одлука о оснивању Савета за младе 16/37 
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363 Одлука о разрешењу и именовању заступника огранка Бизнис 

инкубатора Д.О.О. Крушевац за рачуноводствене, књиговодствене и 

ревизорске послове 

16/73 

   
364 Одлука о разрешењу и именовању заступника огранка Бизнис 

инкубатора Д.О.О. Крушевац за Иновациони стартап центар 

16/74 

   
365 Одлука о разрешењу и именовању заступника огранка Бизнис 

инкубатора Д.О.О. Крушевац за делатност ресторана и покретних 

угоститељских објеката 

16/74 

   
366 Одлука о разрешењу и избору члана радног тела Скупштине града 

Крушевца 

16/75 

   
442 Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Крушевца 
17/1 

   
443 Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крушевца 17/1 

   
444 Одлукa о буџету града Крушевца за 2021. годину 17/1 

   
445 Кадровски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе 

месних заједница, Службе буџетске инспекције и Службе интерне 
ревизије града Крушевца за 2021. г. 

17/73 

   
446 Одлукa о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 17/79 

   
479 Одлука о боји и начину означавања возила, пловила и опреми комуналне 

милиције 
18/20 

   
480 Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања 

у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
18/21 

   
481 Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног 

комуналног предузећа „Крушевац“  Кушевац 
18/22 

   
482 Одлука о давању сагласности на Нацрт јавног Анекса I уговора о 

концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на 
примарном нивоу на територији Расинског округа 

18/22 

   
483 Одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023 са  Локалним 
акционим планом  за социјално укључивање Рома и Ромкиња града 
Крушевца за период 2021-2023 

18/22 

   
484 Локални акциони план запошљавања града Крушевца за 2021. годину  18/95 

   
 485 Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду 

Крушевцу   

18/112 

   

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

и планова и сл.) 

 

118 Одлука о измени и допуни Плана размештаја мањих монтажних и других 

покретних објеката  

6/14 

   
245 Одлука о Измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта 

за 2020. годину 

15/2/4 

   
246 Одлука о измени и допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Крушевца за 2020. годину   

15/2/6 

   
247 Одлука о Измени и допуни Плана размештаја мањих монтажних и 

других покретних објеката и уређаја на јавним површинама   

15/2/8 

   
248 Програм контроле квалитета ваздуха у граду Крушевцу за  2020. - 2021. 

годину   

15/2/10 
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355 Одлука о измени и допуни Плана размештаја мањих монтажних и других 

покретних објеката и уређаја на јавним површинама 

16/33 

    

477 Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину 18/1 
   

478 

 

 Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 

Крушевца за 2021. годину 

18/19 

   

  
Урбанистички планови 
 

 

  Планови генералне/детаљне регулације  

12 План генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу 2/6 
   

13 План детаљне регулације “Мудраковац 4” 2/66 
   

14 План детаљне регулације “Мудраковац 5” у Крушевцу 2/97 
   

 119  План детаљне регулације "Бивоље 1" у Крушевцу  6/17 
   

120  План детаљне регулације "Центар 1" у Крушевцу   6/43 
   

121  План детаљне регулације "Мудраковац 3" у Крушевцу  6/79 
   

122  План детаљне регулације "Стари Аеродром-фаза 2" у Крушевцу   6/103 
   

123  Измене и допуне Плана детаљне регулације "Бивоље 3" у Крушевцу у 

делу кп. 4580/1, 4580/2,   4580/3 и 5954 све КО Крушевац 

6/133 

   
124 Измене и допуне Плана детаљне регулације "Трг фонтана" у Крушевцу 

у делу  кп бр. 1785/1  и кп бр. 1777 обе КО Крушевац   

6/134 

   
249 План детаљне регулације Индустријске зоне "Х'' у Крушевцу   15/2/14 

   
250 План детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу   15/2/47 

   
251 План детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу   15/2/83 

   
252 План детаљне регулације „Сунчана падина“ у Кукљину  15/2/119 

   
253 План детаљне регулације „Шумице 1“ у Крушевцу   15/2/129 

   
254 План детаљне регулације „Багдала 5“ у Крушевцу   15/2/158 

   
255  План детаљне регулације „ Шатор“ на Јастрепцу  15/2/187 

   
256 Измене и допуне Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у 

Крушевцу у делу урбанистичког блока Б део подблока Б2 и Б3   

15/2/215 

   
358 Измене Плана детаљне регулације “Пањевац“ у Крушевцу 16/38 

   
486  План детаљне регулације "Мудраковац 2" у Крушевцу  18/113 

   
487 План детаљне регулације - "Проширење Новог гробља 2" у Крушевцу  18/144 

   
488 Измене и допуне Плана генералне регулације "Излетиште Јастребац " 18/161 

   
489 Измене и допуне Плана генералне регулације  "Исток 2"  у Крушевцу, у 

делу урбанистичке целине 7.2.  

18/212 

   
490 Измене и допуне Плана генералне регулације "Центар" у Крушевцу   18/214 

   
491 Измене и допуне Плана детаљне регулације “Центар 2” у Крушевцу у 

делу к.п.бр.810 и 2312/2обе КО Крушевац  

18/218 

   
492  Измене и допуне Плана детаљне регулације “Трг Костурница” у 

Крушевцу у делу урбанистичке потцелине В2  

18/220 
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Одлуке о изради планова генералне/детаљне регулације 

 

 

15  Одлука о изради Плана генералне регулације "Рибарска Бања" 2/127 
   

16 Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације "Исток 1" 

у  Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3. 

2/130 

   
17 Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације 

"Излетиште Јастребац" 

2/132 

   
18  Одлука о изради Плана детаљне регулације "Гробље у Макрешану" 2/134 

   
19 Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације "Стари 

аеродром фаза 1" у Крушевцу у делу урбанистичког блока Б део подблока 

Б2 и Б3 

2/136 

   

20 Одлука о допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације”Депонија 

Срње” 

2/138 

   
125 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Индустријска зона К2" у 

Крушевцу   

6/136 

   

126  Одлука о изради Плана детаљне регулације "Проширење Новог гробља 

2" у Крушевцу  

6/139 

   

127 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пејтон 1" у Крушевцу   6/141 
   

128  Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пејтон 2" у Крушевцу   6/144 
   

129  Одлука о изради Плана детаљне регулације "Пејтон 3" у Крушевцу   6/147 
   

130 Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Источна обилазница - 

Бивољски мост -   Паруновачки мост,, у Крушевцу   

6/150 

   
131 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Источна обилазница - Ул. 

Железничка -   Бивољски мост" у Крушевцу   

6/153 

   
132 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Источна обилазница - Ул. 

Кнеза Милоша -   Мудраковачки мост" у Крушевцу   

6/156 

   
257  Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Исток 2“ 

у делу урбанистичке  целине 7.2 у Крушевцу   

15/2/224 

   
258  Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ 

у Крушевцу   

15/2/227 

    
259 Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 2“ 

у Крушевцу у делу кп.бр.810 и 2312/2 обе КО Крушевац   

15/2/229 

   
260 Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације„Трг 

Костурница“ у Крушевцу у  делу урбанистичке подцелине В2   

15/2/231 

   
261  Одлука о изради Плана детаљне регулације „Уједињене нације“ у 

Крушевцу   

15/2/233 

   
262 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Равњак 2Б „у Крушевцу   15/2/235 

   
263 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Пакашница 1“ у Крушевцу  15/2/237 

   
264 Одлука о изради Плана детаљне регулације „ Пакашница 2“ у Крушевцу 15/2/239 

   
265  Одлука о изради Плана детаљне регулације „ Лазарица 4А“ у Крушевцу   15/2/241 

   
266 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Лазарица 4Б“ у Крушевцу   15/2/243 

   
267  Одлукa о изради Плана детаљне регулације „Багдала 4“ у Крушевцу   15/2/245 

   
268 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Добра вода“ на Јастрепцу   15/2/248 
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359 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона Г“ у 

Крушевцу 

16/67 

   
360 Одлука о изради Измена и допуна „Измене Плана детаљне регулације 

стамбено-пословног  комплекса Центар 2“ у Крушевцу за под целине Б4, 

Б5 и Г3 

16/70 

   
493 Одлука  о изради Плана детаљне регулације “Индустријска зона Е” у 

Крушевцу    

18/222 

   
494  Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације “Стари 

аеродром Фаза 1” у Крушевцу за урбанистички блок Б и део подблока 

А3 

18/225 

   
495 Одлука о изради Плана детаљне регулације “Стари аеродром Фаза 2” у 

Крушевцу    

18/228 

   
496  Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације “Стари 

аеродром Фаза 3” у Крушевцу за целину А2 

18/230 

   
497  Одлука о изради Плана детаљне регулације “Центар 2” у Крушевцу  18/233 

   
498 Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације “Центар 5” 

у Крушевцу у делу урбанистичке зоне Ц  

18/235 

   
499  Одлука о изради Плана детаљне регулације "Техноградња-грађевинска  

оператива" у Глободеру град Крушевац  

18/237 

   

 Решења Скупштине града и др. 
 

 

21  Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2020. годину 

2/138 

   
22 Решење о разрешењу директора Здравствене установе "Апотека" 

Крушевац 

2/138 

   
23 Решење о именовању в.д. директора Здравствене установе "Апотека" 

Крушевац 

2/139 

   
24 Решење о исправци грешке у Изменама Плана детаљне регулације 

стамбено-пословног блока "Колонија"  

2/139 

   
25  Решење о исправци грешке у Плану детаљне регулације "Железничка 2", 

у Крушевцу 

2/139 

   
26 Решење о исправци грешке у Измени Плана детаљне регулације "Центар 

2" у Крушевцу 

2/140 

   
27 Решења о исправци грешке у Плану детаљне регулације “Центар 3” 2/140 

   
133 Решење о одређивању назива улице на подручју града Крушевца 6/159 

   
134 Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Туристичке организације града Крушевца    

6/160 

   
135  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске 

школе у Крушевцу   

6/160 

   
136 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 

школе "Кнез Лазар" у Великим Купцима 

6/160 

   
137 Решење о утврђивању престанка мандата члану и именовању члана 

Школског одбора Основне школе "Страхиња Поповић" у Дворану 

6/161 

   
201 Решење о постављењу секретара Скупштине града Крушевца 12/2 
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204 Решење о именовању Градске изборне комисије града Крушевца 12/3 

   
209 Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Крушевца 12/6 

   
238 Решење о усвајању Извештаја Одељења за финансије о реализацији 

допуне записника о примопредаји  права, обавеза и средстава које су 

настале до 01.12.2016. године у ЈП "Дирекција за урбанизам и 

 изградњу", а које преузима град Крушевац   

15/1/598 

   
269  Решење о исправци грешке у Измени Плана детаљне регулације „Центар 

2“ у Крушевцу   

15/2/250 

   
270 Решење о исправци грешке у Просторном плану града Крушевца, у 

графичком делу плана   

15/2/251 

   
271 Решење о давању сагласности  Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Водовод-

Крушевац“ Крушевац о  расподели добити по завршном рачуну за 2019. 

годину   

 

15/2/251 

   
272 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац о расподели добити 

по завршном рачуну за 2019. годину   

15/2/251 

   
273 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац"  Крушевац о  расподели добити по завршном рачуну за 2019. 

годину  

15/2/252 

   
274  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

"Пословни центар"  Крушевац  о расподели добити по завршном рачуну 

за 2019. годину   

15/2/252 

   
275  Решење о давању сагласности на Посебан  програм коришћења 

средстава из буџета града  Крушевца Јавном предузећу ,,Пословни 

центар" Крушевац за 2020. годину   

15/2/252 

   
276 Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  

ЈП "Пословни центар"  Крушевац за 2020. годину   

15/2/252 

   
277 Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  

ЈКП  "Водовод Крушевац"  Крушевац  за 2020. годину   

15/2/253 

   
278 Решење о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања 

ЈКП “Крушевац“  Крушевац за 2020. годину   

15/2/253 

   
279 Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа 

"Крушевац" Крушевац   

15/2/254 

   
281  Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа  чији је оснивач град Крушевац   

15/2/256 

   
282 Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП ,,Градска 

топлана" Крушевац   

15/2/256 

   
283  Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП ,,Градска 

топлана" Крушевац   

15/2/257 

   
284 Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈП "Пословни 

центар" Крушевац   

15/2/257 

   
285  Решење о именовању  вршиоца дужности директора ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац   

15/2/257 

   
286 Решење о разрешењу директора Бизнис инкубатора д.о.о. Крушевац   15/2/257 
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287  Решење о именовању вршиоца дужности директора Бизнис инкубатора  

д.о.о. Крушевац   

15/2/258 

   
288 Решење о разрешењу директора Центра за стручно усавршавање 

Крушевац   

15/2/258 

   
289 Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за стручно 

усавршавање Крушевац   

15/2/258 

   
290 Решење о разрешењу директора Установе за физичку културу ,,Спортски 

центар,, Крушевац   

15/2/258 

   
291 Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку 

културу ,,Спортски центар,, Крушевац  

15/2/259 

   
292  Решење о именовању вршиоца дужности  директора Центра за социјални 

рад у Крушевцу   

15/2/259 

   
293  Решење о именовању вршиоца дужности директора ЗУ „Апотека“ 

Крушевац   

15/2/259 

   
294 Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора  Јавног предузећа за урбанизам и 

пројектовање  Крушевац   

15/2/259 

   
295 Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора  ЈКП ,,Водовод  Крушевац,, Крушевац   

15/2/260 

   
296  Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора  ЈКП "Градска топлана" Крушевац   

15/2/260 

   
297 Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора  ЈКП ,,Крушевац" Крушевац   

15/2/260 

   
298 Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора ЈП ,,Пословни центар" Крушевац   

15/2/261 

   
299 Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Народне библиотеке  Крушевац   

15/2/261 

   
300  Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Народног музеја  Крушевац  

15/2/262 

   
301 Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Историјског  архива  Крушевац 

15/2/262 

   
302 Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Крушевачког позоришта у Крушевцу 

15/2/263 

   
303  Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Културног центрау  Крушевцу 

15/2/263 

   
304  Решење о именовању  председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Установе за физичку културу "Спортски центар"  Крушевац 

15/2/264 

   
305 Решење о именовању председника и чланова Управног одбора 

Предшколске установе   "Ната Вељковић" Крушевац 

15/2/264 

   
306  Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Центра за стручно усавршавање Крушевац 

15/2/264 

   
307  Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Центра за социјални рад Крушевац 

15/2/265 

   
308 Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора  Установе Центар за  особе са инвалидитетом  Крушевац 

15/2/265 
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309 Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Здравствене  установе ,,Апотека,, Крушевац 

15/2/266 

   
310 Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног  

одбора Јавне ветеринарске  установе  Ветеринарска станица Крушевац 

15/2/266 

   
311  Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Туристичке организација  града  Крушевца 

15/2/267 

   
312 Решење о именовању  вршиоца дужности Главног урбанисте града 

Крушевца 

15/2/267 

   
313 Решење о именовању председника и чланова Комисије за стамбене 

послове 

15/2/267 

   
314 Решење о образовању Комисије за отуђење и давање у закуп 

грађевинског земљишта 

15/2/268 

   
315 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Јован Јовановић Змај"у Крушевцу 

15/2/268 

   
316 Решењео разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Жабаре "у Жабару 

15/2/268 

   
317 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ 

„Бранко Радичевић"  у Крушевцу 

15/2/269 

   
318 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 

школе „Станислав Бинички“у Јасици 

15/2/269 

   
319  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке 

школе „Стеван Христић“ у Крушевцу 

15/2/269 

   
320 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије у 

Крушевцу 

15/2/270 

   
321 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Политехничке школе  „Милутин Миланковић“ у Крушевцу 

15/2/270 

   
322 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Економско-трговинске школе у Крушевцу 

15/2/270 

   
323 Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Хемијско-

технолошке школеу Крушевцу 

15/2/271 

   
361 Решење о исправци грешке у Плану детаљне регулације „Трг Фонтана“ у 

Крушевцу 

16/73 

   
362 Решење о исправци грешке у Плану детаљне регулације „Центар 3“ 16/73 

   
367 Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације 16/75 

   
368  Решење о именовању председника и чланова Комисије за израду 

предлога Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

16/77 

   
369  Решење о именовању Савета за здравље 16/77 

   
370  Решење о именовању чланова Савета родитеља града Крушевца 16/78 

   
371  Решење о разрешењу председника  и именовању члана Управног одбора 

Центра за стручно усавршавање у Крушевцу 

16/80 

   
372  Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног 

одбора Народне библиотеке  Крушевaц  

16/80 

   
373  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Предшколске установе   „Ната Вељковић“ Крушевац 

16/80 
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374  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије у 

Крушевцу 

16/81 

   
375  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Медицинске школе у Крушевцу 

16/81 

   
376  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе   "Јован Јовановић Змај" Крушевац 

16/81 

   
377  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора   Основне 

школе   „Драгомир Марковић“ Крушевац 

16/82 

   
378  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 

школе „Деспот Стефан"Горњи Степош 

16/82 

   
379  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Бранко Радичевић"Крушевац  

16/82 

   
380  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Жабаре“ Жабаре 

16/83 

   
381  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе   „Владислав Савић Јан“ Паруновац 

16/83 

   
382  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Велизар Станковић  Корчагин" у Великом Шиљеговцу 

16/83 

   
383 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Јован Поповић" у Крушевцу 

16/84 

   
384  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 

школе "Кнез Лазар"  у Великим Купцима 

16/84 

   
385  Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Музичке 

школе „Стеван Христић“ Крушевац 

16/84 

   
386  Решење о исправци Решења о утврђивању престанка мандата и 

именовању председника и   чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 

"Пословни центар" Крушевац 

16/85 

   
387  Решење о исправци Решења о утврђивању престанка мандата и 

именовању председника и  чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа "Крушевац" Крушевац 

16/85 

    
388   Решење о исправци Решења о утврђивању престанка мандата и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП “Градска 

топлана“ Крушевац 

16/85 

   
500   Решење о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања 

ЈКП “Крушевац“ Крушевац за 2020.годину   

18/239 

   
501   Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа 

за урбанизам и пројектовање Крушевац за 2021. годину    

18/239 

   
502 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ,,Водовод 

Крушевац,, Крушевац за 2021. годину    

18/239 

   

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

Крушевац за  2021. годину   

18/239 

    
504 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градска 

топлана" Крушевац   за 2021. годину   

18/240 

   
505 Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ,,Пословни 

центар" Крушевац   за 2021. годину   

18/240 
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506 Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке у 

Крушевцу   за 2021. годину   

18/240 

   
507   Решење о давању сагласности на Програм рада Народног музеја у 

Крушевцу за 2021. годину    

18/240 

   
508 Решење о давању сагласности на Програм рада Крушевачког позоришта 

за 2021.годину   

18/240 

   
509   Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива у 

Крушевцу за 2021. г.    

18/241 

   

510 Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра у 

Крушевцу за 2021. годину    

18/241 

      

511   Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку 

културу "Спортски центар"  у Крушевцу за 2021. годину   

18/241 

   
512  Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за стручно 

усавршавање у  Крушевцу за 2021. годину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18/241 

   
513 Решење о давању сагласности на Програм рада Предшколске установе 

"Ната Вељковић"   Крушевац за 2021. годину   

18/242 

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

у Крушевцу за 2021. г.   

18/242 

   
515 Решење о давању сагласности на Програм рада Установе Центар за особе 

са инвалидитетом   за 2021. годину    

18/242 

   
516 Решење о давању сагласности на Програм рада Здравствене установе 

“Апотека”, Крушевац   за 2021. годину   

18/242 

   
517   Решење о давању сагласности на Програм рада Јавне ветеринарске 

установе ветеринарске станице "Крушевац" са финансијским планом за 

2021. годину   

18/242 

   
518  Решење о давању сагласности на Програм рада Црвеног крста у 

Крушевцу за 2021. годину    

18/243 

   
519   Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације 

града Крушевца са  финансијским планом за 2021. годину   

18/243 

   
520 Решење о давању сагласности на Програм пословања “Бизнис 

инкубатор”, доо. Крушевац са финансијским планом за 2021. годину  

18/243 

   
521 Решење о одређивању назива улица на подручју града Крушевца  18/243 

   
522 Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

“Крушевац” Крушевац   

18/245 

  
Закључци Скупштине града 
 

 

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

град Крушевац за I, II,   III  и IV квартал 2019. године   

6/161 

   
139 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народне библиотеке   у Крушевцу за 2019.годину  

6/161 

   
140 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Народног музеја у Крушевцу   за 2019. годину   

6/161 

   
141 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Крушевачког позоришта у   Крушевцу за 2019. годину   

6/161 
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142  Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Историјског архива у   Крушевцу за 2019. годину   

6/162 

   
143 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Културног центра у   Крушевцу за 2019. годину   

6/162 

   
144  Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Предшколске установе   ,,Ната Вељковић,, у Крушевцу за 2019. годину   

6/162 

   

145 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе за физичку културу   "Спортски центар" Крушевац  за 

2019.годину   

6/162 

   

146  Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за стручно   усавршавање Крушевац за 2019. годину   

6/162 

   
147  Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Центра за социјални рад   Крушевац за 2019. годину   

6/163 

   
148  Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Установе "Центaр за особе   са инвалидитетом" за 2019. годину   

6/163 

   
149 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Дома 

здравља Крушевац   за 2019. годину   

6/163 

   

150 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Здравствене установе   Апотека Крушевац за 2019. годину   

6/163 

   

151 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Јавне 

установе Ветеринарске   станице Крушевац за 2019. годину  

6/164 

   
152  Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Туристичке организације   града Крушевца за 2019. годину   

6/164 

   
153  Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Бизнис 

инкубатора  д.о.о.   Крушевац за 2019. годину   

6/164 

   
154 Закључак о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне 

ситуације града Крушевца   за 2019. годину   

6/164 

   

155 Закључак о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне 

ситуације града Крушевца и   анализе о раду непосредно пре и за време 

ванредног стања у Републици Србији   

6/165 

   
156 Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље града 

Крушевца за 2019. годину   

6/165 

   

237  Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2020. годину за  период јануар - јун 2020. године   

15/1/598 

   

324 Закључак о усвајању Годишњег извештаја о мерењу и верификацији за 

утврђивање остварене уштеде у периоду април 2019 - март 2020.године 

по Уговору о ЈПП за вршење услуга  реконструкције, рационализације и 

одржавања јавног осветљења у насељеним местима града  Крушевца 

15/2/271 

325 Закључак о усвајању информације о Финансијском извештају Јавног 

предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац за 2019. годину 

15/2/271 

   

326 Закључак о усвајању информације о Финансијском извештају ЈКП 

"Водовод Крушевац“  Крушевац за 2019. годину 

15/2/272 

   

327  Закључак о усвајању информације о Финансијском извештају 

ЈКП“Крушевац“ Крушевац  за 2019. годину 

15/2/272 
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328 Закључак о усвајању информације о Финансијском извештају ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац 

15/2/272 

   

329 Закључак о усвајању информације о Финансијском извештају ЈП 

"Пословни центар" Крушевац 

15/2/272 

   

330 Закључак о усвајању информације о Финансијском извештају ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац 

15/2/272 

   

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

Град Крушевац  за I квартал 2020. године  

15/2/273 

   

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

град Крушевац  за I и  II квартал 2020. године 

15/2/273 

   

389 Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града 

Крушевца за период јануар-септембар 2020. године 

16/85 

   

390 Закључак о давању мишљења на промену граница катастарских општина 

Бивоље и Лазарица 

16/86 

   

523 Закључак о усвајању Извештаја о раду јавних предузећа за I, II и III квартал 

2020. године  

18/245 

   

524 Закључак о усвајању Годишњег извештаја о реализацији Уговора о јавно-

приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно 

одржавање, рехабилитацију и ургентно  одржавање локалне путне 

инфраструктуре на територији града Крушевца са јавним плаћањем за 2020. 

годину, који је поднело Друштво посебне намене “Крушевацпут”, д.о.о. 

Крушевац 

18/245 

      

  

II - АКТИ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

191 Одлука о  проглашењу ванредне ситуације на територији града 

Крушевца 

10/1 

   
216  Одлука о укидању ванредне ситуације на територији града Крушевца 13/1 

   
210  Решење о  постављењу помоћника Градоначелника за економски развој, 

инвестиције и финансије 

12/6 

   
211 Решење о постављењу помоћника Градоначелника за екологију, 

одрживи развој и енергетику 

12/6 

   
212 Решење о постављењу помоћника Градоначелника за омладину и спорт 12/7 

   
217 Решење о постављењу помоћника Градоначелника за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство у Градској управи града Крушевца 

13/1 

   

218 Решење о постављењу помоћника Градоначелника за друштвене 

делатности у Градској управи града Крушевца 

13/2 

   
391 Решење о постављењу шефа Службе буџетске инспекције града Крушевца 16/86 

   
392 Решење о постављењу шефа Службе интерне ревизије града Крушевца 16/86 
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III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

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

сагласност) 

 
  

Одлуке Градског већа 
 

 

35 Одлука о издвајању средстава за развојне и иновативне пројекте у 

пољопривреди и руралном развоју 

2/178 

   
37 Одлука о издвајању средстава за одрживо коришћење пољопривредног 

земљишта-контролу плодности (анализе) пољопривредног земљишта 

2/179 

   
52 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање премије осигурања 

усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

2/193 

   
54  Одлука о издвајању средстава за регресирање трошкова вештачког 

осемењавања крава натериторији града Крушевца 

2/194 

   
56 Одлука о  издвајању средстава за суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите које додељују пословне банке 

2/195 

   
58 Одлука о издвајању средстава за субвенционисање инвестиција у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава  

2/197 

   
60  Одлука о издвајању средстава за субвенционисање набавке хране и 

ветеринарске услуге за остављену женску телад  

2/202 

   
62 Одлука о издвајању средстава за доделу бесповратних средстава за 

реализацију мере успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде-за учешће на пољопривредним сајмовима у земљи у 2020. 

години 

2/203 

   
64 Одлука о финансирању Програма/пројеката од јавног интереса у области 

превенције, смањења ризика од катастрофа управљању ванредним 

ситуацијама и противградне заштите за град Крушевац у 2020. години 

2/204 

   
85 Одлука о издвајању средстава за избор извођача за прогнозу биљних 

болести и штеточина на територији града Крушевца 

4/1 

   
91 

 

 

Одлукa 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 

4/4 

   
179 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крушевцу (други 

круг) 

9/1 

   
397 Одлука о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне    

политике и политике руралног развоја Града Крушевца за 2020.годину 

16/87 

   
398 Одлукa о издвајању средстава за субвенционисање инвестиција у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава за субвенционисање 

купљене пољопривредне опреме и механизације 

16/91 

   
409 Одлука о измени Програма обављања делатности јавног осветљења 

(јавна и декоративна расвета) у 2020. години  

16/95 

   
421 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Крушевцу и  

16/99 
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Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у Граду Крушевцу  
   

453 Одлука о измени Програма обављања делатности јавног осветљења 

(јавна и декоративна расвета) у 2020.години 

17/95 

 

 
 
Правилници Градског већа 
 

 

33 Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 

начину остваривања права из области популационе политике града 

Крушевца 

2/144 

   
157 Правилник о допуни Правилника о критеријумима за коришћење 

средстава за стипендирање и награђивање ученика и студената града 

Крушевца 

6/165 

   
163 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у Градској управи, Градском 

правобрани-лаштву и Служби месних заједница града Крушевца 

6/170 

   
221 Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и постављених лица у Служби месних 

заједница 

13/3 

   
224 Правилник о изменама и допунама Правилника  о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места  у Градској управи, Градском 

правобранилаштву, Служби месних заједница, Служби буџетске 

инспекције и Служби интерне ревизије града Крушевца 

14/1 

   
465  Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и   постављених лица у Градској управи града 

Крушевца  

17/100 

   
525 Правилник о изменама Правилника о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата  запослених и постављених лица у Служби месних 

заједница   

18/245 

  

Програми и Планови Градског већа (измене и допуне истих) 

 

 

34 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Крушевца за 2020.годину 

2/145 

   
49  Измене и допуне Програма унапређења безбедности саобраћаја на 

територији града Крушевца у 2020. години    

2/190 

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

територији града Крушевца у 2020-2021. години 

15/2/273 

   
405  Измена Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији 

града Крушевца у 2020.год.  

16/94 

449  Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији града Крушевца   за 2021. годину     

17/81 
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 Решења Градског већа 
 

(и други акти јавних предузећа, установа и других органа на које је 

Градско веће дало сагласност (одлуке, правилници, упутства, 

критеријуми  и др.) 

 

 

 

28 Решење о утврђивању престанка рада на положају вршиоца дужности  

заменика начелника Градске управе града Крушевца  

2/143 

   
29 Решење о постављењу заменика начелника  Градске управе града 

Крушевца 

2/143 

   
30 Решење о усвајању финансијских планова директних корисника буџета 

за 2020. годину 

2/143 

   
32  Решење о одређивању Постројења за пречишћавање отпадних вода 

објекат јавне намене у јавној својини јединице локалне самоуправе од 

посебног значаја за град Крушевац 

2/144 

   
36 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор извођача 

развојиних и иновативних пројеката у пољопривреди  руралном развоју, 

са Критеријумима 

2/178 

   
38  Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор извођача за 

одрживо коришћење пољопривредног земљишта-контролу плодности 

(анализу) пољопривредног земљишта, са Критеријумима  

2/179 

   
39  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац бр. 594 од 5.02.2020.године којом се врши допуна 

Ценовника за декоративну расвету на територији града Крушевца 

2/180 

   
40  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевацбр. 492 од 29.01.2020.године којим се врши 

допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 

осталих комуналних услуга и одржавање јавних зелених површина 

2/180 

   
41  Решење о одобравању и финансирању Годишњих програма спортских 

организација којима се остварује општи интерес у области спорта на 

територији града Крушевца у 2020. години 

2/181 

   
42 Решење о одбијању Годишњих програма спортских организација за 

2020. годину 

2/187 

   
43  Решење о допуни Решења о образовању Комисије за израду 

Краткорочног акциног плана за заштиту ваздуха 

2/188 

   
44  Решења о давању сагласности на План одржавања фонтана и јавних 

чесми града Крушевца за 2020. годину који је донео ЈКП "Водовод 

Крушевац" Крушевац 

2/189 

   
 45 Решење о давању сагласности на План одржавања атмосферске 

канализације ЈКП ,,Водовод Крушевац" Крушевац на територији града 

Крушевца за 2020. годину  

2/189 

   
48 Решење о именовању Стручног тима за реализацију пројекта Јавно-

приватног партнерства са елементима концесије за израду конкурсне 

документације 

2/190 

   
50  Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији града Крушевца 

2/191 
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 51 Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 

2/192 

   
53 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња са Критеријумима 

2/193 

   
55 Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на 

територији града Крушевца са Критеријумима 

2/195 

   
57  Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које 

додељују пословне банке са Критеријумима 

2/196 

   
59  Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава са Критеријумима  

2/197 

   
61  Решење о давању сагласност на Критеријуме за избор корисника средстава 

за субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за остављену 

женску телад са Критеријумима 

2/206 

   
63  Решење о давању сагласности на Критеријуме за избор корисника 

средстава за реализацију мере успостављање и јачање удружења у 

области пољопривреде - за учешће на пољопривредним сајмовима у 

земљи са Критеријумима 

2/203 

   
 65  Решење о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на 

територији града Крушевцаза воде II реда за 2020. годину 

2/206 

   
66  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац број 1180 од 09.03.2020. године којом се усваја 

Програм одржавања светлосне саобраћајне сигнализације - семафора на 

територији града Крушевца  

2/206 

   
67  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац, број 1182 од 09.03.2020. године, којом се Усваја 

Ценовник за одржавање светлосне саобраћајне сигнализације на 

теритотији града Крушевца  

2/206 

   
68  Решење о давању сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац бр. 1011 од 27.02.2020. године којом се врши 

допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 

осталих комуналних услуга и одржавање јавних зелених површина  

2/209 

   
72  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 2/210 

   
73-74 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 2/211 

   
75  Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву 2/212 

   
76 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2020. годину 2/212 

   
86  Решење о давању сагласности за Критеријуме за избор извођача за 

прогнозу биљних болести и штеточина на територији града Крушевца и 

Критеријуми   

4/1 

   
87  Решење о финансирању и суфинансирању програма/пројеката из буџета 

града усмерених ка реализацији ЛАП за младе града Крушевца у 2020. 

години   

4/2 

    
92  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

,,Пословни центар",, Крушевац бр. 610 од 5.03.2020.године којом се 

4/22 
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врши допуна Ценовника за обележавање хоризонталне сигнализације на 

путевима на територији града Крушевца  
   

93  Решењe о финансирању и суфинаснирању Програма/пројекaта из буџета  

града усмерених ка реализацији Локалног плана акције за децу града 

Крушевца у 2020.години   

4/23 

   
94  Решења о финаснирању и суфинаснирању програма/пројеката од јавног 

интереса у области неговања културног наслеђа, традиција 

ослободилачких ратова и стандарда ветерана за Крушевац за 2020. 

годину   

4/24 

   
95  Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање Програма ,,Приправници", бр. 

5/2020 од 29.05.2020.године са Упутством и Критеријумима   

4/25 

   
96 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање Програма ,,Јавни радови,, бр. 

2/2020 од 29.05.2020. године са Упутством и Критеријумима   

4/29 

   
97   Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање Програма "Стицање практичних 

знања", бр. 7/2020 од 29.05.2020.године, са Упутством и критеријумима   

4/33 

   
98  Решења о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање Програма ,,Стручна пракса,, 

Приправници  бр.6/2020 од 29.05.2020.године, са Упутством и 

критеријумима   

4/38 

   
99  Решења о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање Програма ,,Нова радна места,,  бр. 

4/2020 од 29.05.2020.године, са Упутством и критеријумима.    

4/42 

   
100 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор 

корисника средстава за финансирање  Програма "Самозапошљавање"                 

бр. 3/2020 од 29.05.2020.године, са Упутством и критеријумима   

4/46 

   
102-103 Решење о употреби сталне буџетске резерве  4/50 

   
104  Решење о повраћају средстава  у текућу буџетске резерве  4/51 

   
105  Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2020. годину  4/51 

   
158 Решење о образовању и именовању Савета за обележавање  Видовдана 

за 2020. годину   

6/166 

   
159  Решење о одобравању промене динамике плаћања Годишњих програма 

спортских организација  којима се остварује општи интерес у области 

спорта на територији града Крушевца   у 2020. години   

6/167 

   
160  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" бр. 2897 од   09.06. 2020. године о допуни Ценовника за 

одржавање јавне хигијене, зимског одржавања,   осталих комуналних 

услуга и одржавање јавних зелених површина   

6/168 

   
161 Решење о давању сагласности за закључење вишегодишњег уговора за 

извођење радова на   реконструкцији Трга косовских јунака   

6/170 

   
162 Решење о укидању статуса добра у општој употреби-наекатегорисаног 

пута   (кп. 3425/1 КО Бивоље и 3147/1 КО Паруновац)   

6/170 

   
164-167   Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  6/186-187 

   
168-170    Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2020. годину  6/188-189 
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180-181     Решење о повећању прихода и расхода буџета  9/16 
   

192 Решење о уређењу радног времена трговинских и угоститељских 

објеката и у објектима у којима се обављају забавне активности (забавни 

салони, интернет играонице  и кладионице) за време трајања ванредне 

ситуације 

11/1 

   
193  Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској 

установи "Ната Вељковић"  Крушевац 

11/1 

   
194  Решење о избору програма и пројеката у области здравствене заштите 

који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крушевца у 

2020. години  

11/1 

   
213 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Водовод 

Крушевац“ Крушевац o измени и допуни Одлуке о утврђивању цена воде 
и канализације бр. 87/3 од 13.07.2020. године 

12/7 

   
214 Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Водовод 

Крушевац“ Крушевац број 87/4 од 13.07.2020. године којом се врши 
обједињавање и допуна Ценовника услуга ЈКП „Водовод  Крушевац“ 

12/7 

   
219 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац, Бр. 7052 од 24.08.2020. године којом се врши 

допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 

осталих комуналних услуга и одржавања јавних зелених површина  

13/2 

   
220  Решење о давању сагласности  на Одлуку  Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац, бр. 705 од 24.08.2020. године којом се врши 

допуна Ценовника за одржавање светлосне сигнализације-семафора 

13/2 

   
222 Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова 

Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац  

13/4 

   
225 Решење о  одобравању промене динамике  плаћања Годишњих програма 

спортских организација којима се остварује општи интерес у области 

спорта на територији града Крушевца у 2020. години 

14/2 

   
226  Решење о измени Решења  о приступању изради Локалног акционог 

плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији града 

Крушевца за период  2020 - 2022. г. и формирању Радне групе 

14/4 

   
227 Решење о давању сагласности на Одлуку  о измени  и допуни Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈКП "Водовод 

Крушевац" Крушевац  

14/4 

   
228  Решење о именовању Стручног тима за израду Предлога пројекта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије за Пројекат 

рехабилитације и ургентног одржавања општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева  на територији града Крушевца и за спровођење 

поступка јавне набавке за избор приватног партнера 

14/4 

   
393 Решење о разрешењу шефа Службе месних заједница 16/86 

   
394 Решење о постављењу шефа Службе месних заједница 16/87 

   
395 Решење о утврђивању престанка мандата члана и именовање члана 

Регионалне радне групе за заштиту и одрживо коришћење акумулације 

„Ћелије“ 

16/87 
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396  Решење о утврђивању престанка мандата и именовања чланова 

Регионалне радне групе за   реализацију пројекта управљања чврстим 

комуналним отпадом у Расинском управном округу 

16/87 

   
399 Решење о именовању председника и чланова Савета за родну 

равноправност 

16/92 

   
400  Решење о утврђивању и престанку мандата председника и чланова Радног 

тима за реализацију пројекта“ Управљање отпадом у контексту климатских 

промена“ DKTI 

16/92 

   
401 Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

“Градска топлана“ Крушевац бр. 136/1 од 15.09.2020. године о 

образовању цена производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 

енергијом усаглашене са методологијом за одређивање цене снабдевања 

крајњег купца топлотном енергијом 

16/92 

   
402  Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији послова у Јавном предузећу за урбанизам и 

пројектовање Крушевац под III број 2744 од 05.10.2020.године 

16/93 

   
403  Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Правилника 

о унутрашњој  организацији и систематизацији послова ЈКП“ Водовод 

Крушевац“ Крушевац   под бр.3828 од 18.09.2020.године 

16/93 

   
404  Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Правилника 

о унутрашњој   организацији и систематизацији послова у Културном 

центру Крушевац, под бројем 1770-6/20 од 30.09.2020. године  

16/93 

   
406 

 
 Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима на   територији града Крушевца  

16/94 

   
407  Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника 

и члана  Савета за   безбедност саобраћаја на путевима на територији 

града Крушевца 

16/94 

   
408  Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за избор програма и 

пројеката од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, 

традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана града Крушевца  

16/95 

   
410  Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац бр. 8729 од 19.10.2020. године којом се врши 

допуна Ценовника за декоративну расвету на територији града Крушевца 

16/95 

   
411  Решење о усвајању допуне Програма одржавања јавних површина и 

јавне хигијене на територији града Крушевца у 2020.години а на основу 

Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевацбр. 8731 од 

19.10.2020.године 

16/96 

   
412  Решење о усвајању допуне Програма одржавања јавног зеленила у 2020. 

години а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ 

Крушевац бр.8861 од 23.10.2020.године 

16/96 

   
413  Решење о усвајању Програма одржавања јавних површина и јавне 

хигијене на територији градаКрушевца у зимском периоду за период 

15.11.2020-15.03.2021. а који је предложило  ЈКП „Крушевац“ Крушевац 

под бр. 9016 од 29.10.2020. године  

16/96 

   
414  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац бр.8732 од 19.10.2020.године којом се врши 

допуна Програма одржавања светлосне саобраћајне   сигнализације 

(семафора) на територији града Крушевца 

16/97 
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415  Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за израду 

Краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха  

16/97 

   
416  Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини 

16/97 

   
417 Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Правилника 

о унутрашњој   организацији и систематизацији послова у Јавном 

предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац III бр.2744 од 

5.10.2020.године коју је донео директор под III бр.3122 од 3.11.2020. 

године 

16/98 

   
418 Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова у Историјском 

архиву Крушевац под бр.825 од 15.10.2020.године 

16/98 

   
419 Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији послова Установе Центар за особе са инвалидитетом 

16/98 

   
420 Решење о разрешењу и именовању Председника Комисије за 

имплементацију и праћење   реализације Плана одрживе урбане 

мобилности Града Крушевца 2017-2030  

16/98 

   
422 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 16/115 

   
423-428 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 16/116-118 

   
429-435 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2020. годину 16/118-121 

   
447 Решење о утврђивању престанка рада на положају  начелника Градске 

управе града   Крушевца  

17/80 

   
448  Решење о постављењу начелника Градске управе града Крушевца  17/80 

   
450 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац бр. 9440   од 13.11.2020. године којом се врши 

допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског   одржавања, 

осталих комуналних услуга и одржавање јавних зелених површина   

17/94 

   
451  Решење о именовању чланова Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над   пословима из изворне надлежности града Крушевца  

17/95 

   
452  Решење о разрешењу и именовању координатора и чланова Тима  за 

спровођење    регионалног програма стамбеног  збрињавања избеглица  

17/95 

   
454  Решење о о давању сагласности на Одлуку Извршног одбора “Југопревоз 

Крушевац” а.д.  Крушевац, о промени цена превоза путника у градском и 

приградском саобраћају   

17/96 

   
455  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац,   бр. 5/11 од 26.11.2020.год., којом се 

врши измена и допуна Одлуке о Ценовнику услуга   ЈКП "Водовод 

Крушевац", бр. 87/4 од 13.07.2020. године   

17/96 

   
456  Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и  систематизацији послова у ЈКП “Крушевац”, 

коју је донео директор под бр. 9428 од 13.11.2020.   

17/98 

   
457  Решење о одобравању промене динамике плаћања годишњих програма 

спортских организација  којима се остварује општи интерес у области 

спорта на територији  града Крушевца у 2020. г.    

17/98 
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458  Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈBУ 

Ветеринарске станице "Крушевац"    о образовању цена дезинфекције 

објеката јавних установа и предузећа 

17/99 

   
459  Решење о усвајању Програма одржавања јавних површина и јавне 

хигијене на   територији града Крушевца за  2021. годину који је 

предложило ЈКП "Крушевац" Крушевац   

17/99 

   
460  Решење о усвајању Програма одржавања јавног зеленила за  2021. године 

који је   предложило  ЈКП "Крушевац" Крушевац   

17/99 

   
461  Решење о давању сагласности на Програм рада зоохигијенске службе 

ЈКП "Крушевац"   Крушевац за 2021. годину 

17/99 

   
462  Решење о давању сагласности на Програм изношења смећа за  2021. 

годину који је предложио   Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" Крушевац   

17/100 

   
463  Решење о давању сагласности на Програм одржавања светлосне 

саобраћајне   сигнализације-семафора на територији града Крушевца за 

2021.годину   

17/100 

   
464  Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за избор програма и 

пројеката од јавног   интереса у области неговања културног наслеђа, 

традиција ослободилачких ратова и стандарда   ветерана града Крушевца 

17/100 

   
466  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора                             

ЈКП „Крушевац“ Крушевац,   број 10470  од 14.12.2020. године, којом сe 

врши допуна Ценовника за  одржавање јавне хигијене,   зимског 

одржава-ња, осталих комуналних услуга и одржавања јавних зелених 

површина   

17/101 

   
467  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

"Крушевац" Крушевац бр. 10751   од 22.12.2020. године којом се врши 

допуна ценовника за декоративну расвету на територији  града 

Крушевца 

17/102 

   
468 Решење о давању сагласности на План одржавања фонтана и јавних 

чесми града  Крушевца који је донело  ЈКП " Водовод К рушевац" 

Крушевац за 2021. годину   

17/102 

   
469 Решење о давању сагласности на План одржавања атмосферске 

канализације   ЈКП " Водовод К рушевац" Крушевац на територији града 

Крушевца за 2021. годину  

17/103 

   
470-474 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  17/103-105 

   
475-476 Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2020. годину  17/105-106 

526 Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установе за 

физичку културу  "Спортски центар" Крушевац бр. 551/1 од 18. 02. 2020. 

године о цени закупа термина за   коришћење спортских објеката    

18/246 

   
527   Решење о повраћају средстава  у текућу буџетску резерву  18/249 

   
528-531 Решењa о употреби средстава текуће буџетске резерве  18/249-250 

   
  

Закључци Градског већа  
 

 

31 Закључак о достављеном Мишљењу Градског правобранилаштва града 

Крушевца и оцени усаглашености Нацрта Уговора као и измењеног 

Нацрта Уговора о концесији за обављањефармацеутске здравствене 

делатности на примарном нивоу на територији Града Крушевца  

2/143 
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46 Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја 

Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града 

Крушевца за 2019. год.  

2/189 

   
47 Закључак о усвајању Извештаја Комисије за спровођење поступка 

расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице о 

реализацији одобреног пројекта и утрошку одобрених средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама у 2019. години  

2/189 

   
69  Закључак о прихватању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за град Крушевац у 2019. години  

2/210 

   
70 Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма и пројеката од 

јавног интереса финансиран из буџета града Крушевца у области: 

превенције, смањење ризика од катастрофа,управљању ванредним 

ситуацијама и противградне заштите за град Крушевац у 2019. години 

2/210 

   
71 Закључак  о прихватању Извештаја о реализацији и утрошку буџетских 

средстава програма и пројеката од јавног интереса у области унапређења 

и развоја спорта за град Крушевац за 2019. годину 

2/210 

   
88 Закључак о давању сагласности на Програм рада Комисије за 

стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 

2020. годину 

4/3 

   
89 Закључак о усвајању Извештаја Интересорне комисије града Крушевца 

за процену потреба детета,ученика и одраслог за додатним образовном, 

здравственом и социјалном подршком, за период 01.01. - 31.01.2019. год.  

4/4 

   
90 Закључак о давању сагласности Предшколској установи "Ната 

Вељковић" Крушевац да у школској 2020/21 години може да формира 

васпитне групе са целодневним и полудневним обликом рада са 

повећањем до 20% већим бројем деце од норматива утврђених Законом.  

4/4 

   
101 Закључак о усвајању Извештаја Комисије за избор програма и пројеката 

од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, традиција 

ослободилачких ратова и стандарда ветерана града Крушевца  о 

реализацији Програма/пројекта од јавног интереса финансираних из 

буџета града Крушевца у области неговања културног наслеђа, традиција 

ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град Крушевац у 2019. 

години. 

4/49 

   
215 Закључак о усвајању Нацрта текста Јавног позива за давање 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 

12/25 

   
 

 

IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ДРЖАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГО 

 

 

   
 

 
Одлуке Градске управе 
 

 

   
77 Одлука о приступању  изради стратешке  процене утицаја Плана 

генералне регулације „Рибарска Бања“  на животну  средину 

2/213 
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78  Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене и 

допуне Плана генералне регулације „Исток 1“ у делу урбанистичке 

целине 3.3. на животну средину 

2/214 

   
79 Одлука о неприступању изради стратешке  процене утицаја Иизмене и 

допуне Плана генералне регулације „Излетиште Јастребац“ на животну 

средину 

2/214 

   
80 Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 

регулације "Гробље у Макрешану" на животну средину 

2/215 

   
81  Одлука о неприступању изради  стратешке  процене утицаја Измене и 

допуне Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у Крушевцу 

у делу урбанистичког блока Б подблока Б2 и Б3 на животну средину 

 2/216 

   
182  Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Индустријска зона К2,, у 

Крушевцу 

9/17 

   
183  Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Проширење Новог гробља 

2" у Крушевцу  

9/18 

   
184 Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Пејтон 1,, у Крушевцу    9/18 

185  Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Пејтон 2,, у Крушевцу   9/19 
   

186  Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Пејтон 3,,  у Крушевцу  9/20 
   

187  Одлука о изради Плана детаљне регуилације "Источна обилазница - 

Бивољски мост -   Паруновачки мост" у Крушевцу  

9/20 

   
188 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Источна обилазница - улица 

Железничка -   Бивољски мост"  у Крушевцу   

9/21 

   
189 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Источна обилазница - улица 

Кнеза Милоша -   Мудраковачки мост" у Крушевцу   

9/22 

   
334 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја измене и 

допуне  Плана генералнерегулације „Исток 2“ у делу урбанистичке 

целине 7.2. у Крушевцу на животну средину 

15/2/278 

   
335 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја измене и 

допуне Плана генералне регулације „Центар“ у Крушевцу на животну 

средину 

15/2/278 

   
336  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја измене и 

допуне  Плана детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу у делу 

кп.бр.810 и 2312/2 обе КО Крушевац на  животну средину 

15/2/279 

   
337 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја измене и 

допуне  Плана детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу у делу 

урбанистичке подцелине В2 на  животну средину 

15/2/280 

   
338 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Уједињене нације“ у Крушевцу на животну 

средину 

15/2/281 

   
339  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Равњак 2Б" у Крушевцу на животну средину 

15/2/281 

   
340  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Пакашница 1“ у Крушевцу на животну средину 

15/2/282 

   
341 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „ Пакашница 2“ у Крушевцу на животну средину 

15/2/283 
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342  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Лазарица 4А“ у Крушевцу на животну средину на 

животну средину 

15/2/283 

   
343 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Лазарица 4Б“ у Крушевцу на животну средину 

15/2/284 

   
344 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Багдала 4“ у Крушевцу на животну средину 

15/2/285 

   
345  Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације „Добра вода“ на Јастрепцу на животну средину 

15/2/286 

   
436  Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације  „Индустријска зона Г“ у Крушевцу на животну 

средину 

16/122 

   
437  Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене и 

допуне Плана детаљне регулације стамбено–пословног комплекса 

„Центар 2“ у Крушевцу за подцелине Б4, Б5 и Г3на животну средину 

16/123 

   
532    Одлука  о неприступању изради Стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације “Индустријска зона Е” у Крушевцу на животну 

средину    

18/251 

   
533  Одлука о неприступању изради Стратешке  процене утицаја Измена и 

допуна Плана  детаљне регулације “Стари аеродром Фаза 1” у Крушевцу 

за урбанистички блок Б и део подблока А3   на животну средину    

18/252 

   
534 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације “Стари аеродром Фаза 2” у Крушевцу на животну 

средину   

18/252 

   
535   Одлука о неприступању изради Стратешке  процене утицаја Измена и 

допуна Плана детаљне   регулације “Стари аеродром Фаза 3” у Крушевцу 

за целину А2 на животну средину    

18/253 

   
536 Одлука о неприступању изради Стратешке  процене утицаја Плана 

детаљне регулације “Центар 2” у Крушевцу на животну средину   

18/254 

   
537  Одлука  о неприступању изради Стратешке  процене утицаја Измена и 

допуна Плана детаљне   регулације “Центар 5” у Крушевцу у делу 

урбанистичке зоне Ц на животну средину    

18/254 

   
538 Одлуку о  приступању  изради  Стратешке  процене  утицаја Плана 

детаљне регулације „Tехноградња– грађевинска оператива“ у 

Глободеру, град Kрушевац на животну средину    

18/255 

   

  
Решења Градске управе 
 

 

82 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Аеродромска) 

2/217 

   
83 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац  (ул. Југ Богданова) 

2/217 

   
106 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја 

(постављање платформе на пешачким прелазима у ул. Цара Лазара) 

4/52 

   
171 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Обилићева) 

6/190 
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172 Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја 

на подручју насељеног местa Крушевац (ул. Косанчићева) 

6/190 

   
173 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Јосифа Маринковића) 

 6/191 

   
190 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја  на 

подручју насељеног места Крушевац (Ул. Алексе Шантића - једно 

паркинг места за потребе лица са инвалидитетом) 

9/23 

   
195 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Омладинска) 

11/2 

   
196 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Волтерова)  

11/2 

   
197 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (ул. Гаврила Принципа)  

11/3 

223 Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (Ул. Николе Тесле - паркирање)  

13/4 

   
229 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног места Крушевац (Ул. Пећка)  

14/5 

   
438 Решење о допуни решења о техничком регулисању саобраћаја на 

подручју насељеног местаКрушевац (ул. Југ Богданова) 

16/124 

   
439 Решење о допуни решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју 

насељеног места Крушевац (ул. Омладинска) 

16/124 

440 Решење о допуни решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју 

насељеног места Крушевац (ул. Дринска) 

16/124 

   
441 Решење о допуни решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју 

насељеног места Крушевац (ул. Бруски пут) 

16/125 

   
539 Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју 

насељеног места Крушевац (Ул. Кнеза Милоша)  

18/256 

   
  

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

 

174 Јавни оглас Завода за заштиту споменика културе Краљево o покретању 

поступка утврђивања за споменик културе куће Богдана Нешића са 

околином на кп. бр. 1773/1 КО Крушевац 

6/191 

   
230 Одлука Уставног суда Број: IУо-157/2018 од 14.09.2020 . године 14/5 

   

 


