
             ИЗВЕШТАЈ СА 101. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

Градско веће града Крушевца дана 22.09.2022.године одржало је седницу са укупно 57 

тачака. 

На дневном реду нашли су се предлози финансијских решења  и то : Предлог Одлуке којом 

се прихвата препорука Владе Републике Србије којом се даје налог да се трајно конвертује 

у трајни улог града Крушевца у капитал предузећа „Трајал“ износ од 3.582.145,02 динара а 

по Закључку Владе рс 05 бр.023-5821/2022 па је исти предлог упућен Скупштини града 

Крушевца као и предлог финансијског решења о добијеним средствима у износу од 62.000 

динара од Центра за промоцију науке за пројекат Центра за стручно усваршавање у 

Крушевцу. 

Такође су усвојени предлози за формирање Координационог тима за израду Плана развоја 

града Крушевца, Савет за урбани развој града и Радна група за израду Стратегије развоја 

урбаног подручја града Крушевца а све у циљу унапређења живота и рада у нашем Граду. 

На овој седници утврђени су предлози планских аката и то : Одлука о израду Плана детаљне 

регулације Гробље у Паруновцу, ПДР“Пејтон 3“, План генералне регулације „Север“, 

исправка грешке у ПДР „Стари аеродром“ , предлог Одлуке и изради иземна и допуна ПДР  

„Хајдук Вељкова Север“ као и ПДР „Трг Костурница“. 

Јавна предузећа чији је оснивач град Крушевац поднела су Извештаје о финансијском 

пословању у претходној години као и решења о расподели остварене добити. 

Затим су утврђени бројни предлози решења којима се решавају имовинска питања а у вези 

са грађевинским земљиштем и поступком озакоњења објеката. 

На овој седници већници нису прихватили предлог Комисије за споменике, спомен 

обележја и мурале , а предлог се тицао мурала посвећеног новинама „Град“ , који није 

прихваћен из разлога што су већници сматрали да се текст мурала треба још мало дорадити 

и у лепшем светлу представити град Крушевац као и новине „ Град“. 

Такође су утврђени и прослеђени предлози Скупштини града за постављење Омбудсмана 

града Крушевца као и  именовање представника града Крушевца у Агенцији за регионални 

развој расинског округа.На овој седници утврђен је и предлог о називима новоизграђених 

улица које ће носити имена по Марку Живићу и Зорану Симјановићу. 

 

 


