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Правни 

основ за 

образовање 

радних  тела 

Скупштине 

града 

Крушевца 

 

 

 

„Члан 30. 

 

 

Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18) 

 

 

 Скупштина града оснива стална или повремена радна тела, савете и 

комисије, за разматрање питања из њене надлежности. 

 

 Радна тела разматрају питања из надлежности Скупштине града, дају 

мишљење на предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина 

града и обављају друге послове утврђене  овим Статутом и Пословником. 

 

  Председник савета односно комисије бира се из реда одборника, а 

чланови могу бити бирани из реда грађана.“ 

 

 
„Члан 36. 

 

 

Пословника(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18 и 23/21) 

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине и вршење 

других послова у складу са овим Пословником, оснивају се стална и повремена 

радна тела (савети и комисије). 

Сталне савете и комисије образује Скупштина за мандатни период за који је 

изабрана. 

Повремене савете и комисије оснива Скупштина за извршавање посебних 

задатака које им повери Скупштина и они престају по завршетку задатака за 

које су образовани.“ 

 

„Члан 44. 

 

Пословника Скупштине града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 

15/18 и 23/21) 

 

Скупштина образује стална радна тела: Комисију за прописе;  Комисију за 

кадровска и административна питања;  Комисију за представке и жалбе;  

Комисију за сарадњу града са другим општинама и градовима у земљи и 

иностранству; Комисију за рад месних заједница;  Комисију за утврђивање 

назива улица и тргова;  Комисију за родну равноправност;  Савет за финансије 

и привреду;  Савет за урбанизам, грађевинарство и комуналне делатности; 

Савет за друштвене делатности; Савет за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду;  Савет за социјална питања и Савет за заштиту животне 

средине.“ 
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СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
 

 

 
Назив радног 

тела КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА 

ПИТАЊА 

 

Чланови 
1. Јасмина Трајковић, одборник Скупштине града, председник, 

2. Катарина Пљакић,одборник Скупштине града, заменик председника 23/21 

3. Тамара Савић, одборник Скупштине града, 23/21 

4. Милица Симоновић, 

5. Далибор Јањић, 

6. Тања Панић,  

7. Слободан Лазић, 

8. Радослав Комленовић, 

9. Мирослава Петронијевић, 19/22 

 

Мандат 

 

Од 18.08.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Комисија за кадровска и административна питања разматра: предлоге за 

избор, именовања и разрешења из надлежности Скупштине, предлоге  прописа 

којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, питања 

накнаде трошкова, плата и награда одборника, плата изабраних и постављених 

лица,  доноси решење о плати, накнади и осталим примањима функционера 

које бира, поставља или именује Скупштина у (даљем тексту: функционера) и 

решење којим се утврђују друга права из радног односа функционера; разматра 

уверења о избору одборника и извештај  Градске изборне комисије и подноси 

Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника, разматра 

разлоге престанка мандата појединим одборницима и о томе подноси Скупштини 

извештај; разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетским правима 

одборника; предлаже Скупштини грађане, предузећа и установе, друштвене 

организације и друге субјекте за додељивање градских и других признања, обавља 

и друге послове у складу са одлуком Скупштине. 

 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

 

5% од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 



- 4 - 

 

 

Назив радног 

тела 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 

 

 

 1. Горан Добрић, дипл. правник, председник, 

2. Марко Каралић дипл. правник, заменик председника, 

3. Александар Антонијевић, дипл. правник , 19/22 

4. Милош Димић, дипл. правник 

5. Наташа Луковић, дипл. правник 

6. Наташа Милошевић, дипл. правник 

7. Јасмина Стајић, дипл. правник 

8. Рада Рајић, струковни инжењер саобраћаја 

9. Горан Ћирић, дипл.  правник 14/22 

 

 

Мандат 

 

Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак  

Комисија за прописе разматра предлоге одлука и других општих аката које 

доноси Скупштина, у погледу њихове усклађености са Уставом и законом, 

подноси Скупштини Предлог Пословника Скупштине, разматра предлог за 

доношење аутентичног тумачења одлука и других општих аката које је донела 

Скупштина, утврђује пречишћене текстове одлука и других општих аката када 

је на то Скупштина овласти. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
 

Назив радног 

тела 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 

Чланови 1. Наташа Јанићијевић, дипл. Правник, председник, 

2. Виолета Војиновић, дипл. Правник, заменик председника, 

3. Александар Антонијевић, дипл. правник, 

4. Томица Коларевић, дипл. правник, 

5. Мирко Радовановић, дипл. правник 

6. Ведран Стевановић, дипл. правник 

7. Ана Бачевић, дипл. правник 

8. Марта Милошевић, дипл. психолог 

9. Драган Јаковљевић, дипл. пољ. Инж 
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Мандат 

 

Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Комисија за представке и жалбе, разматра представке и жалбе, које се 

упућују Скупштини града и предлаже Скупштини града и надлежним органима 

мере за решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава подносиоце. 

О својим запажањима поводом представки и жалби Комисија подноси 

Скупштини извештај. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
 

Назив радног 

тела 

 

КОМИСИЈА ЗА РАД МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Чланови 1. Мирослав Петровић, тех. За финалну обраду дрвета, председник 

2. Дејан Петровић, машинбравар, заменик председника, 

3. Александар Милићевић, професор физичке културе 

4. Тодор Пуношевац, предузетник 

5. Сандра Антић, струковни економиста 

6. Драгослав Милановић, пољопривредни техничар, 

7. Радомир Вујичић, радник 

8. Дамјан Банковић, техничар за заштиту животне средине 

9. Радиша Алексић, машински техничар 

 

 

Мандат 

 

Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

 

Задатак 

 

Комисија за рад месних заједница , разматра предлоге одлука о образовању 

и укидању месних заједница и друга акта која се тичу рада и развоја месне 

самоуправе, питања усклађивања међусобних односа месних заједница, 

усмеравање и подстицање рада месних заједница и  друга питања од интереса 

за грађане у  месним заједницама. 

 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 
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Назив радног 

тела 

КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ ГРАДА СА ДРУГИМ ОПШТИ-

НАМА И ГРАДОВИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

Чланови 1. Наташа Максимовић, мастер клинички психолог, председник,  

2. Снежана Југовић, мастер историчар,заменик председника, 

3. Александра Весић, правник полиције 

4. Маргарета Станојевић, струковни васпитач 

5. Саша Тодоровић, машински техничар 

6. Часлав Миленковић, електротехничар 

7. Радомир Радмановац, дипл. Економиста 

8. Радојко Ивановић, возач моторних возила, 

9. Младен Станковић, дипл. Економиста 

 

Мандат  

Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

 

Задатак Комисија за сарадњу Града са другим општинама и градовима у земљи и 

иностранству, прати и разматра политичку, привредну и другу сарадњу Града са 

општинама и градовима у земљи и иностранству са којима је успоставила или ће 

успоставити сарадњу, предлаже мере за унапређивање те сарадње, прати и 

подстиче сарадњу предузећа и установа и других организација у Граду са 

одговарајућим организацијама у земљи и иностранству и обавља друге послове на 

извршењу програма сарадње. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
Назив радног 

тела КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА 

 УЛИЦА И ТРГОВА  

Чланови 1. Анка Лисинац, професор разредне наставе, председник, 

2. Снежана Југовић, мастер историчар, заменик председника, 

3. Раде Петковић, нутрициониста, 

4. Филип Петронијевић, професор физичке културе, 

5. Дејана Илчић, дипл. Учитељ, 

6. Јован Павловић, предузетник, председник 

7. Стефан Максимовић, професор разредне наставе, 

8. Добривоје Живадиновић,професор физичке културе 

9. Драган Ивановић, 18/21 

 

Мандат Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 
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Задатак Комисија за утврђивање назива улица и тргова, предлаже Скупштини 

утврђивање назива новоизграђених улица и тргова, и других делова насељеног 

места и измене постојећих назива. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
 

Назив радног 

тела 

КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

                                                                                                   10/22 
 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Члан 32. став 1. тачка 1. и члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 и 47/18), чл.63. 

Закона о  родној равноправности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

52/21), чл. 30. и 32 Статута града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, 

бр. 15/18), чл.36, 37. и 44. Пословника Скупштине града Крушевца („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 10/19 – Пречишћен текст и 23/21), 

 

Чланови 1. Анка Лисинац Митровић, одборник Скупштине града, 

2. Милан Сојевић, одборник Скупштине града, 

3. Љупка Баћић, одборник Скупштине града, 

4. Ана Миљковић, одборник Скупштине града, 

5. Бранимир Стојадиновић, одборник Скупштие града, 

6. Марко Јовановић, одборник Скупштине града, 

7. Љубомир Карић, одборник Скупштине града, 

8. Јасмина Николић, одборник Скупштине града, 

9. Снежана Усевић, одборник Скупштине града. 

 
Састав и 

мандат 
Комисију је образовала Скупштина града Крушевца, на седници                                    

од  18.03. 2022. године. 

 
Чланови Комисије за родну равноправност бирају се из реда одборника. 

 
Задатак Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих 

аката које доноси Скупштина града, из родне перспективе,  као и питања која 

се односе на унапређење равноправности полова и афирмацију политике 

једнаких могућности 

 
Накнада за 

рад у радном 

телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 
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Назив радног 

тела САВЕТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 

Чланови 1.Марина Стојиљковић, мастер економиста, председник, 

2.Душан Здравковић, дипл. економиста, 17/22,  

3.Снежана Миладиновић, дипл. економиста, 

4.Драган Петронијевић, медицински техничар, 

5.Соња Симчевић, дипл. индустријски менаџер, 

6.Лидија Савковић, дипл. економиста, 

7.Зоран Миладиновић, предузетник, 

8.Јелена Ђорђевић, дипл. менаџер 

9.Александар Нешић, дипл. економиста 

 

Мандат Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Савет за  финансије и привреду , разматра предлог Одлуке о буџету града, 

предлог Завршног рачуна буџета града као и друга питања везана за 

финансирање Града о којима одлучује Скупштина,  прати и разматра одређена 

питања из области привреде за које је надлежан  Град . 
 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
Назив радног 

тела САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Чланови 1.Ивана Лазић, дипл. Економиста,председник, 

2.Марко Николић, дипл. Инж. Архитектуре, заменик председника, 

3.Бојана Трошић, мастер инжењер архитектуре, 

4.Ана Прванов, дипл. инг. шумарства и професор технике и информатике, 

одборник Скупштине града Крушевца, од бр. 17/22 

5.Љиљана Мојсић- Михајловић- дипл. географ, 

6.Тијана Влајић, дипл. инж. заштите животне и радне средине 

7.Веселин Бојовић, проф. мастер машинства 

8.Слободанка Василијевић, електротехничар, 

9.Слободан Милетић, дипл. грађ. инж.10/21 

 

Мандат Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Савет за урбанизам, грађевинарство и комуналне делатности  разматра 

предлоге одлука, других општих аката и друга питања из области: урбанизма, 

стамбено-комуналних делатности, уређивања грађевинског земљишта и 

коришћења  пословног простора Града. 
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Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
Назив радног 

тела САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Чланови 1.Ана Крсмановић, дипл. Инж. Зашт. Жив. Средине, председник, 

2.Милица Милосављевић, инж. Зашт. Жив. Средине,зам. Председника, 

3.Невена Грујућ, дефектолог, специјални педагог 

4.Милан Сојевић, доктор медицине 

5.Миона Радовановић, дипл. Инж. Пољопривреде 

6.Ивана Живковић, дипл. Биолог-еколог 

7.Обрад Цуца, професор 

8.Драгобран Јовановић, пољопривредни техничар, 

9.Александар Станић, инжењер индустријског менаџмента 

 

Мандат Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Савет за заштиту животне средине разматра предлоге одлука и других 

општих аката из области  унапређења,заштите и очувања животне средине и 

друга питања у овој области. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

Назив радног 

тела САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Чланови 1. Слађан Јевтић, проф. разредне настав, председник, 

2. Сузана Илић, проф. разредне наставе, заменик председника, 

3. Ана Јовановић, проф. разредне наставе, 

4. Ђорђе Ковачевић, дипл. правник, 

5. Марија Живадиновић, мастер психолог, 

6. Раде Накић, предузетник, 

7. Милош Обрадовић, васпитач, 

8. Вељко Стамболија, професор српког језика и књижевности, 

9. Ружица Станковић, професор разредне наставе 

 

Мандат Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Савет за друштвене делатности прати и разматра одређена питања из 

области: културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене 

бриге о деци, физичке културе, јавног обавештавања и друга питања од 

непосредног интереса за грађане за које је надлежан Град, прати и разматра питања 
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из области спорта и физичке културе као и друга питања са становишта 

положаја младих и решавање њихових проблема. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
 

Назив радног 

тела 

 

САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И 

ВОДОПРИВРЕДУ 

 

Чланови 1. Ана Прванов, дипл инж шумарства, председник,  

2. Раде Спасојевић, дипл маш. инж., заменик председника, 

3. Лела Радисављевић, дипл. инж. шумарства, 

4. Радољуб Ђукић, радник, 

5. Радован Стевановић, одборник, електротехничар,19/22 

6. Небојша Симић, дипл. инж.  

7. Бобан Панић, техничар друмског саобраћаја 

8. Бојан Шљивић, пољопривредник, 

9. Бранислав Карајовић, дипл. инж. пољ. техн. 

 

 

Мандат 

 

Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

Задатак Савет за пољопривреду, шумарство и водопривреду прати и разматра одређена 

питања из области пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 
 

Назив радног 

тела 

САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

 

Чланови 1. Никола Попадић, доктор медицине,председник, 

2. Александра Илић, дипл. Социолог,заменик председника, 

3. Милијана Јаковљевић, доктор медицине, 

4. Јелена Младеновић, доктор медицине, 

5. Ненад Јеремић, виши физиотерапеут, 

6. Катарина Остојић, дипл. Психолог,  

7. Милица Аздејковић, струковна медицинска сестра,  

8. Марко Милановић, 4/21 

9. Данијела Милосављевић, доктор медицине 
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Мандат 

 

 

Од 25.09.2020. године, до краја мандата сазива Скупштине града 

 

 

 

Задатак 

 

Савет за социјална питања разматра предлоге одлука и других општих аката 

из области социјалне заштите и друга питања из области социјалне политике и 

социјалне сигурности грађана и предлаже Скупштини мере за превазилажење 

проблема из ове области.  

 

 

Накнада за 

рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 

накнада  

за рад у 

радном телу 

5 % од просечне месечне зараде у Граду Крушевцу  према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,  за 

сваки дан проведен у раду  радног тела. Запосленима  у Градској управи, који 

су чланови радних тела и стручних комисија које образује Скупштина и 

Градско веће, не припада накнада за рад у радном телу. 

 

 


