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Назив радног 

тела ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА  

7/22 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник Републике Србије“, бр. 

14/22) и чл. 22. став 1. тачка 57. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 

Крушевца" број 15/18), 

 

Правни основ за образовање Комисије  садржан је у члану 18. став 2.  

Закона о локалним изборима којим је утврђено да  председника, чланове, 

заменика председника и заменике чланова  изборне комисије именује 

скупштина јединице локалне самоуправе.Чланом  96. Закона  прописано је да 

скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од 

седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима ступио је 

на снагу    8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је 

објављен у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 

 

Чланови 

 
За председника: 
 
Драгољуб Арсић, дипл. правник, ОГ "Александар Вучић - За нашу децу",     
         
За заменика председника: 
Инес Шљивић, дипл. правник, ОГ " Александар Вучић - За нашу децу, 
 
1)За члана: 
Ведран Стевановић, ОГ "Александар Вучић - За нашу децу", 
 
За заменика члана: 
Наташа Луковић, ОГ " Александар Вучић - За нашу децу", 
 
2)За члана: 
Милош Јовановић, ОГ " Александар Вучић -  За нашу децу", 
 
За заменика члана:  
Ивана Петровић, ОГ " Александар Вучић - За нашу децу", 
 
3)За члана: 
Добрила Филиповић, ОГ " Александар Вучић - За нашу децу", 
 
За заменика члана: 
Валентина  Тамбурић, ОГ " Александар Вучић - За нашу децу", 
 
4)За члана: 
Јасмина Стајић, ОГ "Александар Вучић - За нашу децу", 
 
За заменика члана: 
Марина Стојадиновић, ОГ "Александар Вучић - За нашу децу"  од бр.15/22 
 
5) За члана: 
Момир Вишњић, ОГ Коалиција "СПС Ивица Дачић, ЈС  Драган Марковић 
Палма", 
 
За заменика члана:  
Стефан Ћирић, ОГ Коалиција "СПС  Ивица Дачић, ЈС  Драган Марковић 
Палма", 
  6) За члана: 
Дејан Димитријевић, ОГ Коалиција "СПС Ивица Дачић, ЈС  Драган Марковић 
Палма", 
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За заменика члана: 
Никола Драшковић, ОГ Коалиција "СПС Ивица Дачић, ЈС  Драган Марковић 
Палма", 
 
7) За члана: 
Дражен Лужњанин, ОГ " Александар Вучић - За децу Крушевца", 
 
За заменика члана: 
Александар Антонијевић, ОГ " Александар Вучић –  
За децу Крушевца" , 
 
8) За члана: 
Марко Бачевић, ОГ "Александар Вучић - За децу Крушевца", 
 
За заменика члана: 
Марко Каралић, ОГ "Александар Вучић - За децу Крушевца",  
 
9)За члана: 
Невена Деспотовић,  ОГ  " За Краљевину  Србију - 
За Лазарев Крушевац", 
 
За заменика члана: 
Слађана Малезић, ОГ "За Краљевину  Србију - 
За Лазарев Крушевац",  
 
10) за члана   
Зоран Лазаревић, представник одборника  са Изборне листе „МЕТЛА 2020“ 
 
За заменика члана: 
Дејан Јелић, представник одборника са Изборне листе „МЕТЛА 2020“. 
 
За секретара: 
Андрија Грашић, дипломирани правник,  
 
За заменика секретара: 
Ивана Антић, дипломирани правник.  
 

 

 

 

Састав и 

мандат 

Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник Републике 

Србије“, бр. 14/22) прописано је да орган за спровођење локaлних избора чине 

председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови 

заменици. 

У складу са чланом 18. став 1. Закона, Градску изборну комисију чине 

председник, заменик председника,10 чланова и 10 заменика чланова. 

Чланом 19. Закона прописано је  да за председника и заменика председника 

изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо 

образовање у области правних наука.   

У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне 

комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група 

сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају 

одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да 

предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у 

сталном саставу. 

Одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова 

изборне комисије у сталном саставу сматра се и одборник појединац или група 

одборника која броји мање од оног броја одборника који је потребан за 

образовање одборничке групе;  

1) ако су сви ти одборници изабрани са исте изборне листе; 
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2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико мандата 

колико је потребно за образовање одборничке групе; 

3) ако нико од њих није приступио некој одборничкој групи ; 

4) ако су сви ти одборници потписали предлог за именовање члана, 

односно заменика члана изборне комисије у сталном саставу. 

У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 

одлучивања су секретар и заменик секретара изборне комисије, које именује 

скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и 

заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик 

секретара скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик 

начелника општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у 

општинској, односно градској управи које има високо образовање у области 

правних наука. 

 

Градску изборну комисију је именовала Скупштина града на седници                

11. фебруара 2022. године. ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/22) 

 

Задатак Изборна комисија: 

1) стара се о законитом спровођењу локалних избора; 

2) организује техничку припрему за локалне изборе; 

3) објављује роковник за вршење изборних радњи; 

4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи; 

5) именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика 

члана органа за спровођење избора; 

6) доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија да прогласи 

изборну листу, као и закључак којим налаже подносиоцу изборне листе да 

отклони недостатке изборне листе; 

7) доноси решење којим констатује да је повучена проглашена изборна листа; 

8) доноси решење којим констатује да место кандидата за одборника на 

изборној листи остаје празно; 

9) одређује бирачка места; 

10) обезбеђује изборни материјал за спровођење локалних избора; 

11) утврђује  облик, изглед  и боју гласачких листића и контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије; 

12) утврђује  број гласачких листића који се штампа, као и број резервних 

гласачких листића; 

13) одборава штампање гласачких листића и врши надзор над њиховим 

штампањем; 

14) уређује начин примопредаје изборног материјала пре и после гласања; 

15) даје информације бирачима о томе да ли је у изводу из бирачког списка 

евидентирано да су гласали на изборима; 

16) доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду 

статистичких података; 

17) одлучује о приговорима, у складу са овим законом; 
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18) утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за  сва 

бирачка места која су обрађена у року од 24 часа од затварања бирачких 

места; 

19) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о 

резултатима избора; 

20) подноси скупштини извештај о спроведеним изборима ; 

21) обавља и друге послове предвиђене законом. 

Обрасце који су потребни за подношење изборне листе изборна комисија 

прописује у року од три дана од дана када је одлука о расписивању избора 

ступила на снагу. 

Изборна комисија доноси свој пословник и објављује га на веб-презентацији. 

У свом раду изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте 

Републичке изборне комисије који се односе на  избор за народних 

посланика. 

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. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Члан 18. Одлука о становању ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09-Пречишћен 

текст, 8/09)  

 

Чланови За председника: 

Предраг Вукићевић,  дипл. економиста, председник Скупштине града 

 

За чланове: 

1. Слађан Јевтић, мастер учитељ, одборник,   

2. Милан Сојевић, доктор медицине,одборник, 

3. Иван Анђелић, дипл. правник, начелник Градске управе, 

4. Николета Маринковић, дипл. правник, секретар у Центру за социјални рад 

Крушевац 19/22. 

 

Састав и 

мандат 

Комисије 

Комисија се састоји од председника и четири члана, које именује Скупштина 

града. 

Председник Комисије је председник Скупштине града. 

Комисију је именовала Скупштина града Крушевца, на седници од 25.09.2020. 

године. 

Задатак Предлаже Скупштини града Крушевца начин решавања стамбених потреба 

лицима која обављају делатност од интереса за град Крушевац и категорија 

одређених Одлуком, доделом стана у закуп на одређено време. 

 

накнада  

за рад у 

радном телу 

Чланови не примају накнаду за рад у Комисији. 
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Назив радног 

тела КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Члан 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18 и 16/19)  

Чланови  -Верољуб Вучићевић, дипл.правник из Макрешана, председник, 

- Далибор Гајић, дипл.правник из Крушевца, члан, 

- Драган Вукићевић, инж. геодезије из Крушевца, члан, 

- Душан Здравковић, дипл. економиста из Вучака, члан, 

- Иван Анђелић, дипл. архитекта из Крушевца, члан. 

 

Састав и 

мандат 

Комисије 

Комисија има председника и четири члана.  

 

Комисију  је образовала Скупштина града Крушевца, на мандатни период од 

четири године почев од 25.09.2020. године.  

 
Задатак Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта се образује за 

спровођење поступка јавног надметања и поступка прикупљања понуда јавним 

огласом за давање у закуп грађевинског земљишта у складу са Законом  и 

Одлуком. 

Задатак Комисије је да спроводи поступке отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта путем јавног надметања и прикупљања понуда  јавним 

огласом као и поступке непосредне  погодбе. 

 

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 израду Предлога Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта  

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Члан 60. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС",  бр.62/06,65/08-

др.закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. Закон) 

Чланови За председника:  

- Милош Радовановић, дипл. инж.пољопривреде 

 

За чланове:  

1. Јелена Живадиновић, дипл. инж. пољопривреде,  

2. Марина Стаматовић, дипл. инж.пољопривреде 

3. Слађан Урошевић, дипл.инг.геодезије,  

4. Небојша Спасојевић, дипл. инж. пољопри-вреде   

5. Татјана Николић, инж.заштите биља,  

6. Љубица Ђокић, мастер инж.пољопривреде. 
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Састав и 

мандат 

Комисију чине председник и шест чланова. 

 

Комисију  је именовала Скупштина града Крушевца, на  седници од  

19.11.2020. године. 

 
Задатак Задатак Комисије је да: пре израде Предлога годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 

Крушевца (у даљем тексту: Предлог годишњег програма)   обавести образовне 

установе-школе, стручне пољопривредне службе,социјалне установе, 

високообразовне установе-факултете и научне институције чији је оснивач 

држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној 

својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе 

захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини без плаћања накнаде у површини која је примерена 

делатности којом се баве, која ће да размотри достављене захтеве; 

пре израде Предлога Годишњег програма обавестити правна и физичка лица 

која су власници функционалних система за наводњавање и одводњавање, 

рибњака, вишегодишњих засада старијих од 3 године, а млађих од 30 година у 

роду, функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту 

у државној својини и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој 

и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња,  а у циљу 

производње хране за животиње, да Комисији доставе за признавање право 

пречег закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће 

године за наредну годину, и да размотри достављене захтеве; 

изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60., 61., 61.а, 

64.а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и инструкцијама 

Министарства пољопривреде, шумарства и водо-привреде о изради годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 

поступка јавног надметања;прибави мишљење Комисије за давање мишљења 

на Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења, коју образује 

Градско веће; 

прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде на Предлог Годишњег програма;достави Предлог Годишњег 

програма Градском већу на даљу процедуру.  

 

Комисија ће обавити свој задатак у складу са законом прописаним роковима 
 

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  СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРУШЕВАЦ 

 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

 

Члан  31. став 2. тачка 3), 34.  и 35. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник 

РС" бр. 15/16), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07), и чл. 22.  Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"бр. 

15/18) 
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Чланови 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

Ђорђе Ковачевић, дипл. правник из Крушевца,19/22 

 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

1. Лидија Савковић, дипл. економиста из Крушевца,  

2. Марко Каралић, дипл. правник из Крушевца, 

3. Драгана Симић, дипл. правник из Крушевца, 

4. Томица Коларевић, дипл. правник из Крушевца. 
 

Састав и 

мандат 
Комисију је образовала Скупштина града Крушевца,  на седници од 25.9. 2020. 

године. 

 

Мандат чланова Комисије траје три године. 
 

Задатак Задатак Комисије је да у складу са чланом 40. Законa о јавним предузећима 

спроведе конкурс за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа 

чији је оснивач град, састави Ранг листу  са највише три кандидата који су са 

најбољим резултатом испунили мерила за избор директора јавног предузећа и 

исту са Записником о спроведеном изборном поступку  достави  Одељењу за 

послове органа града Градске управе, ради припреме нацрта акта о именовању 

директора. 
 

Накнада за 

рад у радном 

телу 

Председник и чланови Комисије не примају накнаду за рад у Комисији.  

 

 

 

назив радног 

тела 

 

ГРАДСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Члан 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС“ бр. 87/18), члан 5. Уредбе о 

саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 

(„Службени гласник РС“ бр. 27/20) и   члана 22. тачка 56. Статута града 

Крушевца („Службени лист града Крушевца“ , бр.15/18) 

 
Чланови 1. Командант Штаба - Градоначелник града Крушевца Јасмина Палуровић 

2. Заменик команданта Штаба- Заменик Градоначелника града Крушевца

 Александар Јовановић, 

3. Начелник Штаба- начелник Одељења за Ванредне ситуације Крушевац - 

Сектор за ванредне ситуације РС -Александар Лазаревић 

4. Члан-  начелник Одељења за послове одбране  и ванредне ситуације Градске 

управе града Крушевца -Душан Тодоровић 

5. Члан- Заменик начелника Градске управе града Крушевца" Весна Анђелић 

10/22  

6. Члан- Члан Градског већа града Крушевца-Живојин Милорадовић 
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7. Члан-Помоћник градоначелника  града Крушевца за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство- Марко Кнежевић 

8. Члан -Директор ЈКП "Водовод" Крушевац-Владимир Милосављевић 

9. Члан -Руководилац ЕД Крушевац-Саша Ћирић 

10. Члан - Начелник Полицијске управе Крушевац-Иван Миленковић  4/21  

11. Члан -Официр Војске Србије-Гарнизона Крушевац- Кап. Јовица 

Симијоновић 

12. Члан -Шеф Службе месних заједница града Крушевца-Горан Милић 

13. Члан- Директор Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање  Крушевац 

- Милош Јовић -18/21  

14. Члан -Одговорно лице у области хидроградње - Јавног предузећа за 

урбанизам и пројектовање Крушевац -Александар Цекић 

15. Члан- Начелник Одељења за инспекцијске послове Градске управе града 

Крушевца-Снежана Радуловић 

16. Члан -Начелник Комуналне милиције Градске управе града Крушевца 

 Дејан Ушљебрка 10/22  

17. Члан -Представник Завода за јавно здравље, Крушевац- др Предраг 

Павловић 

18. Члан -Републички ветеринарски инспектор за Расински управни округ- 

Бобан Мирчетић 

19. Члан- Директор Дома здравља Крушевац- др Марина Костић 

20. Члан - Секретар Црвеног крста Крушевац- Емина Тодоровић 

21. Члан -Директор ЈКП "Крушевац" Крушевац- Снежана Радојковић 

22. Члан -Надзорни орган  ЈП "Путеви Србије" за град Крушевац -Дејан 

Весић 

23. Члан-Секретар Ватрогасног савеза града Крушевац-Дејан Васиљковић 

24. Члан -Директор ЈКП „Градска топлана“ Крушевац -Душан Гвозденовић 

25.  Члан-Начелник Станице Крушевац Горске службе спасавања Србије

 Недељко Пештерац,18/21 

 

Састав  и 

мандат 
Скупштина града Крушевца је на седници од 19. 11. 2020. године образовала  

Градски штаб за ванредне ситуације  града Крушевца као оперативно – стручно тело. 

Градски штаб за ванредне ситуације  града Крушевца чине: командант, заменик 

команданта, начелник и 22 члана. 

 

Задатак  Градски штаб за ванредне ситуације  града Крушевца координира и руководи 

заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове у 

складу са законом и другим прописима. 

 

Накнада за 

рад у радном 

телу 

 

Чланови Штаба не примају накнаду за рад.  

 
 



- 10 - 

 

 

Назив радног 

тела 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

 

Правни 

основ за 

образовање 

Савета за 

здравље 
 

 

Члан 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ бр. 45/13), чл. 

34. Статута града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр.15/18) и чл. 

2. Одлуке о образовању Савета за здравље („Службени лист града Крушевца“, 

број 10/13 , 15/16 и 4/21) 

 

Чланови  Председник: 

 др Милан Сојевић, доктор медицине, представник локалне самоуправе 

 

 Чланови: 

1. др Милијана Јаковљевић, доктор медицине, представник локалне 

самоуправе, 

2. др Јелена Младеновић, доктор медицине,  представник локалне 

самоуправе, 

3. Ана Чолић, дипл. менаџер, представник локалне самоуправе, 

4. Сузана Ковачевић, медицинска сестра, представник локалне самоуправе, 

5. прим др Весна Стевић Гајић, специјалиста опште медицине, представник 

Здравствене установе Општа болница  Крушевац, 

6. др Марина Костић, специјалиста медицине рада, представник Здравствене 

установе Дом здравља Крушевац, 

7. Латинка Милојевић, представник Удружења за борбу против шећерне 

болести, представник удружења грађана из реда пацијената (корисник 

услуга), 

8. Драги Марковић, дипл.економиста, представник Филијале Републичког 

фонда за зравствено осигурање Крушевац, 

9. др Предраг Павловић, специјалиста епидемиолог, представник Завода за 

јавно здравље, 

10. др Мирјана Аврамовић, специјалиста епидемиолог, представник Завода 

за јавно здравље. 

 

Мандат Савет има председника и десет чланова, које именује Скупштина града, на 

период од четири године. 

Савет чини пет представника локалне самоуправе, два представника 

здравствених установа са територије Града, два представника Завода за јавно 

здравље и по један представник удружења грађана из реда пацијената 

(корисника услуга) и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено 

осигурање. 

 

Мандат чланова Савета траје четири године. 

 

Савет је именован 19.11.2020. године. (16/20) 
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Задатак Савет за здравље  града Крушевца је образован за разматрање питања из 

надлежности Скупштине града у области  здравствене заштите  и обављања 

одређених задатака из области заштите права пацијената 
  

Савет за здравље обавља следеће послове: 

 

1) у областима  јавног здравља:  

- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдсти-цaњe, oргaнизaциjа и 

усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнo-сти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa 

нивoу Града, зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима Града, нoсиo-цимa 

aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa;  

- прати извeштajе Зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa 

стaнoвништвa нa тeритo-риjи Града, кojи зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у 

oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о 

јавном здрављу, кao и прeдлaже мeре зa њихoвo унaпрeђeњe, укључуjући мeрe 

зa рaзвoj интeгрисaних услугa у  Граду;  

- дoноси прeдлoг плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу Града, кojи усвaja 

Скупштинa града и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти 

jaвнoг здрaвљa; 

-  иницира и прaти спрoвoђeње aктивнoсти прo-мoциje здрaвљa и 

спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa 

зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa 

тeритoриjи Града крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;  

- дaје мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти 

jaвнoг здрaвљa, кoje дoнoси Град;  

- учeствује у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и 

вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;  

- jaчa кaпaцитeте нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa 

jaвнoг здрaвљa; 

- oбaвeштaвa jaвнoст o свoм рaду;  

- дaје пoдршку рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму 

jaвнoг здрaвљa нa територији  Града, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;  

- извeштaва Скупштину и Завод за јавно здравље o свoм рaду у oблaстимa 

дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa. 

2) у области заштите права пацијената:   

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;   

- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца 

здравствене услуге на кога се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;  

 

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права 

пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; 

 

- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права 

пацијената Скупштини  и министарству надлежном за послове здравља, а ради 

информисања и остваривања потребне сарадње изве-штај се доставља и 

Заштитнику грађана.  

 

 

накнада  

за рад у 

радном телу 

 

Чланови не примају накнаду за рад у Савету. 

 

 

 



- 12 - 

 

Назив радног 

тела САВЕТ  РОДИТЕЉА ГРАДА КРУШЕВЦА 19/22 

 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 
 

 

Члан 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), члан 3. Правилника о 

општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/18)  и члан 22. Статута 

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

 

Чланови  

Савет родитеља града Крушевца за школску 2022/2023.  годину и то: 

 

1. Наташа Миленковић, представник родитеља ОШ „Јован Поповић“ 

Крушевац, 

Десанка Михајловић, заменик представника родитеља ОШ „Јован Поповић“ 

Крушевац. 

 

2. Стефан Васиљевић, представник родитеља ОШ „Вук Караџић“ Крушевац, 

Никола Цветановић, заменик представника родитеља ОШ „Вук Караџић“ 

Крушевац. 

 

3. Марија Лазаревић, представник родитеља, ОШ „Драгомир Марковић“ 

Крушевац, 

Иван Станковић, заменик представника родитеља, ОШ „Драгомир 

Марковић“ Крушевац. 

 

4. Јелена Агатоновић Петронијевић, представник родитеља, ОШ „Нада 

Поповић“ Крушевац, 

Марија Смиљковић, заменик представника родитеља, ОШ „Нада Поповић“ 

Крушевац. 

 

5. Драгица Ивановић, представник родитеља ОШ „Доситеј 

Обрадовић“Крушевац, 

Жаклина Божиловић, заменик представник родитеља ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Крушевац. 

 

6. Далиборка Нешковић, представник родитеља ОШ „Бранко Радичевић“ 

Крушевац, 

Владимир Петровић, заменик представника родитеља ОШ „Бранко 

Радичевић“ Крушевац. 

 

7. Радица Димитријевић, представник родитеља ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Крушевац, 

Дијана Стојковић, заменик представника родитеља ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Крушевац . 

 

8. Слободан Петровић, представник родитеља ОШ „Владислав Савић Јан“ 

Паруновац, 

Срећко Радосављевић, заменик представника родитеља ОШ „Владислав 

Савић Јан“ Паруновац. 

 

9. Славиша Богдановић, представник родитеља ОШ „Велизар Станковић 

Корчагин“ Велики Шиљеговац, 
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Јелена Николић Јевтић, заменик представника родитеља ОШ „Велизар 

Станковић   Корчагин“ Велики Шиљеговац. 

 

10. Миодраг Вељковић, представник родитеља ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, 

Милан Аврамовић, заменик представника родитеља ОШ „Васа Пелагић“ 

Падеж. 

 

11. Марија Станојевић, представник родитеља ОШ „Станислав Бинички“ 

Јасика, 

Мирјана Момировић, заменик представника родитеља ОШ „Станислав 

Бинички“ Јасика. 

 

12. Наташа Петровић, представник родитеља ОШ „Свети Сава“ Читлук, 

Далибор Михајловић, заменик представника родитеља ОШ „Свети Сава“ 

Читлук. 

 

13. Владета Јевремовић, представник родитеља ОШ “Брана Павловић“ 

Коњух, 

Горан Јанковић, заменик представника родитеља ОШ“Брана Павловић“ 

Коњух. 

 

14. Катица Мијајловић, представник родитеља ОШ „Жабаре“ Жабаре, 

Драгица Петровић, заменик представника родитеља ОШ “Жабаре“ Жабаре. 

 

15. Слађана Радосављевић, представник родитеља ОШ “Кнез Лазар“Велики 

Купци, 

Слободан Милојевић, заменик представника родитеља ОШ „Кнез Лазар“ 

Велики Купци. 

 

16. Сања Мијајловић, представник родитеља ОШ “Деспот Стефан“ Горњи 

Степош, 

Владимир Гајић, заменик представника родитеља ОШ “Деспот Стефан“ 

Горњи Степош. 

 

17. Марија Вукојевић, представник родитеља ОШ “Страхиња Поповић“ 

Дворане, 

Бобан Анђелковић, заменик представника родитеља ОШ “Страхиња 

Поповић“ Дворане. 

 

18. Владан Симић, представник родитеља Гимназије Крушевац, 

Горан Васић, заменик представника родитеља Гимназије Крушевац. 

 

19. Драган Лазић, преставник родитеља Медицинске школе у Крушевцу, 

Иван Цекић, заменик представника родитеља Медицинске школе у 

Крушевцу. 

 

20. Драгутин Јеремић, представник родитеља Прве техничке школе 

Крушевац, 

Снежана Милосављевић, заменик представника родитеља Прве техничке 

школе Крушевац. 

 

21. Ивана Јовановић, представник родитеља Хемијско-технолошке школе 

Крушевац, 
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Драгана Савковић, заменик представника родитеља Хемијско-технолошке 

школе Крушевац. 

 

22. Данијела Кнежевић, представник родитеља Економско-трговинске 

школе Крушевац, 

Јелена Милићевић, заменик представника родитеља Економско-трговинске 

школе Крушевац. 

 

23. Миша Јанковић, представник родитеља Политехничке школе „Милутин 

Миланковић“ Крушевац, 

Зорица Мирковић, заменик представника родитеља Политехничке школе 

„Милутин Миланковић“ Крушевац, 

 

24. Данијела Костић, представник родитеља, Музичка школа „Стеван 

Христић“ Kрушевац 

Слободан Савић, заменик представника родитеља Музичка школа „Стеван 

Христић“ Крушевац, 

 

25. Сања Јочић, представник родитеља ШОСО „Веселин  Николић“ 

Крушевац, 

Мартина Демић, заменик представника родитеља ШОСО „Веселин Николић“ 

Крушевац. 

 

26. Александар Станојевић, представник родитеља  ПУ „Ната Вељковић“ 

Крушевац, 

Ивана Гајић, адвокат, заменик представника родитеља ПУ „Ната Вељковић“ 

Крушевац. 

Састав и 

мандат 
Савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

      Савет је именовала Скупштина града Крушевца, на седници од 

18.11.2022. године.   19/22 

 

Задатак  - Даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права 

детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, 

односно ученика у Граду; 

- Учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја 

за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

- Прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 

доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно 

ученике и спречавања социјалне искључености деце, односно ученика 

из угрожених и осетљивих група на територији Града; 

- Пружа подршку савету родитеља свих установа на територији Града у 

вези са питањима из њихове надлежности; 

- Заступа интересе деце и ученика Града у ситуацијама које су од значаја 

за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и 

добробити на територији Града; 

- Сарађује са организацијама које делују у области образовања и 

васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и 

унапређења права детета и људских права; 

- Обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на 

територији Града. 
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Савет сачињава полугодишњи извештај о свом раду и доставља га 

установама које имају своје представнике у Савету и Скупштини града 

Крушевца. 

накнада  

за рад у 

радном телу 

 

 

Председник, заменик председника и чланови Савета родитеља послове из своје 

надлежности обављају без накнаде. 

 

назив радног 

тела 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

Члан 22. став 1 тачка 57. Статута града Крушевца („Сл.лист града Крушевца” 

број 15/18) и чл. 20. и 21. Одлуке  о месним заједницама на територији града 

Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ број 9/19), 

 

Чланови 
 За председника: 

1) ЈЕЛЕНА МИЛУТИНОВИЋ, дипломирани правник, 14/22 

 За заменика председника: 

 АНДРИЈА ГРАШИЋ, дипломирани правник, 

За члана: 

2) ГОРАН МИЛИЋ, 

 За заменика: 

 МАРКО ГРОЗДАНОВИЋ, 

 За члана: 

3) ЈАСНА СЕБИЋ,  

За заменика: 

 СНЕЖАНА БЛАЖИЋ 

За члана: 

4) МАРИЈА ШОШИЋ, дипломирани правник,  

 За заменика: 

 ДРАГАН ШЉИВИЋ, 

За члана: 

5) ВЕСНА РАКИЋ,  

 За заменика: 

 ДУШИЦА САВИЋ, 

 За секретара: 

ИВАНА АНТИЋ, дипломирани правник, 

За заменика: 

 ЈАСМИНА СТАЈИЋ, дипломирани правник 

 

Састав и 

мандат 
Комисију је образовала Скупштина града Крушевца,  на седници од                             

23.09. 2021. године. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

града Крушевца именују се на мандатни период од четири године . 

 
Задатак II – Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета 

месних заједница врши следеће послове:  

- стара се о законитости спровођења избора, 

- одређује бирачка места, 

- именује чланове бирачких одбора, 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора за чланове савета месних заједница, 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора, 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са 

Упутством, 

- проглашава предлог кандидата и утврђује изборне листе кандидата, 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места, и записнички их предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница, 

- подноси извештај Скупштини града о спроведеним изборима за чланове 

савета месних заједница. 

 
Накнада за 

рад у радном 

телу 

Председник и чланови Комисије не примају накнаду за рад у Комисији.  

 

 

назив радног 

тела 

ДРУГОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

 

Члан 22. став 1. тачка 57. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 

бр. 15/18), чл. 20. и 27. Одлуке о месним заједницама на територији града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ ,  бр. 9/19),  

 
 

Чланови 
За председника: 

 

ИВАН АНЂЕЛИЋ, дипломирани правник, 

 

За чланове: 

1. НАТАША ЛУКОВИЋ, дипломирани правник, 

 

2. ИНЕС ШЉИВИЋ, дипломирани правник, 

 

3. ДЕЈАН УШЉЕБРКА, дипломирани правник, 

 

4. МАРКО КАРАЛИЋ, дипломирани правник, 

 

 За секретара: 

 

МАЈА ЦУЦКИЋ, дипломирани правник, 
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Састав и 

мандат 
Комисију је образовала Скупштина града Крушевца,  на седници од                          

23.09. 2021. године. 

 

Чланови Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница именују се на мандатни период од четири године и 

могу бити поново именовани. 

 

 

Задатак 
 

У поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница 

Другостепена изборна комисија у другом степену одлучује о жалбама на 

решење Изборне комисије. 

 

Накнада за 

рад у радном 

телу 

Председник и чланови Комисије не примају накнаду за рад у Комисији.  

 

 
 

назив радног 

тела 

Решење о одређивању доктора медицине за утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе 

и издавање потврде о смрти на територији града Крушевца 

 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

 

Чл. 219. став 4 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05), 

тачке 64.Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

("Сл. гласник РС "109/09... и 5/13) и чл. 19. Статута  града Крушевца ("Сл. лист 

града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15), 

 
 

Чланови 
 

1. НЕМАЊА СТОЈИЛОВИЋ, доктор медицине из Крушевца  

 

2. ДАНИЈЕЛ ТОМИЧЕВИЋ, доктор медицине из Крушевца. 

 

3. ПРЕДРАГ МИЛИЋ, доктор медицине из Крушевца  

 
Састав и 

мандат 
три члана  

 

Накнада за 

рад у радном 

телу 

 

 

Овлашћује се  начелник Градске управе града Крушевца  да са лицима из тачке 

I овог Решења закључи уговор о међусобним правима и обавезама. 

 

назив радног 

тела 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА КРУШЕВЦА 2017-

2021. (ЛАП-а) 

 

 

Правни 

основ за 

образовање  

Комисије 

 

 

Област 17. мере 17. 1.3. Локалног антикорупцијског плана града Крушевца  

2017-2021. ("Сл. лист града Крушевца" број 7/17) и члана 19. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца број 8/08, 5/11 и 8/15) 
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Чланови 
1. Гордана Алексић, доктор медицине, специјалиста педијатрије,  председник, 

2. Јелена Крстић, дипл. правник, члан, 

3. Маја Марковић, дипл. економиста, члан, 

4. Вера Видојевић, дипл. правник, члан, 

5. Драгољуб Стајић, економиста, члан 

Састав и 

мандат 
 

Савет има председника и четири члана. 

 Мандат чланова Савета траје до истека периода важења ЛАП-а. 

 


