
 

 

 

                ИЗВЕШТАЈ СА 109. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

Градско веће града Крушевца дана 31.10.2022.године одржало је седницу са укупно 6 тачaка 

електронским путем. 

На овој седници усвојене су Одлуке које се тичу области енергетске ефикасности и то у 

оквиру Пројекта Европска енергетска награда и управљање енергијом у општинама Србије 

од 2022-2025 године и то: Одлука о усвајању Програма просторног снабдевања топлотом, 

Програм енергетске ефикасности и Документ који дефинише начин екстерне и интерне 

комуникације везане за промоцију одрживе енергетске политике града Крушевца. 

На истој седници донета је Одлука о износу новчане накнаде по незапосленој породиљи у 

2022.години и то у износу од 50.000 динара по породиљи. 

Такође су усвојена Решења о Програму одржавања јавног зеленила у 2022.години и 

Програм одржавања јавних површина и јавне хигијене на територији града Крушевца у 

2022.години. 
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Градско веће града Крушевца дана 01.11.2022.године одржало је седницу са укупно 3 тачке 

електронским путем. 

На овој седници усвојен је предлог Молбе Центра за особе са инвалидитетом у Крушевцу 

за добијање сагласности за ново запошљавање једног радника а која се Молба даље упућује 

Министарству за државну управу и локалну самоуправу на даље одлучивање. 

Такође је усвојен предлог Решења о финансирању пројекта „Стони тенис „ на отвореном , 

као и предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење мера и 

активности популационе политике града Крушевца. 
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Градско веће града Крушевца дана 02.11.2022.године одржало је седницу са укупно 2 тачке 

електронским путем. 

На овој седници усвојена је Молба „Пословног центра“ Крушевац  за запошљавање једног 

новог радника , након чега се Молба упућује Министарству државне управе и локалне 

самоуправе на даље одлучивање. 

Такође је усвојено Решење којим се усваја Програм одржавања јавних површина и јавне 

хигијене на територији града Крушевца у зимском периоду на предлог ЈКП Крушевац 

Крушевац. 

 

 

 

 

 

 


