
             

 

                ИЗВЕШТАЈ СА 123. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

 

Градско веће града Крушевца дана 30.01.2023.године одржало је седницу са укупно 18  

тачака. 

На дневном реду су се нашла финансијска решења и то Решења о употреби средстава текуће 

буџетске резерве као непланирана средства у износу од 9.300,00 динара за промену 

овлашћеног лица у Привредном суду и у износу од 34.560,00 динара за учешће на 

Међународном сајму туризма у Београду. 

На истој седници поднет је Извештај од стране Центра за социјални рад и Геронтолошког 

центрa  о реализацији наменских трансфера за услугу „Породични едукативни центар“ и 

„Помоћ у кући“  са Финансијским, наративним и финалним извештајем а које је Градско 

веће на овој седници усвојило. 

Као и сваке године и ове године је усвојено Решење о додели средстава спортским 

организацијама на територији града Крушевца а поднет је и Извешатај за прошлу годину о 

утрошку средстава и реализацији програма и пројеката из области спорта. 

Такође су на овој седници усвојена Решења којима је дата сагласност за издавање у закуп 

пословног простора који је у својини града Крушевца и то: за локал у биоскопу Крушевац 

који је издат најповољнијем понуђачу „CINEMA 2005“ , локал у ул.Видовданској бр.35 који 

је издат најповољнијем понуђачу „DR MAX“ Београд и локал у ул. Поручника Божидара 

бр.3 најповољнијем понуђачу  Друштву за производњу и промет „Иде воз“ Крушевац. 

На истој седници поднети су Извештаји о реализацији програма и пројеката од јавног 

интереса у области имплементације Локалног акционог плана за децу и Локалног акционог 

плана за младе оба за 2022.годину а на које је Градско веће дало сагласност. 

Усвојен је и предлог Решења о измени и допуни Правилника о унутрашњој систематизацији 

и организацији послова у ЈКП“Крушевац“  са изменама везано за бољу организацију посла 

у зоохигијенској служби и природном резервату „Осредак“ а без повећавања броја 

запослених као и предлог Решења којим је утврђен Ценовник за одржавање светлосне 

сигнализације –семафора на територији града Крушевца. 

 

 


