
 РЕГИСТАР АКАТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

 
О Д Л У К Е 

Р.бр 
Назив одлуке Бр. 

Сл.л 
Бр. 

стране 
1.  Одлука о јавним позивима 2 1 
2.  Одлука о престанку мандата одборника 3 1 
3.  Одлука о потврђивању мандата одборника 3 1 

4.  
Одлука о изради Друге измене и допуне дела Плана детаљне регулације ''Институт 
за стрна жита – Радна зона Феникс'' 

3 2 

5.  
Одлука о неприступању изради процене утицаја на животну средину Друге измене и 
допуне дела Плана детаљне регулације ''Институт за стрна жита – Радна зона 
Феникс'' 

3 6 

6.  
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Центра за 
образовање Крагујевац 

3 7 

7.  
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама Статута Јавног комуналног 
предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац 

3 7 

8.  
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама Статута ЈКП Водовод и 
канализација Крагујевац 

3 8 

9.  
Одлука о доношењу Програма контроле здравствене безбедности хране са градских 
тржница 

3 8 

10.  Локални акциони план запошљавања града Крагујевца за  2020. годину 3 9 

11.  
Одлука о Програму ''Очување оралног здравља деце предшколског и школског 
узраста на територији града Крагујевца'' 

3 44 

12.  
Одлука о изменама Oдлуке о повећању капитала Јавног комуналног предузећа 
Шумадија Крагујевац 

3 48 

13.  
Одлука о   давању   сагласности   на   одлуке   Надзорног одбора ЈКП  Шумадија 
Крагујевац о набавци основних  средстава 

3 48 

14.  
Одлука о повећању капитала Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац 
(пречишћен текст) 

4 1 

15.  Одлука о избору председника Савета грађана МЗ “Палилула“ 5 27 
16.  Одлука о функционисању и раду Градске изборне комисије у изборима 2020. године 6 1 

17.  
Одлука о изгледу и садржини образаца и садржини гласачког листића за спровођење 
избора за одборнике Скупштине града Крагујевца 

6 7 

18.  
Одлука о утврђивању листе кандидата предложених за доделу Годишње награде 
града Крагујевца – Ђурђевданске награде 

7 1 

19.  
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног 
материјала за спровођење избора за  одборнике Скупштине града 
Крагујевца,расписаних за 26. април 2020. године 

7 3 

20.  
Одлука о  одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине 
града Крагујевца, расписаним за 26. април 2020. године 

7 4 

21.  
Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце  у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 

8 1 

22.  
Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце  у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице; 

10 3 

23.  
Одлука о изменама Одлуке о изгледу и садржини образаца и садржини гласачког 
листића за спровођење избора за одборнике  Скупштине града Крагујевца;       

11 6 

24.  
Одлука   о одређивању  бирачких места за гласање за избор одборника Скупштине 
града Крагујевца на изборима расписаним за 21. јун 2020. године 

12 1 

25.  
Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2019. 
годину 

12 1 

26.  
Одлука  о допуни одлуке о остваривању права на превоз повлашћених категорија 
грађана на територији града Крагујевца 

12 2 

27.  
Одлука о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крагујевцу 

12 5 

28.  
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје града Крагујевца за избор 
одборника Скупштине града Крагујевца за изборе расписане за 21. јун 2020. године 

13 1 

29.  Одлука о престанку мандата одборника 14 1 
30.  Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину 14 2 

31.  
Одлука о изради Измене и допуне дела Плана детаљне регулације ''Дела радне 
зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар'' - 
уз ул. Складишни центар 

14 68 

32.  
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину  
Измене и допуне дела Плана детаљне регулације ''Дела радне зоне I индустријска 

14 71 
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зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница - Складишни центар''- уз ул. Складишни 
центар 

33.  
Одлука о изради Измене и допуне дела Плана генералне регулације ''Насеља 
Денино брдо'' - блок оивичен улицама Владимира Роловића, Симе Лозанића, Симе 
Марковића и Града Караре 

14 72 

34.  

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 
Измене и допуне дела Плана генералне регулације ''Насеља Денино брдо''- блок 
оивичен улицама Владимира Роловића, Симе Лозанића, Симе Марковића и Града 
Караре 

14 76 

35.  
Одлука о потврђивању аката из надлежности Скупштине града која је Градоначелник 
града Крагујевца донео за време ванредног стања 

14 77 

36.  
Одлука о  уручењу Годишње награде града Крагујевца –Ђурђевданске награде за 
2019.годину 

14 78 

37.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  Катарини Бабић, за област уметности 

14 78 

38.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  проф. др Предрагу Ђурђевићу, за област медицине 

14 78 

39.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  Јелени Миловановић, за област новинарства 

14 79 

40.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  Горану Николићу, за област спорта 

14 79 

41.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  ДОО Сунце Маринковић, за област приватног 
предузетништва 

14 79 

42.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  Љубиши Шљивићу, за област хуманитарног карактера 

14 80 

43.  

Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2019. годину  Удружењу Арсенал фест, у другим областима од значаја 
за Град – област развоја креативних индустрија, поп културе и промоције града 
Крагујевца у земљи и иностранству 

14 80 

44.  
Одлука измени и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
Шумадија Крагујевац, Крагујевац 

14 81 

45.  
Одлука измени Одлуке о оснивању Aпотеке Крагујевац (за град Крагујевац и општине 
Баточина, Лапово, Рача, Топола и Кнић). 

14 81 

46.  Одлука измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за град Крагујевац 14 86 

47.  
Одлука изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за развој услуга социјалне 
заштите  Кнегиња Љубица  Крагујевац 

14 87 

48.  
Одлука о допунама Одлуке о накнадама за коришћење путева на територији града 
Крагујевца 

14 88 

49.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Привредног 
друштва Центар за пољопривреду и рурални развој  д.о.о. Крагујевац 

14 89 

50.  

Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Привредног 
друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске 
манифестације Шумадија сајам Крагујевац и конверзију потраживања града 
Крагујевца у капитал друштва 

14 89 

51.  Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима 14 92 

52.  
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање 
зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама на територији града Крагујевца 

14 92 

53.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити Привредног друштва 
Радио телевизија Крагујевац  доо Крагујевац за 2019. годину 

14 146 

54.  
Одлука о доношењу Програма „Анализа здравственог стања становништва, рада и 
ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца“ 

14 154 

55.  
Одлука о доношењу Програма ''Контрола неких фактора животне средине у циљу 
очувања и унапређења здравља људи'' 

14 158 

56.  
Одлука о доношењу Програма „Анализа појединих параметара квалитета ваздуха и 
потенцијални ефекти на здравље“ 

14 163 

57.  Одлука о доношењу Програма „Амброзија- опасност по здравље“ 14 167 

58.  
Одлука о доношењу Програма ''Превенција кардиоваскуларних болести на 
територији града Крагујевца'' 

14 169 

59.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити  Спортског привредног 
друштва ФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

14 177 

60.  
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација Крагујевац (''Сл. 
лист града Крагујевца'', број 33/19) 

14 178 
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61.  
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа Водовод и канализација Крагујевац 

14 179 

62.  
Одлука о изменама Одлуке о изгледу и садржини образаца и садржини гласачког 
листића за спровођење избора за одборнике Скупштине града Крагујевца 

15 17 

63.  
Одлука  о уједначеном штампању података  на Збирној изборној листи и гласачком 
листићу 

15 23 

64.  
Одлука о утврђивању броја,изгледа и контроле штампања гласачких листића за 
изборе за одборнике Скупштине града Крагујевца расписане за 21.јун 2020.године 

15 23 

65.  
Одлука о достављању и руковању гласачким листићима и осталим изборним 
материјалом за избор одборника Скупштине града Крагујевца расписаних за 21.јун 
2020.године 

15 24 

66.  
Одлука о образовању Радног тела  за контролу штампања гласачких листића за 
избор одборника Скупштине града Крагујевца расписаних за  21.јун 2020. године 

15 25 

67.  
Oдлука о образовању Радног тела за  преузимање изборног материјала за избор 
одборника Скупштине града Крагујевца расписаних за 21. jун 2020.године 

15 26 

68.  
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи 
чији је оснивач друго правно или физичко лице (Пречишћен текст) 

15 27 

69.  Одлука о расписивању поновних избора  за одборнике Скупштине града Крагујевца  1 

70.  
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића  и другог 
изборног материјала за спровођење поновних избора  за  одборнике Скупштине 
града Крагујевца 

16 1 

71.  
Одлука о утврђивању броја, облика,изгледа,садржине,штампања и контроле 
штампања гласачких листића за поновне изборе за одборнике Скупштине града 
Крагујевца 

16 2 

72.  
Одлука о образовању Радног тела  за контролу штампања и преузимање гласачких 
листића и другог изборног материјала  за поновне  изборе за  одборнике Скупштине 
града Крагујевца 

18 3 

73.  
Одлука о достављању и руковању гласачким листићима и осталим изборним 
материјалом на поновним изборима за одборнике Скупштине града Крагујевца 

19 1 

74.  Одлука о проглашењу ванредне ситуације 19А 1 

75.  
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење  
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крагујевцу;  

23 1 

76.  Одлука  о  потврђивању мандата одборника  Скупштине града  Крагујевца 25 11 
77.  Одлука  o избору председника Скупштине града Крагујевца 25 14 
78.  Одлука  о  избору заменика председника Скупштине града Крагујевца 25 15 
79.  Одлука  о постављењу секретара Скупштине града Крагујевца 25 15 
80.  Одлука о престанку мандата одборника  Скупштине града Крагујевца 25 15 
81.  Одлука о избору председника савета грађана  месне заједнице Мале Пчелице 25 32 
82.  Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крагујевца 26 1 
83.  Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Крагујевца 26 1 
84.  Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крагујевца 26 2 
85.  Одлука о избору Градоначелника града Крагујевца 26 2 
86.  Одлука о избору заменика Градоначелника града Крагујевца 26 3 
87.  Одлука о избору члана Градског већа за  финансије 26 3 
88.  Одлука о избору члана Градског већа за  инвестиције и управљање пројектима 26 4 
89.  Одлука о избору члана Градског већа за комуналне делатности 26 4 
90.  Одлука о избору члана Градског већа за равномерни и одрживи развој села и града 26 5 
91.  Одлука о избору члана Градског већа за здравствену и социјалну заштиту 26 5 
92.  Одлука о избору члана Градског већа  за  образовање 26 6 
93.  Одлука о избору  члана Градског већа  за културу 26 6 
94.  Одлука о избору члана Градског већа  за  локалну самоуправу 26 7 
95.  Одлука о избору члана Градског већа  за  привреду 26 7 
96.  Одлука о избору члана Градског већа за  унапређење и заштиту животне средине 26 8 
97.  Одлука о избору члана Градског већа  за  спорт 26 8 

98.  
Одлука о потврђивању мандата одборникуСкупштине града Крагујевца Вјекослави 
Вујошевић 

27 1 

99.  
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Зорану 
Вучковићу Цацету 

27 2 

100. 
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Ненаду 
Срећковићу 

27 2 

101. 
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Драгани 
Јаковљевић 

27 3 

102. 
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Николи 
Божићу 

27 4 
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103. 
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Милану 
Стевановићу 

27 5 

104. 
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Крагујевца Јелени 
Весковић 

27 6 

105. Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине града Борису Ковачевићу 29 1 
106. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Марији Стевановић 29 1 

107. 
Одлука о  прихватању  Иницијативе  за  подизање споменика професору Панти 
Милановићу у Горњим Јарушицама 

29 2 

108. 
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним радним телима Скупштине града 
Крагујевца 

29 3 

109. Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању пословног простора у закуп 29 3 

110. 
Одлука о измени и допуни Одлуке о обезбеђењу услова за рад одборника и 
одборничких група Скупштине града Крагујевца 

29 6 

111. 
Одлука о измени Одлуке о правима добровољних давалаца крви у области 
здравствене заштите 

29 7 

112. Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању  Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац 29 8 

113. 
Одлука о пружању подршке за унапређење и заштиту старих лица са територије 
града Крагујевца 

29 9 

114. 
Одлука о давању сагласности на Одлукe Надзорног одбора ЈКП  Шумадија 
Крагујевац о набавци основних средстава 

29 11 

115. 
Одлука о повећању капитала Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, 
Крагујевац 

29 11 

116. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Центра за 
неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац 

29 12 

117. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Историјског 
архива Шумадије у Крагујевцу 

29 13 

118. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Народне 
библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу 

29 13 

119. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута установе 
Дом омладине „Крагујевац“ у Крагујевцу 

29 13 

120. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута установе 
културе „Кораци“ у Крагујевцу 

29 14 

121. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Mузичког 
центра у Крагујевцу 

29 14 

122. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута „Позориште 
за децу“ Крагујевац 

29 14 

123. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута установе 
Спомен парк „Крагујевачки октобар“ Крагујевац 

29 15 

124. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Књажевско 
– српског театра у Крагујевцу 

29 15 

125. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Завода за 
заштиту споменика културе Крагујевац 

29 15 

126. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Народног 
музеја у Крагујевцу 

29 16 

127. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређење добити ЈКП 
Водовод и канализација за 2019. годину 

29 19 

128. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити остварене у пословној 
2019.години Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац 

29 20 

129. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП Шумадија 
Крагујевац за 2019. годину 

29 20 

130. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити „Шумадија сајам“, доо 
Крагујевац за 2019. годину 

29 20 

131. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити ПД Регионална 
агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац за 2019. 
годину 

29 21 

132. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о  расподели  добити ПД ''Бизнис 
иновациони центар'' д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

29 21 

133. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва 
„Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

29 21 

134. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа 
"Путеви" Крагујевац за 2019. годину 

29 22 

135. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у пословној 
2019. години Јавног предузећа "Урбанизам“- Крагујевац 

29 22 

136. Одлука о избору председника савета МЗ Јовановац; 31 24 
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137. Одлука о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину 32 1 

138. 
Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Блок између Улице Шумадијске, Улице 
Драгослава Срејовића, железничке пруге Крагујевац – Лапово и железничке станице'' 
у Крагујевцу 

32 41 

139. 

Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину  
Плана детаљне регулације ''Блок између Улице шумадијске, Улице Драгослава 
Срејовића, железничке пруге Крагујевац – Лапово и железничке станице'' у 
Крагујевцу 

32 44 

140. 
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације  ''Насеља Денино 
брдо'' - Северна обилазница у Крагујевцу 

32 44 

141. 
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну срединуИзмене 
и допуне Плана генералне регулације''Насеља Денино брдо ''- Северна обилазница у 
Крагујевцу 

32 48 

142. 
Одлука о изради Измене и допуне дела Плана генералне регулације  ''Насеља 
Шумарице''– Северна обилазница у Крагујевцу 

32 48 

143. 
Одлука о неприступању израдистратешке процене утицаја  на животну средину 
Измене и допуне дела Плана генералне “Насеља Шумарице” – Северна обилазница 
у Крагујевцу 

32 52 

144. 
Одлука о измени Одлуке о значајним датумима и празницима које град Крагујевац 
обележава 

32 53 

145. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ 
за вантелесну оплодњу 

32 54 

146. Одлука о приступању проширењу „ Слободне зоне Шумадија “ 32 54 
147. Одлука о радном времену Апотекарске установе Крагујевац 32 55 

148. 
Одлука о приступању покретања поступка за реализацију јавно приватног 
партнерства за обављање услуге транспорта путника у градском и приградском 
превозу на територији града Крагујевца 

32 56 

149. 
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 
града Крагујевца 

32 56 

150. 
Одлука о  допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 
територију града Крагујевца 

32 57 

151. 
Одлука о  давању   сагласности  на  Одлуку  Надзорног одбора ЈКП Шумадија 
Крагујевац о набавци основног средства 

32 58 

152. 
Одлука о  давању  сагласности на Статут о изменама Статута  ЈКП ''Водовод и 
канализација'' Крагујевац 

32 61 

153. 
Одлука о  давању  сагласности на Статут о изменама и допунама Статута  ЈП 
„Путеви“ Крагујевац 

32 62 

154. 
Одлука о  давању  сагласности на Статут о допунама Статута  Mузичког центра у 
Крагујевцу 

32 62 

155. 
Одлука о приступању изради Програма развоја  спорта у граду Крагујевцу за период 
2021 – 2024. година 

32 62 

156. 
Одлука о приступању изради Плана развоја  културе града  Крагујевца за период 
2021-2025. година 

32 64 

157. 
Одлука о измени Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Крагујевац 

32 64 

158. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Кораци“ у Крагујевцу 32 65 

159. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крагујевцу 

34 1 

160. 
Одлука о стављању ван снаге Програма  распореда средстава за  финансирање  
развоја  јавног информисања у граду Крагујевцу у 2020. години 

35 6 

161. 
Одлука о  расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја  заменика 
начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове 

35 7 

162. Одлука о  престанку мандата одборника Мирку Чикиризу  36 1 
163. Одлука о потврђивању мандата одборника Љиљани Момчиловић 36 1 
164. Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији града Крагујевца 36 2 
165. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месној самоуправи 36 3 

166. 
Одлука о изради Друге измене и допуне Плана генералне регулације  ''Центар-Стара 
варош''- у Крагујевцу 

36 5 

167. 
Одлука о  неприступању изради стратешке процене утицаја  на животну средину 
Друге измене и допуне Плана генералне регулације ''Центар-Стара варош'' у 
Крагујевцу 

36 8 

168. Одлука о одређивању назива скверa 36 10 
169. Одлука о промени назива дела улице Брегалничка 36 10 
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170. Одлука он промени назива улице Лозничка 36 10 

171. 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у 
области културе од значаја за  град  Крагујевац 

36 11 

172. 
Одлука о измени одлуке о оснивању  Јавног комуналног предузећа Шумадија 
Крагујевац, Крагујевац 

36 11 

173. 
Одлука о измени одлуке о оснивању  Јавног комуналног предузећа ''Водовод и 
канализација'' Крагујевац 

36 12 

174. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за 
територију града Крагујевца 

36 12 

175. 
Одлука о допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 
територију града Крагујевца 

36 15 

176. 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града 
Крагујевца 

36 15 

177. 
Одлука о  давању  сагласности на Одлуку о доношењу Статута Апотекарске 
установе Крагујевац 

36 20 

178. 
Одлука о приступању изради Стратегије социјалне заштите  града  Крагујевца за 
период 2021-2025.године 

36 20 

179. 
Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу привредног друштва „FULL 
PROTECT“ d.o.o. Београд   

36 20 

180. 
Одлука о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу „Симпо“ 
АД Врање 

36 21 

181. Одлука о буџету града Крагујевца за 2021. годину 38 1 
182. Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној зашити града Крагујевца 38 44 

183. 
Одлука  о  давању  сагласности на Одлуку о доношењу Статута Центра за развој 
услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац 

38 45 

184. Одлука о престанку мандата одборника Милану Зечевићу 39 1 
185. Одлука о потврђивању мандата одборника Нини Виторовић 39 1 
186. Одлука о  изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће 39 24 
187. Одлука о  одржавању  јавних  зелених  површина 39 27 
188. Одлука о  изменама и допунама Одлуке о пијацама 39 35 

189. 
Одлука о  изменама и допунама Одлуке о улицама,  локалним и некатегорисаним 
путевима 

39 38 

190. 
Одлука о  давању сагласности на Одлуку Скупштине Привредног друштва "Центар за 
стрна жита" д.о.о. Крагујевац и Одлуку Скупштине Привредног друштва "Центар за 
пољопривреду и рурални развој"  д.о.о. Крагујевац о статусној промени припајања 

39 40 

191. 
Одлука о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу 
Новинско издавачког предузећа Компанија „Борба“ АД Београд 

39 42 

192. 
Одлука о давању сагласности на Статут о допунама Статута установе Дом омладине 
''Крагујевац'' у Крагујевцу 

39 42 

193. 
Одлука о давању сагласности на Статут о допуни Статута установе ''Кораци'' у 
Крагујевцу 

39 43 

194. 
Одлука о давању сагласности на Статут о допунама Статута установе Музички 
центар у Крагујевцу 

39 43 

  
 
 

РЕШЕЊА 
 

Р.бр 
 

Назив решења 
Бр. 

сл. л 
Бр. 

стране 

1.  
Решење о измени Решења о образовању Интерресорне комисије за процену 
потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком, за територију града Крагујевца 

1 14 

2.  Решење о постављењу начелника Градске управе за послове органа Града  1 14 

3.  
Решење о постављењу заменика начелника Градске управе за послове органа 
Града 

1  

4.  
Решење о постављењу начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске 
послове  

1 15 

5.  
Решење о постављењу заменика начелника Градске управе за јавне приходе и 
инспекцијске послове 

1 15 

6.  Решење о постављењу начелника Градске управе за развој 1 16 
7.  Решење о постављењу заменика начелника Градске управе за развој 1 16 
8.  Решење о постављењу начелника Градске управе за друштвене делатности и 1 17 
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послове са грађанима 

9.  
Решење о постављењу заменика начелника Градске управе за друштвене 
делатности и послове са грађанима 

1 17 

10.  Решење о постављењу начелника Градске управе за заједничке послове 1 18 
11.  Решење о постављењу заменика  начелника Градске управе за заједничке послове 1 19 

12.  
Решење о давању сагласности на Програм  коришћења  и распореда средстава 
субвенција  Бизнис иновационог центра д.о.о.  Крагујевац за 2020. годину 

2 18 

13.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција  ЈКП 
Нискоградња  Крагујевац за 2020. годину 

2 19 

14.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм  за коришћење  и 
распоређивање субвенција  Друштву са ограниченом одговорношћу за туризам, 
угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам за 2020. годину 

2 19 

15.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о Ценовнику редовних услуга у јавном 
градском и приградском превозу путника на територији града Крагујевца 

2 20 

16.  
Решење о давању сагласности на Програм о  коришћењу  и распореду средстава 
субвенција за 2020. годину Слободна зона Шумадија доо  Крагујевац 

2 33 

17.  
Решење о  давању сагласности на Посебан програм  субвенција ЈП Путеви 
Крагујевац за 2020. годину 

2 33 

18.  
Решење о давању сагласности Спортском привредном друштву Раднички д.о.о. 
Крагујевац  на Привремени посебни програм коришћења средстава из буџета Града 
за 2020. годину 

2 34 

19.  
Решење о давању сагласности Спортском привредном друштву Фудбалски клуб 
Раднички 1923 доо Крагујевац  на Привремени посебни програм коришћења 
средстава из буџета града за 2020. годину 

2 34 

20.  
Решење о давању сагласности Спортском привредном друштву Женски фудбалски 
клуб Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац  на привремени посебни програм коришћења 
средстава из буџета града за 2020. годину 

2 35 

21.  
Решење о давању сагласности на Програм  коришћења субвенција Јавног 
комуналног предузећа Шумадија Крагујевац  за 2020. годину 

2 36 

22.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења и распоређивања 
субвенција  за 2020. годину Привредног друштва Центар за пољопривреду и 
рурални развој доо Церовац, Крагујевац 

2 36 

23.  
Решење о давању сагласности на Програм за коришћење субвенција за чланарину  
Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља доо Крагујевац у 
2020. години 

2 37 

24.  
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Крагујевца 

2 37 

25.  
Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа, број 112-10/20-V од 1. јануара 
2020. године 

2 38 

26.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Дома омладине Крагујевац  у 
Крагујевцу за 2020. годину 

3 49 

27.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Књажевско српског театра у 
Крагујевцу  за 2020. годину 

3 49 

28.  Решење о давању сагласности на Програм рада Музичког центра за 2020. годину 3 49 

29.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе  Кораци  за 2020. 
годину 

3 50 

30.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен парка Крагујевачки октобар 
за 2020. годину  

3 50 

31.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта за децу Крагујевац за 
2020. годину 

3 50 

32.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика 
културе Крагујевац за 2020. годину 

3 51 

33.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Шумадије  
Крагујевац за 2020. годину 

3 51 

34.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Народног музеја у Крагујевцу за 
2020. годину  

3 51 

35.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за неговање традиционалне 
културе ''Абрашевић'' за 2020. годину 

3 52 

36.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке Вук Караџић у 
Крагујевцу за 2020. годину 

3 52 

37.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Дома омладине Крагујевац  у 
Крагујевцу за 2020. годину 

3 52 

38.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Књажевско српског театра у 
Крагујевцу за 2020. годину 

3 53 
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39.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Центра за неговање 
традиционалне културе Абрашевић за 2020. годину 

3 53 

40.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Историјског архива Шумадије  
Крагујевац за 2020. годину 

3 53 

41.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Спомен парка Крагујевачки 
октобар за 2020. годину 

3 54 

42.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Установе културе Кораци за 
2020. годину 

3 54 

43.  Решење о давању сагланости на Финансијски план Музичког центра за 2020. годину 3 54 

44.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Народног музеја у Крагујевцу за 
2020. годину  

3 55 

45.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Позоришта за децу Крагујевац за 
2020. годину 

3 55 

46.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Завода за заштиту споменика 
културе Крагујевац за 2020. годину 

3 55 

47.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Народне библиотека Вук 
Караџић у Крагујевцу за 2020. годину 

3 56 

48.  
Решење о давању сагланости на Финансијски план Градске туристичке организације 
Крагујевац за 2020. годину 

3 56 

49.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 
2020. годину 

3 56 

50.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног 
друштва Раднички  д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

3 57 

51.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног 
друштва ФК Раднички 1923  д.о.о.  Крагујевац за 2020. годину 

3 57 

52.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног 
друштва ЖФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац и програм коришћења средстава из 
буџета Града за 2020. годину 

3 57 

53.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм за коришћење средстава из 
буџета Града, Спортског привредног друштва Раднички  д.о.о. Крагујевац за 2020. 
годину 

3 58 

54.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм за коришћење средстава из 
буџета Града Спортског привредног друштва ФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац за 
2020. годину 

3 58 

55.  
Решење о престанку функције   директора Центра за социјални рад  ''Солидарност'' 
у Крагујевцу 

3 58 

56.  
Решење о именовању   вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 
''Солидарност''  у Крагујевцу 

3 59 

57.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора Основне школе 
''Драгиша Луковић - Шпанац''  у Крагујевцу 

3 60 

58.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Живадинка Дивац''  у Крагујевцу 

3 60 

59.  
Решење о именовању чланова  Школског одбора Трговинско-угоститељске школе 
‘’Тоза Драговић’’  у Крагујевцу 

3 61 

60.  
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног заначаја – Скупштина града Крагујевца 

3 61 

61.  
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја – Градска упрва за заједничке послове 

3 62 

62.  
Решење о давању сагласности на финансијске планове месних заједница за 
2020.годину 

3 155 

63.  Решење о  измени решења о образовању Привредног савета Града Крагујевца 3 162 

64.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за развој услуга социјалне 
заштите Кнегиња Љубица Крагујевац за  2020. годину 

3 162 

65.  
Решење о одобравању средстава Црвеном крсту Крагујевац за обављање јавних 
овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите за 
2020.годину 

3 163 

66.  
Решење о давању сагласности на Програм  коришћења  субвенција ЈСП Крагујевац,  
Крагујевац за 2020. годину 

3 165 

67.  
Решење о укидању Решењa о образовању Комисије за процену тржишне вредности 
непокретности у циљу прибављања/отуђења из јавне својине града, број  112-
806/19-V дана 25. октобра 2019.године   

3 165 

68.  
Решење о додељивању мандата кандидату за одборника Скупштине града 
Крагујевца 

3 166 

69.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, за период 1.1.2019.-

4 31 
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31.12.2019.године (IV квартал) 

70.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Водовод и канализација Крагујевац за 2019.годину, за период 
1.1.2019.-31.12.2019.године (IV квартал) 

4 32 

71.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац  за 2019.годину,  за 
период 1.1.2019.-30.12.2019.године (IV квартал) 

4 32 

72.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из  Програма пословања  ЈСП Крагујевац за период 
1.1.2019.-31.12.2019.године ( IV квартал) 

4 33 

73.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ПД 
Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац  за период 1.1.2019.-
31.12.2019.године (IV квартал) 

4 33 

74.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
Нискоградња Крагујевац за 2020. годину – број 2 

4 34 

75.  
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја 

4 34 

76.  Решење о одређивању лица за заштиту података о личности 4 35 

77.  
Решење о образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика 
и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком, за 
територију града Крагујевца 

5 22 

78.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма 
пословања  ЈП Путеви Крагујевац за четврти квартал 2019.године; 

5 25 

79.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања ЈП Урбанизам-Крагујевац за 
период 1.1.2019.-31.12.2019.године-IV квартал 

5 25 

80.  
Решење о седмој измени Решења о образовању Савета за здравље града 
Крагујевца 

5 26 

81.  
Решење о давању сагласности на План постављања средстава оглашавања на 
територији града Крагујевца 

5 26 

82.  
Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике 
скупштине града крагујевца, расписаних за 26. април 2020. године 

7 5 

83.  
Решење о одобравању годишњих програма спортских организација  и одређивању 
висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма спортских 
организација на територији града Крагујевца у 2020. години 

7 18 

84.  
Решење о образовању Пројектног тима за имплементацију пројекта  „Унапређење и 
развој ГИС-а у Крагујевцу, Книћу и Рековцу“ 

7 21 

85.  
Решење о изменaма Решења о образовању Савета за унапређење положаја особа 
са инвалидитетом на територији града Крагујевца 

7 22 

86.  
Решење о утврђивању цене услуге кошења и уништавања коровске биљке 
амброзија за 2020. годину 

7 23 

87.  
Решење о измени Решења о утврђивању јединичне цене превоза путника по 
пређеном километру (возилокилометру), на линијама јавног градског и приградског 
превоза путника 

7 24 

88.  
Решење о измени решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном 
превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града 
Крагујевца 

7 24 

89.  
Решење о изменама и допуни Решења о стајалиштима у градском, приградском и 
међумесном саобраћају на територији града Крагујевца 

7 25 

90.  
Решење о измени Решења о образовању Комисије за отуђење грађевинског 
земљишта ради изградње објеката број 112-430/19-V од 05.06.2019. године 

7 26 

91.  
Решење  о  давању  сагласности Народној библиотеци ''Вук  Караџић'' у Крагујевцу 
за закључење  Анекса II Уговора о  закупу 

7 28 

92.  
Решење о измени Решења о образовању Комисије за пријем деце на целодневни 
боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац 

7 28 

93.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних 
просторија и давања на коришћење пословних просторија по бенефицираној 
закупнини 

7 29 

94.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
Нискоградња Крагујевац за 2020. годину- број 3 

8 3 

95.  
Решење о утврђивању Ценовника радова на рушењу бесправно изграђених објеката 
у 2020.години 

8 4 

96.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Посебног програма коришћења 
и распоређивања субвенција за 2020. годину Привредног друштва Центaр за 
пољопривреду и рурални развој д.о.о. Церовац, Крагујевац 

8 4 
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97.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција 
Застава Завод за здравствену заштиту радника, д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

8 5 

98.  

Решење о давању сагласности на Програм о измени Посебног програма за 
коришћење и распоређивање субвенција за 2020. годину Друштву са ограниченом 
одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам, 
Крагујевац 

8 5 

99.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о Ценовнику 
редовних услуга у јавном градском и приградском превозу путника на територији 
града Крагујевца 

9 4 

100.  
Решење о измени Решења о утврђивању јединичне цене превоза путника по 
пређеном километру (возилокилометру), на линијама јавног градског и приградског 
превоза путника 

9 6 

101.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп  пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној 
својини на територији града Крагујевца 

9 7 

102.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП Нискоградња  
Крагујевац за 2020. годину- број 4 

9 8 

103.  
Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике 
Скупштине града Крагујевца који су расписани 4.марта 2020.године;  

10 1 

104.  
Решење о утврђивању  Ценовника   радова и услуга  нa извршењу  решења 
надлежних инспектора града Крагујевца за 2020.годину 

10 4 

105.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за  
заузеће јавне површине за постављање баште типа „А“; 

11 48 

106.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа  Водовод и Канализација  Крагујевац о кредитном задужењу 

12  

107.  
Решење   о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања 
Привредног друштва РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО,  Крагујевац за 2020. 
годину 

12 3 

108.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања Привредног друштва Центар за стрна жита доо Крагујевац за 2020. 
годину 

12 4 

109.  
Решење о измени Решења о образовању Интерресорне комисије за процену 
потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком, за територију града Крагујевца 

12 70 

110.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за  
заузеће јавне површине за постављање башти типа „А“ 

12 70 

111.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране 

12 71 

112.  
Решење о измени Решења о утврђивању јединичне цене превоза путника по 
пређеном километру (возилокилометру), на линијама јавног градског и приградског 
превоза путника 

12 71 

113.  
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за пријем деце на 
целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац 

12 72 

114.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП Нискоградња 
Крагујевац за 2020. годину- број 5 

12 72 

115.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ПД Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац за период 1.1.2020.-
31.3.2020.године (I квартал) 

12 73 

116.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Застава Завода за 
здравствену заштиту радника ДОО Крагујевац, број 1840 од 31. јула 2019. године 

12 73 

117.  
Решење о одобравању годишњих програма спортских организација  и одређивању 
висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма спортских 
организација на територији града Крагујевца у 2020. години 

12 47 

118.  Решење о допуни Решења број 112-1004/20-V од 12. маја 2020. године 12 78 
119.  Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца 13 45 

120.  
Решење о давању сагласности на Прву измену Програма  коришћења  и распореда 
средстава субвенција  Бизнис иновационог центра д.о.о.  Крагујевац за 2020. годину 

13 46 

121.  
Решење о исправци грешке у Програму о првој измени Програма спровођења 
друштвене бриге за здравље на територији града Крагујевца за 2020.годину број 
400-24/20-V од 25. маја 2020.године 

13 46 

122.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Посебног програма  
субвенција  ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину 

13 47 

123.  
Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа број: 66-14/20-V од 29. маја 
2020. године 

13 47 

124.  Решење о усвајању Годишњег програма пословања-Програма рада Центра за 14 174 
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образовање Крагујевац за 2020. годину 

125.  
Решење о прихватању Плана и Програма рада Центра за социјални рад 
„Солидарност“ у Крагујевцу за  2020. годину 

14 174 

126.  
Решење о  давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2020. годину 

14 174 

127.  Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ПД 
Центар за пољопривреду и рурални развој д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

14 175 

128.  
Решење о давању сагласности на Измену Посебног програма за коришћење 
средстава из буџета Града Спортског привредног друштва Раднички  д.о.о. 
Крагујевац за 2020. годину 

14 176 

129.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања Спортског привредног друштва Раднички  д.о.о. Крагујевац за 2020. 
годину 

14 176 

130.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП 
Путеви Крагујевац за 2020. годину 

14 177 

131.  
Решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Привредног 
друштва Бизнис иновационог центра д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

14 178 

132.  
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Крагујевац 

14 182 

133.  
Решење о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод и 
канализација'' Крагујевац  

14 183 

134.  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод и канализација'' Крагујевац 

14 183 

135.  
Решење о престанку функције директора Центра за развој услуга социјалне заштите 
''Кнегиња Љубица'' Крагујевац 

14 184 

136.  
Решење о именовању   директора Центра за развој услуга социјалне заштите 
''Кнегиња Љубица'' Крагујевац 

14 184 

137.  
Решење о престанку функције  вршиоца дужности  директора Центра за неговање 
традиционалне културе '' Абрашевић'' Крагујевац 

14 184 

138.  
Решење о именовању  директора Центра за неговање традиционалне културе '' 
Абрашевић'' Крагујевац 

14 185 

139.  Решење о престанку дужности  директора Музичког центара Крагујевац 14 185 
140.  Решење о именовању  директора Музичког центра у Крагујевцу 14 185 

141.  
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Књажевско српског 
театра  у Крагујевцу 

14 186 

142.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Наталија Нана Недељковић''  у Крагујевцу 

14 186 

143.  
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине града 
Крагујевца; 

15 1 

144.  
Решење о образовању Комисијe за пријем деце на целодневни боравак у 
предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац (Пречишћен текст) 

15 30 

145.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈСП Крагујевац Крагујевац за 
период 1.1.2020-31.3.2020.године (I квартал) 

16 4 

146.  
Решење о измени Решења о утврђивању јединичне цене превоза путника по 
пређеном километру (возилокилометру), на линијама јавног градског и приградског 
превоза путника 

16 4 

147.  
Решење о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању 
висине средстава за реализацију одобрених посебних програма спортских 
организација на територији града Крагујевца у 2020. години 

16 5 

148.  
Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа број: 66-64/20-V од 12.јуна 
2020. године 

16 7 

149.  

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила у Великом парку и 
привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, путем јавног 
надметања 

16 7 

150.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020.годину, за период 1.1.2020.-
31.3.2020.године (I квартал) 

16 8 

151.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Водовод и канализација Крагујевац за 2020.годину, за период 
1.1.2020.-31.3.2020.године (I квартал); 

16 8 

152.  
Решење о давању сагласности на Извештај о  реализацији годишњег  Програма 
пословања ЈП Путеви Крагујевац за  први квартал 2020.године 

16 9 

153.  Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 16 9 
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реализованих активности из Програма пословања ЈП Урбанизам- Крагујевац за 
период 1.1.2020.-31.3.2020.године (I квартал) 

154.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
„Нискоградња“ Крагујевац за 2020. годину- број 6; 

16 10 

155.  
Решење о измени Решења о образовању Интерресорне комисије за процену 
потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком, за територију града Крагујевца  

16 22 

156.  Решење  о поништавању избора  на бирачком месту на бирачком месту број 56 17 84 
157.  Решење о поништавању избора  на бирачком месту на бирачком месту број 69 17 84 
158.  Решење о поништавању избора  на бирачком месту на бирачком месту број 150 17 85 

159.  
Решење о образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика 
и одраслог за додатном образовном,здравственом и социјалном подршком, за 
територију града Крагујевца(Пречишћен текст) 

19 2 

160.  
Решење о висини новчаног дела Годишње награде града Крагујевца -Ђурђевданске 
награде за 2019. годину 

21 3 

161.  
Решење о прихватању оставке и разрешењу помоћника Градоначелника за 
унапређење положаја младих у локалној самоуправи 

21 4 

162.  
Решење о додељивању мандата кандидатима за одборнике Скупштине града 
Крагујевца 

22 1 

163.  
Решење о давању објекта – зграде Сајма на коришћење Клиничком центру 
Крагујевац ради формирања привременог објекта за смештај и лечење оболелих од 
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

24 12 

164.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања- 
Финансијског плана за 2020. годину Привредног друштва Слободна зона Шумадија 
д.о.о. Крагујевац 

24 12 

165.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма  о коришћењу  и 
распореду средстава субвенција за 2020. годину ПД Слободна зона Шумадија  д.о.о. 
Крагујевац 

24 13 

166.  
Решење о измени Решења о утврђивању јединичне цене превоза путника по 
пређеном километру (возилокилометру), на линијама јавног градског и приградског 
превоза путника 

24 13 

167.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
„Нискоградња“ Крагујевац за 2020. годину- број 7 

24 14 

168.  
Решење о давању на коришћење пословног простора  Привредном друштву са 
ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације 
ШУМАДИЈА САЈАМ Крагујевац 

24 15 

169.  
Решење о  образовању  Савета  сталних  манифестација града  Крагујевца у 
области културе 

24 15 

170.  Решење  о образовању Верификационог одбора 25 11 

171.  
Решење  о образовању Комисије за  спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања у поступку  избора председника и заменика председника  Скупштине града 
Крагујевца 

25 14 

172.  
Решење о давању сагласности на  прву измену Финансијских планова месних 
заједница за 2020.годину 

25 23 

173.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈСП Крагујевац број 01-
4080 од 30. јула  2020. године 

25 30 

174.  
Решење о образовању Комисије за спровођење јавног огласа за одређивање 
мртвозорника 

25 30 

175.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција  ЈКП 
''Нискоградња''  Крагујевац за  2020. годину- број 8 

25 31 

176.  
Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног 
гласања  за избор извршних органа Града 

26 2 

177.  Решење о одређивању лица за подршку 26 9 
178.  Решење  о образовању  Одбора за нормативна акта 27 6 

179.  
Решење  о образовању  Одбора за привреду,пољопривреду и заштиту животне 
средине 

27 7 

180.  Решење  о образовању  Одбора за буџет и финансије     27 8 
181.  Решење  о образовању  Одбора за планирање и изградњу 27 8 
182.  Решење  о образовању  Одбора за комуналне и делатности од општег интереса 27 9 
183.  Решење  о образовању   Одбора за социјалну политику и здравство 27 9 
184.  Решење  о образовању   Административног Одбора 27 10 
185.  Решење  о образовању  Одбора за образовање,културу,информисање и спорт 27 10 

186.  
Решење о образовању Одбора за одређивање назива улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места на територији Града 

27 11 
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187.  Решење  о образовању  Одбора за удруживање и сарадњу 27 11 

188.  
Решење  о образовању  Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу 
признања 

27 12 

189.  Решење  о образовању  Одбора за мандатно – имунитетска питања 27 12 
190.  Решење  о образовању  Одбора за представке и жалбе 27 13 
191.  Решење  о образовању  Одбора за саобраћај 27 13 

192.  
Решење о додељивању мандата кандидатима за одборнике Скупштине града 
Крагујевца 

27 14 

193.  
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији  града 
Крагујевца 

28 1 

194.  
Решење о постављењу помоћника градоначелника за реализацију капиталних 
пројеката и сарадњу са Владом Републике Србије 

28 2 

195.  Решење  о постављењу помоћника градоначелника за међународну сарадњу 28 3 

196.  
Решење о постављењу помоћника градоначелника за омладину и сарадњу са 
Универзитетом 

28 4 

197.  
Решење  о постављењу помоћника градоначелника за надзор над инвестицијама у 
ванпривредним делатностима 

28 5 

198.  

Решење о образовањ Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 
Оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац у Комисије за кадровско-
административна питања из радног односа службеника на положају 

28 9 

199.  Решење о образовању Комисије за решавање у управном поступку у другом степену 28 9 
200.  Решење о образовању Привредног савета града Крагујевца 28 10 
201.  Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије 28 11 
202.  Решење о  образовању  Мобилног  тима  за  инклузију Рома 28 12 
203.  Решење о образовању Савета за здравље града Крагујевца 28 13 
204.  Решење о образовању Савета за популациону политику града Крагујевца 28 15 
205.  Решење о образовању Тима за борбу против трговине људима 28 16 
206.  Решење о образовању Комисије за родну равноправност 28 17 

207.  
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја 

28 18 

208.  
Решење о престанку рада на положају заменика начелника Градске управе за  јавне 
приходе и инспекцијске послове 

28 18 

209.  
Решење о давању сагласности на Измену Плана и Програма  коришћења  
субвенција ЈСП „Крагујевац“  Крагујевац за 2020. годину 

28 19 

210.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Оснивачког акта 
Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом ''Шумадија'' д.о.о. Крагујевац  

29 8 

211.  
Решење о образовању Комисије за пружање подршке за унапређење и заштиту 
старих лица са територије града Крагујевца 

29 10 

212.  
Решење о давању сагласности на Одлуку  о  покрићу губитка ''Градска агенција за 
саобраћај'' доо Крагујевац 

29 22 

213.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању ванредног финансијског 
извештаја ''Градска агенција за саобраћај'' доо Крагујевац за 2019. годину 

29 23 

214.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања 
Спортског привредног друштва ''Женски фудбалски клуб Раднички 1923''  д.о.о. 
Крагујевац и Програм коришћења средстава субвенција за 2020. годину 

29 23 

215.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања 
Привредног друштва „Центар за стрна жита“д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

29 23 

216.  
Решење о давању сагласности на  Програм о изменама Програма пословања 
Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923''  д.о.о.  Крагујевац за 2020. 
годину 

29 24 

217.  
Решење о давању сагласности на Програм о другој измени Програма пословања ПД 
„Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

29 24 

218.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања 
Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске 
манифестације Шумадија сајам  Крагујевац за 2020. годину 

29 24 

219.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП 
„Путеви“ Крагујевац за 2020. годину 

29 25 

220.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Посебног програма за 
коришћење средстава из буџета Града Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 
1923'' д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

29 25 

221.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Посебног  програмa за 
коришћење средстава из буџета Града Спортског привредног друштва ''Раднички'' 

29 25 
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д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

222.  

Решење о давању сагласности на  Програм о изменама Програма за коришћење и 
распоређивање субвенција  Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, 
угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам  Крагујевац  за 
2020.годину 

29 26 

223.  
Решење о давању сагласности на Програм о првој измени и допуни Програма 
пословања Застава Заводa за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац за 
2020.годину 

29 26 

224.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2020. годину 

29 27 

225.  Решење о разрешењу и избору члана   Одбора за буџет и финансије 29 27 
226.  Решење о разрешењу и избору члана  Административног одбора 29 27 

227.  
Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока 
смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца 

29 28 

228.  
Решење о измени и допуни Решења о образовању  Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Крагујевца 

29 28 

229.  
Решење о именовању чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији  
града Крагујевца 

29 29 

230.  
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и 
канализација'' Крагујевац 

29 29 

231.  
Решење о престанку  мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП  
''Водовод и канализација'' Крагујевац 

29 29 

232.  
Решење о престанку мандата  и именовању председника Надзорног одбора ЈКП 
''Шумадија'' Крагујевац 

29 30 

233.  
Решење о престанку мандата  и именовању  члана Надзорног одбора ЈП ''Путеви'' 
Крагујевац 

29 30 

234.  
Решење о престанку мандата  и именовању  председника  Надзорног одбора ЈСП 
''Крагујевац'' Крагујевац 

29 31 

235.  Решење о именовању чланова Управног одбора Народног музеја у Крагујевцу 29 31 

236.  
Решење о престанку дужности члановима Управног одбора Народног музеја у 
Крагујевцу 

29 31 

237.  
Решење о именовању члана Управног одбора Књажевско – српског театра у 
Крагујевцу 

29 32 

238.  
Решење о престанку дужности члана Управног одбора  Књажевско – српског театра 
у Крагујевцу 

29 32 

239.  
Решење о именовању чланова Управног одбора установе Дом омладине 
„Крагујевац“ у Крагујевцу 

29 32 

240.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора установе ДОом омладине 
„Крагујевац“ у Крагујевцу 

29 33 

241.  
Решење о именовању члана Управног одбора Спомен парка „Крагујевачки октобар“ 
у Крагујевцу 

29 33 

242.  
Решење о престанку дужности члана Управног одбора Спомен парка „Крагујевачки 
октобар“ у Крагујевцу 

29 34 

243.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ 
у Крагујевцу 

29 34 

244.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук 
Караџић“ у Крагујевцу 

29 34 

245.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика 
културе Крагујевац 

29 35 

246.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Завода за заштиту 
споменика културе Крагујевац 

29 35 

247.  Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива у Крагујевцу 29 35 

248.  
Решење о престанку дужности члана Управног одбора Историјског архива у 
Крагујевцу 

29 36 

249.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за неговање 
традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац 

29 36 

250.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Центра за неговање 
традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац 

29 36 

251.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад 
„Солидарност“ Крагујевац 

29 37 

252.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Центра за социјални рад 
„Солидарност“ Крагујевац 

29 37 

253.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Центар за развој услуга социјалне 
заштите „Књегиња Љубица“ Крагујевац 

29 38 
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254.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Центар за развој услуга 
социјалне заштите „Књегиња Љубица“ Крагујевац 

29 38 

255.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Градске туристичке организације 
„Крагујевац“ 

29 39 

256.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Градске туристичке 
организације „Крагујевац“ 

29 39 

257.  Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за образовање Крагујевац 29 39 

258.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Центра за образовање 
Крагујевац 

29 40 

259.  Решење о именовању чланова Управног одбора Регионалног центра за таленте 29 40 

260.  
Решење о престанку дужности чланова Управног одбора Регионалног центра за 
таленте 

29 41 

261.  Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Апотеке Крагујевац 29 41 

262.  
Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Нада 
Наумовић“  у Крагујевцу 

29 41 

263.  
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Нада 
Наумовић“  у Крагујевцу 

29 42 

264.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Књажевско – српског 
театра у Крагујевцу 

29 43 

265.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Дома омладине 
„Крагујевац“ 

29 43 

266.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Спомен парка 
„Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу 

29 43 

267.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Установе „Позориште 
за децу“ у Крагујевцу 

29 44 

268.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Народне библиотеке 
„Вук Караџић“ у Крагујевцу 

29 44 

269.  
Решење о престанку дужности члану Надзорног одбора установе Музички центар у 
Крагујевцу 

29 45 

270.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Завода за заштиту 
споменика културе у Крагујевцу 

29 45 

271.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Историјског архива 
Шумадије у Крагујевцу 

29 45 

272.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Центра за неговање 
традиционалне културе „Абрашевић“ у Крагујевцу 

29 4 

273.  
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за неговање 
традиционалне културе „Абрашевић“ у Крагујевцу 

29 46 

274.  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома омладине „Крагујевац“ 29 46 

275.  
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Историјског архива Шумадије у 
Крагујевцу 

29 47 

276.  
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Књажевско – српског театра у 
Крагујевцу 

29 47 

277.  
Решење о именовању члана Надзорног одбора установе Музички центар у 
Крагујевцу 

29 48 

278.  
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук 
Караџић“ у Крагујевцу 

29 48 

279.  Решење о именовању чланова  Надзорног одбора Народног музеја у Крагујевцу 29 48 

280.  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Установе „Позориште за децу“ у 
Крагујевцу 

29 49 

281.  
Решење о именовању члана Надзорног одбора Спомен парка „Крагујевачки октобар“ 
у Крагујевцу 

29 49 

282. Т
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика 
културе у Крагујевцу 

29 49 

283.  
Решење о именовању чланова Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу 
за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац 

29 50 

284.  
Решење о разрешењу чланова Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу 
за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац 

29 50 

285.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва Центра за 
пољопривреду и рурални развој 

29 50 

286.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва Центра за 
пољопривреду и рурални развој 

29 51 

287.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва „Центар за стрна 
жита“ доо Крагујевац 

29 51 

288.  Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва „Центар за стрна 29 52 
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жита“ доо Крагујевац 

289.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва Спортског 
привредног друштва „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац 

29 52 

290.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва Спортског 
привредног друштва „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац 

29 52 

291.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва „Радио-
телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац 

29 53 

292.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва „Радио-
телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац 

29 53 

293.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона 
Шумадија 

29 53 

294.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона 
Шумадија 

29 54 

295.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва Спортско 
привредног друштва „Раднички“ д.о.о. Крагујевац;  

29 54 

296.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва Спортско 
привредног друштва „Раднички“ д.о.о. Крагујевац 

29 54 

297.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва Спортско 
привредног друштва „ЖФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац 

29 55 

298.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва Спортско 
привредног друштва „ЖФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац 

29 55 

299.  
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва Застава Завода 
за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац 

29 56 

300.  
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва Застава Завода 
за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац 

29 56 

301.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе ''Вук 
Стефановић Караџић''  у Крагујевцу 

29 56 

302.  
Решење о додељивању мандата кандидату за одборника Скупштине града 
Крагујевца Марији Стевановић 

29 57 

303.  
Решење  о образовању Радне групе за спровођење Процедуре о унапређењу 
ефикасности и увођењу стандарда при спровођењу административних поступака 

29 57 

304.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Посебног програма  
субвенција ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину; 

29 58 

305.  
Решење о давању сагласности на Програм о другој измени Посебног програма 
коришћења и распоређивања субвенција за 2020. годину Привредног друштва 
Центра за пољопривреду и рурални развој д.о.о.  Крагујевац 

29 59 

306.  
Решење о образовању Комисије за спровођење јавног огласа за одређивање 
мртвозорника 

29 59 

307.  
Решење о давању сагласности на Измену Плана и Програма коришћења  
субвенција ЈСП „Крагујевац“  Крагујевац за 2020. годину 

29 60 

308.  
Решење о давању сагласности на Програм о првој измени и допуни Програма 
коришћења средстава субвенција Заставa Заводу за здравствену заштиту радника, 
д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

29 60 

309.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма коришћења 
субвенција за чланарину Регионалне агенције за економски развој  Шумадије и 
Поморавља д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

29 61 

310.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020.годину, за период 1.1.2020-
30.6.2020.године (II квартал) 

29 61 

311.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ 
Крагујевац за 2020.годину, за период 1.1.2020-30.6.2020.године (II квартал) 

29 62 

312.  
Решење о давању сагласности на Извештај о  реализацији годишњег  Програма 
пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за  други квартал 2020.године 

29 62 

313.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за 
период 1.1.2020.-30.6.2020.године (II квартал) 

29 63 

314.  
Решење о давању сагласности на  Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈП ’’Урбанизам’’ - Крагујевац за 
период 1.1.2020.-30.6.2020.године (II квартал) 

29 63 

315.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из  Програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац 
д.о.о. Крагујевац за период 1.1.2020.-30.6.2020.године (II квартал) 

29 64 

316.  
Решење о измени Решења o  образовању Пројектног тима за спровођење и 
реализацију пројекта „Заједно од раног узраста против дискриминације“ у оквиру 

29 64 
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програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома'' 

317.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП 
„Нискоградња“ Крагујевац за 2020. годину- број 9 

30 6 

318.  

Решење о измени Решења о образовању Пројектног тима за спровођење и 
реализацију пројекта „Кроз игру и дружење до правилног развоја - подршка 
инклузији ромске деце у предшколски систем васпитања и образовања“ који се 
реализује у оквиру програма „Инклузивно предшколско васпитање и образовање'' 

30 6 

319.  
Решење о давању сагласности на  Одлуку о ценама улазница Књажевско српског 
театра Крагујевац 

30 7 

320.  
Решење о образовању Комисије за утврђивање књиговодствене вредности имовине 
града Крагујевца 

30 7 

321.  
Решење о измени Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном 
превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града 
Крагујевца 

30 8 

322.  
Решење о образовању Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом на 
територији града Крагујевца 

30 9 

323.  
Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије социјалне заштите града 
Крагујевца за период 2020-2024. године 

30 10 

324.  
Решење о образовању Комисије за полагање испита о познавању града Kрагујевца 
и прописа из области такси превоза 

30 11 

325.  
Решење о образовању Комисије за сагледавање тренутног стања и процену потреба 
за обновом и унапређењем партерне галантерије (опреме дечијих игралишта) и 
терена за мале спортове на територији града Крагујевца 

30 12 

326.  
Решење о давању сагласности Народној библиотеци ''Вук Караџић'' у Крагујевцу за 
закључење Уговора о подзакупу 

31 7 

327.  Решење о образовању Градског савета за запошљавање 31 8 
328.  Решење о образовању Савета за миграције и трајна решења града Крагујевца 31 8 
329.  Решење о образовању Привредног савета града Крагујевца;  31 9 
330.  Решење о образовању Eкономског форума града Крагујевца 31 10 
331.  Решење о допуни Решења о образовању Eкономског форума града Крагујевца 31 11 
332.  Решење о измени Решења о образовању Комисије за родну равноправност 31 12 

333.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних 
просторија и давања на коришћење пословних просторија по бенефицираној 
закупнини 

31 12 

334.  
Решење о постављању вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за  
јавне приходе и инспекцијске послове 

31 13 

335.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Посебног програма  
субвенција  ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину 

31 14 

336.  
Решење о  образовању  Савета за унапређење положаја Рома на територији града 
Крагујевца 

31 14 

337.  
Решење о образовању Комисијe за утврђивање штете на сточном фонду и сточној 
храни 

31 16 

338.  Решење о образовању Комисије за подизање  споменика 31 16 

339.  
Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете 
настале услед уједа паса и мачака луталица на територији града Крагујевца 

31 17 

340.  
Решење о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању 
висине средстава за реализацију одобрених посебних програма спортских 
организација на територији града Крагујевца у 2020. години 

31 18 

341.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања- 
Финансијског плана за 2020. годину Привредног друштва Слободна зона Шумадија 
д.о.о. Крагујевац 

31 20 

342.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма  о коришћењу  и 
распореду средстава субвенција за 2020. годину ПД Слободна зона Шумадија д.о.о. 
Крагујевац 

31 20 

343.  

Решење о давању сагласности на Програм о измени Посебног програма за 
коришћење и распоређивање субвенција за 2020. годину Друштвa са ограниченом 
одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам, 
Крагујевац 

31 21 

344.  
Решење о изменама Решења о образовању Савета Мреже установа културе на 
територији града Крагујевца 

31 21 

345.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
„Нискоградња“ Крагујевац за 2020. годину- број 10 

31 22 

346.  
Решење о образовању Стручног тима за спровођење и реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства „Повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и 

31 22 
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систему јавног осветљења“; 

347.  
Решење о давању сагласности на  Програм о изменама и допунама Програма 
пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину 

32 58 

348.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  Јавног стамбеног 
предузећа „Крагујевац“ Крагујевац број 01-7724 

32 58 

349.  
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности града Крагујевца 

32 65 

350.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања  ЈП 
„Путеви“ Крагујевац за 2020. годину 

32 67 

351.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања  
Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске 
манифестације Шумадија сајам  Крагујевац  за 2020. годину 

32 68 

352.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања  
Спортског привредног друштва ''Раднички'' д.о.о.   Крагујевац  за  2020.  годину 

32 68 

353.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања     ПД 
„Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2020. годину 

32 68 

354.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Oдлуке о 
оснивању Привредног друштва “Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. 
Крагујевац  

32 69 

355.  Решење о престанку дужности Главног  урбанисте града Крагујевца 32 70 
356.  Решење о именовању Главног урбанисте града Крагујевца 32 70 

357.  
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац 

32 70 

358.  Решење о именовању директора ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац 32 71 
359.  Решење о разрешењу директора Апотеке Крагујевац 32 72 
360.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Крагујевац 32 73 

361.  
Решење о престанку функције  вршиоца дужности  директора Народног музеја у 
Крагујевцу  

32 74 

362.  Решење о именовању  директора Народног музеја  Крагујевац 32 74 

363.  
Решење о престанку дужности и  именовању чланова Управног одбора  Центра за 
неговање  традиционалне  културе ''Абрашевић''  Крагујевац 

32 75 

364.  
Решење о престанку дужности  и именовању чланова Управног одбора Народне  
библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу 

32 76 

365.  
Решење о престанку дужности  и именовању чланова Управног одбора  установе 
Дом омладине ''Крагујевац'' у Крагујевцу 

32 76 

366.  
Решење о   престанку дужности и   именовању чланова Управног одбора Градске 
туристичке организације ''Крагујевац'' 

32 77 

367.  
Решење о   престанку дужности и  именовању чланова Управног одбора  Центра за 
развој услуга социјалне заштите ''Ќнегиња  Љубица'' Крагујевац 

32 77 

368.  
Решење о   престанку дужности и именовању чланова Управног одбора  Центра за 
социјални рад ''Солидарност'' Крагујевац 

32 78 

369.  
Решење о именовању члана Управног одбора  Регионалног центра за таленте 
Крагујевац 

32 78 

370.  
Решење о престанку дужности и  именовању председника  Управног одбора  Центра 
за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња  Љубица'' Крагујевац 

32 78 

371.  
Решење о престанку дужности  и именовању чланова Управног одбора  Музичког 
центра у Крагујевцу 

32 79 

372.  
Решење о престанку дужности  и именовању чланова Управног одбора ''Позориште 
за децу'' у Крагујевцу 

32 79 

373.  
Решење о,именовању  члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Крагујевац  

32 80 

374.  
Решење о именовању члана Надзорног одбора Спомен парка ''Крагујевачки 
октобар'' у Крагујевцу 

32 80 

375.  
Решење о именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у 
Крагујевцу 

32 80 

376.  
Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома омладине ''Крагујевац'' у 
Крагујевцу 

32 81 

377.  
Решење о  именовању члана Надзорног одбора Центра за неговање традиционалне 
културе ''Абрашевић'' у Крагујевцу 

32 81 

378.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Народног музеја у 
Крагујевцу 

32 81 

379.  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Народног музеја у Крагујевцу 32 82 

380.  
Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора  Центра за социјални 
рад ''Солидарност'' Крагујевац 

32 82 
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381.  
Решење о именовању чланова Надзорног одбора  Центра за социјални рад 
''Солидарност'' Крагујевац 

32 83 

382.  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Апотеке Крагујевац  32 83 
383.  Решење о престанку дужности члановима Надзорног одбора Апотеке Крагујевац 32 83 

384.  
Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора  Центра 
за образовање Крагујевац 

32 84 

385.  
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Центра за 
образовање Крагујевац 

32 84 

386.  
Решење о престанку дужности и  именовању председника Надзорног одбора  
Центра за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња  Љубица'' Крагујевац 

32 85 

387.  
Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Градске 
туристичке организације ''Крагујевац'' 

32 85 

388.  
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Градске 
туристичке организације ''Крагујевац'' 

32 86 

389.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора Основне школе 
''Сретен Младеновић'' Десимировац 

32 86 

390.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Доситеј Обрадовић'' у Ердечу 

32 86 

391.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе ''Трећи 
крагујевачки батаљон'' у Крагујевцу 

32 87 

392.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе ''Мирко 
Јовановић'' у Крагујевцу 

32 87 

393.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Музичка школа ''Др 
Милоје Милојевић'' 

32 87 

394.  Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбораСредње стручне школе 32 88 
395.  Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Економске школе 32 88 

396.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора Друге крагујевачке 
гимназије 

32 88 

397.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора Медицинске школе 
са домом ученика ''Сестре Нинковић'' у Крагујевцу  

32 89 

398.  
Решење о давању сагласности Народној библиотеци ''Вук Караџић'' у Крагујевцу за 
закључење Уговора о закупу 

34 61 

399.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп  пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној 
својини на територији града Крагујевца 

34 62 

400.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма  коришћења  и 
распореда средстава субвенција Бизнис иновационог центра д.о.о. Крагујевац за 
2020. годину 

34 63 

401.  
Решење о давању сагласности на Ценовник издавања зоне спољашњег простора, 
унутар комплекса Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство 
и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац 

34 63 

402.  
Решење о давању сагласности на Измену Плана и Програма коришћења  
субвенција ЈСП „Крагујевац“  Крагујевац за 2020. годину 

35 12 

403.  

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка 
прибављања непокретности у јавну својину града Крагујевца у процесу реализације 
Програма расељавања „Старе радничке колоније“ разменом непокретности - 
непосредном  погодбом  број 112-863/17-V од 24. марта 2017. године и број 112-
390/18-V од 13. априла 2018. године 

35 12 

404.  
Решење  o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за заменика 
начелника Градске  управе за јавне приходе и инспекцијске послове 

35 13 

405.  
Решење о давању сагласности на Програм о другој измени Посебног програма за 
коришћење средстава из буџета Града Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 
1923'' д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

36 21 

406.  
Решење о давању сагласности на Програм о другој измени Програма пословања 
Спортског привредног друштва „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

36 22 

407.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма рада са 
Финансијским планом пословања Градске туристичке организације “Крагујевац“ за 
2020. годину 

36 22 

408.  Решење о престанку функције Градске изборне комисије 36 22 
409.  Решење о именовању Градске изборне комисије 36 23 

410.  
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Скупштине друштвa са 
ограниченом одговорношћу  за туризам, угоститељство и сајамске манифестације 
''Шумадија сајам'' Крагујевац 

36 25 

411.  Решење о именовању члана Надзорног одбора ''Позориште за децу’’ у Крагујевцу 36 25 
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412.  
Решење о престанку дужности  и именовању чланова Управног одбора  ''Позориште 
за децу'' у Крагујевцу 

36 26 

413.  
Решење о именовању члана Надзорног одбора Књажевско-српског театра у 
Крагујевцу 

36 26 

414.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе ''Прота 
Стеван Поповић '' у Чумићу 

36 26 

415.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе ''Јован 
Поповић'' у Крагујевцу 

36 27 

416.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе ''Мирко 
Јовановић'' у Крагујевцу 

36 27 

417.  
Решење о постављењу помоћника градоначелника за сарадњу са црквама и 
верским заједницама 

36 27 

418.  

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор корисника места 
за постављање средстава за оглашавање поред односно на улицама и општинским 
путевима, односно на другом земљишту које користи управљач пута ЈП „Путеви“ 
Крагујевац 

36 44 

419.  
Решење о изменама Решења о одобравању годишњих програма спортских 
организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих 
програма спортских организација на територији града Крагујевца у 2020. години 

36 45 

420.  
Решење о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању 
висине средстава за реализацију одобрених посебних програма спортских 
организација на територији града Крагујевца у 2020. години 

36 45 

421.  
Решење о изменама Решења о одобравању средстава Црвеном крсту Крагујевац за 
обављање јавних овлашћења и других послова од јавног интереса у области 
здравствене заштите за 2020.годину 

36 47 

422.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
„Нискоградња“ Крагујевац за 2020. годину- број 11 

36 48 

423.  
Решење о давању сагласности на другу измену Финансијских планова месних 
заједница за 2020.годину 

36 48 

424.  
Решење о давању сагласности на Oдлуку о покретању поступка јавне лицитације за 
продају службених возила у власништву ПД „Шумадија сајам“ д.о.о 

36 54 

425.  
Решење о измени решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном 
превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града 
Крагујевца 

36 54 

426.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈКП  Шумадија Крагујевац за 
2020.годину, за период 1.1.2020-30.9.2020.године (III квартал) 

37 2 

427.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ 
Крагујевац за 2020.годину, за период 1.1.2020-30.9.2020.године (III квартал) 

37 2 

428.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за 
период 1.1.2020-30.9.2020.године (III квартал) 

37 3 

429.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања ЈП ''Урбанизам''- Крагујевац за 
период 1.1.2020-30.9.2020.године (III квартал) 

37 3 

430.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из  Програма пословања ПД ’’Радио телевизија 
Крагујевац’’ д.о.о. Крагујевац за период 1.1.2020-30.9.2020.године (III квартал) 

37 4 

431.  
Решење о давању сагласности на Извештај о  реализацији годишњег  Програма 
пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за трећи квартал 2020. године 

37 4 

432.  Решење о измени Решења о образовању Комисије за родну равноправност 37 5 

433.  
Решење о образовању Комисије за примопредају непокретности у поступку 
реализације Програма расељавања „Старе радничке колоније“ 

37 5 

434.  Решење о образовању  Савета  за  младе  града  Крагујевца 37 6 

435.  
Решење о измени Решења о образовању Савета за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом на територији града Крагујевца 

37 7 

436.  
Решење о  образовању  Радног  тима  за израду Нацрта плана  развоја  културе  
града  Крагујевца за период 2021 – 2025.  година 

37 8 

437.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈСП‘’Крагујевац” 
Крагујевац број 01-9081 од 13. новембра 2020.године 

37 10 

438.  
Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије социјалне заштите града 
Крагујевца за период 2021-2025. године 

37 10 

439.  
Решење о одобравању посебног програма спортске организације и одређивању 
висине средстава за реализацију одобреног посебног програма спортске 

37 11 
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организације на територији града Крагујевца у 2020. години 

440.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и 
канализација“  Крагујевац о кредитном задужењу 

37 13 

441.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама  и допунама Oдлуке  o 
вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом „ФК Раднички 
1923“ д.о.о. Крагујевац 

38 57 

442.  Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама  и допунама Oдлуке о вршењу 
оснивачких права над Спортским привредним друштвом „Раднички“ д.о.о. Крагујевац 

38 63 

443.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама  и допунама Oдлуке о 
преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом 
„Женски фудбалски клуб Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац 

38 69 

444.  Решење о давању сагласности на  Одлуку о измени Ценовника редовних услуга број 
0-8922 од 25.06.2014. године ЈКП Шумадија Крагујевац 

38 75 

445.  
Решење о давању сагласности на  Одлуку о измени Одлуке о усвајању Ценовника 
необавезних или ванредних услуга (према трећим лицима)  ЈКП Шумадија  
Крагујевац бр.12-8869 од 29.3.2019.године 

38 78 

446.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде, канализације и 
пречишћавања отпадних вода по категоријама потрошача, Јавно комуналног 
предузећа „Водовод и канализација'' Крагујевац 

38 82 

447.  Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Музичког 
центра у Крагујевцу 

38 85 

448.  Решење  о престанку мандата  и именовању члана Надзорног одбора  ЈКП 
''Шумадија'' Крагујевац 

38 85 

449.  Решење о образовању координационог тела у циљу праћења рада и контроле 
наменског коришћења Центра за спорт и рехабилитацију ОСИ "ИСКРА" 

38 86 

450.  
Решење о изменама Решења о образовању Стручног тима за спровођење и 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства „Повећање енергетске 
ефикасности у јавним објектима и систему јавног осветљења“ 

38 87 

451.  

Решење о исправци грешке у Програму о изменама  и допуни  Програма расподеле 
буџетских средстава за основно и средње образовање на територији града 
Крагујевца за трансфере нивоу Републике за 2020. годину, број 400-98/20-V од 19. 
новембра 2020. године 

38 88 

452.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању капитала  Привредног 
друштва „Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 

39 41 

453.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама  и допунама Oдлуке о  
вршењу оснивачких права над Привредним друштвом „Центар за стрна жита“ д.о.о. 
Крагујевац 

39 41 

454.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Центра за 
неговање традиционалне културе ''Абрашевић''  за  2020 . годину 

39 43 

455.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Народне 
библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу за  2020 . годину 

39 44 

456.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Дома 
омладине ''Крагујевац'' за  2020 . годину 

39 44 

457.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Музичког 
центра Крагујевац  за  2020 . годину 

39 44 

458.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  ''Позоришта 
за децу'' Крагујевац за  2020 . годину 

39 45 

459.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Спомен 
парка ''Крагујевачки октобар'' за  2020 . годину 

39 45 

460.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана    Завода за 
заштиту споменика културе Крагујевац  за  2020 . годину 

39 45 

461.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Историјског 
архива Шумадије  Крагујевац за  2020 . годину 

39 46 

462.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Установе 
културе „Кораци“ за  2020 . годину 

39 46 

463.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Народног 
музеја у Крагујевцу  за  2020 . годину 

39 46 

464.  
Решење о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијског плана  Књажевско 
српскoг  театара у Крагујевцу  за  2020 . годину 

39 47 

465.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања Јавно стамбеног предузећа „Крагујевац“ Крагујевац за 2020. годину 

39 47 

466.  
Решење о давању сагласности на  Програм о допуни Програма рада установе 
Књажевско српски театар у Крагујевцу  за  2020. годину 

39 47 

467.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП Шумадија  
Крагујевац  за 2021. годину 

39 48 
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468.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП ''Водовод и 
канализација''  Крагујевац за 2021. годину   

39 48 

469.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП ''Путеви''  
Крагујевац за 2021. годину 

39 48 

470.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈСП "Крагујевац" за 
2021. годину 

39 49 

471.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП  ''Нискоградња'' 
за 2021. годину 

39 49 

472.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП ''Урбанизам''- 
Крагујевац за 2021. годину 

39 49 

473.  
Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама  Одлуке  о 
оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац 

39 50 

474.  
Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама  Одлуке  о 
оснивању ПД Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и 
сајамске манифестације Шумадија сајам  Крагујевац 

39 50 

475.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм  пословања  Привредног 
друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац  за 2021. годину 

39 50 

476.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм  пословања ПД Шумадија сајам  
д.о.о. Крагујевац за 2021. годину 

39 51 

477.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм  пословања Привредног 
друштва ''Центар за стрна жита'' д.о.о. Крагујевац  за 2021. годину 

39  

478.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм  пословања Привредног 
друштва ''Бизнис иновациони центар'' д.о.о. Крагујевац  за 2021. годину 

39 51 

479.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм  пословања Предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
“Шумадија“ доо за 2021. годину 

39 52 

480.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског 
привредног друштава ''Раднички''  д.о.о. Крагујевац  за 2021. годину 

39 52 

481.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског 
привредног друштава ''Женски фудбалски клуб Раднички 1923''  д.о.о. Крагујевац  за 
2021. годину 

39 52 

482.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског 
привредног друштава "ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац за 2021. годину   

39 53 

483.  Решење о измени Решења о  именовању чланова Комисије за планове 39 53 
484.  Решење о разрешењу  директора Дома омладине у Крагујевцу 39 54 
485.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине у Крагујевцу 39 54 
486.  Решење о разрешењу  директора Музичког центра у Крагујевцу 39 54 
487.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Музичког центра у Крагујевцу 39 55 

488.  
Решење о престанку дужности и именовању члана Управног одбора  Центра за 
образовање Крагујевац 

39 55 

489.  
Решење о престанку функције  члановима  Школског одбора Основне школе 
''Светозар Марковић'' у Крагујевцу 

39 55 

490.  
Решење о именовању  чланова  Школског одбора Основне школе ''Светозар 
Марковић'' у Крагујевцу 

39 56 

491.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Милутин и Драгиња Тодоровић'' из Крагујевца 

39 56 

492.  
Решење о расписивању Јавног конкурса за постављање средстава за оглашавање 
поред, односно на улицама и општинским путевима града Крагујевца 

39 57 

493.  
Решење о давању сагласности на Допуну Плана постављања средстава 
оглашавања на територији града Крагујевца 

39 85 

494.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног 
друштва „Слободна зона  Шумадија“ д.о.о. Крагујевац  за 2021. годину 

39 89 

495.  
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Застава Завода за 
здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац за 2021. годину 

39 89 

496.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана 
Предшколске установе "Ђурђевдан" Крагујевац за 2020 годину 

39 90 

497.  
Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција ЈКП 
„Нискоградња“ Крагујевац за 2020. годину- број 12 

39 90 

498.  
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Крагујевца 

39 91 

499.  
Решење о образовању Пројектног тима за спровођење и реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства „Обављање комуналне делатности јавног градског и 
приградског транспорта путника на територији града Крагујевца“ 

39 92 

500.  Решење о образовању Радног тима за анализу економске оправданости 39 93 
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унапређења енергетске  ефикасности објеката на даљинском грејању 

501.  
Решење о одобравању посебног програма спортске организације и одређивању 
висине средстава за реализацију одобреног посебног програма спортске 
организације на територији града Крагујевца за 2020. годину 

39 94 

502.  
Решење о додели /расподели средстава за финансирање /суфинансирање 
програма организација/удружења којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта средствима буџета града Крагујевца за  2021. годину; 

39 95 

503.  
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Путеви“ 
Крагујевац 

39 99 

504.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Плана и програма коришћења  
субвенција ЈСП „Крагујевац“  Крагујевац за 2020. годину 

40 19 

505.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“ за 2021. годину 

40 20 

506.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља 
д.о.о. Крагујевац за чланарину у 2021.години 

40 20 

507.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац за 2021. годину 

40 21 

508.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом „Шумадија“  д.о.о.  Крагујевац за 2021. годину 

40 21 

509.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' д.о.о.  
Крагујевац за 2021. годину 

40 22 

510.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Спортског привредног друштва „Раднички“ д.о.о.  Крагујевац за 
2021. годину 

40 22 

511.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Спортског привредног друштва „Женски фудбалски клуб Раднички 
1923“ д.о.о.  Крагујевац за 2021. годину 

40 23 

512.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца ПД „Бизнис иновациони центар“ д.о.о. Крагујевац за 2021. годину 

40 23 

513.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Привредног друштва ''Центар за стрна жита'' д.о.о. Крагујевац  за 
2021. годину 

40 24 

514.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Привредног друштва „Слободна зона Шумадија“д.о.о.  Крагујевац 
за 2021. годину 

40 24 

515.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца ПД Шумадија сајам д.о.о. Крагујевац за 2021. годину 

40 25 

516.  
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета 
града Крагујевца Спортског привредног друштва „ФК Раднички 1923“ д.о.о.  
Крагујевац за 2021. годину 

40 25 

517.  
Решење о утврђивању Ценовника услуга за одржавање атмосферске канализације у 
Крагујевцу 

40 26 

518.  Решење о образовању Комисије за имплементацију Дата центра у Крагујевцу 40 31 

519.  
Решење о постављању заменика начелника Градске управе за јавне приходе и 
инспекцијске послове 

40 32 

520.  
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 
предшколским установама чији је оснивач град Крагујевац за 2021. годину 

40 32 

521.  
Решење о употреби електрофилтерског пепела за потребе пројектовања изградње и 
реконструкције путева и улица на територији града Крагујевца 

40 34 

522.  Решење о ознакама органа града Крагујевца у 2021.години 40 102 
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ОСТАЛА АКТА 
 

Р.бр. Назив акта Бр. 
сл. 

листа 

Бр. 
стране 

1.  Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана  
Предшколске установе Нада Наумовић за радну 2019/20. годину 

1 1 

2.  Програм распореда субвенција у области информисања у 2020. години 1 1 
3.  Програм коришћења и распоређивавањa субвенција јавним предузећима и 

привредним друштвима  у 2020. години 
1 2 

4.  Програм финансирања трошкова боравка и школовања студената из Палестине у 
2020. години 

1 3 

5.  Правилник  о  условима, начину и поступку признавања права на бесплатну  
годишњу/месечну карту за превоз у јавном саобраћају на територији града 
Крагујевца 

1 4 

6.  Закључак о давању сагласности на Извештај Комисије за утврђивање потраживања 
по основу Накнаде за коришћење грађевинског земљишта и Посебне накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине и књижење у пословним књигама Града 
број V-115/19 од 20.12.2019.године 

2 3 

7.  Закључак о прихватању Методологије за обрачун основних цена карата у 
јединственом тарифном систему у градском и приградском превозу путника, бр. 0-
1568 од 17. јануара 2020. године 

2 8 

8.  Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне 
заштите за 2020. годину  на територији града Крагујевца 

2 8 

9.  Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији града Крагујевца 
за 2020.годину 

2 9 

10.  Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене 
заштите на територији града Крагујевца за 2020.годину 

2 10 

11.  Програм подстицајa  привреди у 2020. години 2 11 
12.  Програм распореда средстава субвенција Спортским привредним друштвима  у 

2020. години 
2 12 

13.  Програм о допуни Програма коришћења и распоређивањa субвенција јавним  
предузећима и привредним друштвима  у 2020. години 

2 13 

14.  Програм  распореда  средстава за финансирање  развоја  јавног информисања у 
граду Крагујевцу у 2020. години 

2 14 

15.  Програм  распореда  средстава за финансирање развоја културе у граду Крагујевцу 
у 2020. години 

2 14 

16.  Програм распореда  средстава  за  финансирање  развоја  омладинске политике у 
граду Крагујевцу у 2020. години 

2 15 

17.  Програм  распореда  средстава  дотација невладиним организацијама у области 
спорта  у граду Крагујевцу у 2020. години 

2 16 

18.  Правилник о изменама  Правилника о начину и поступку остваривања права за 
коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са 
инвалидитетом и друга лица 

2 17 

19.  Правилник о условима, начину и поступку признавања права на накнаду трошкова 
превоза у јавном саобраћају на територији града Крагујевца 

3 63 

20.  Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима 
за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или 
недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију 
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења 

3 70 

21.  Програм расподеле буџетских средстава за основно и средње образовање на 
територији града Крагујевца  за трансфере нивоу Републике за 2020. годину 

3 89 

22.  Програм унапређења социјалне заштите за 2020.годину 3 91 
23.  Програм спровођења превентивне систематске дератизације, дезинсекције и 

дезинфекције на територији града Крагујевца за 2020.годину 
3 93 

24.  Програм расподеле буџетских средстава за функционисање месних заједница  на 
територији града Крагујевца у 2020. години 

3 96 

25.  Закључак о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Нада 
Наумовић“ Крагујевац за 2020.годину 

3 99 

26.  Закључак o давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе 
„Ђурђевдан" Крагујевац  за 2020. годину 

3 99 

27.  Закључак о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског  плана Центра 
за образовање Крагујевац за 2020. годину 

3 100 
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28.  Закључак о усвајању  Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину 
Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове  Секретаријата за 
инспекцијске послове и комуналну милицију и Секретаријата за јавне приходе 

3 100 

29.  Закључак о давању сагласности на Измене и допуне годишњег плана рада 
Предшколске установе "Нада Наумовић" Крагујевац за радну 2019/20. годину 

3 155 

30.  Правилник о начину,поступку и критеријумима за остваривање права за доделу 
средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из 
буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења (пречишћен текст) 

4 4 

31.  Програм за ванредне ситуације и планирање одбране у 2020. години 4 29 
32.  Програм распореда средстава за финансирање пројеката од јавног интереса за 

град Крагујевац  у 2020. години 
4 30 

33.  Закључак о давању сагласности на Правилник о распореду радног времена у 
Градској управи за јавне приходе и инспекцијске послове 

5 1 

34.  Закључак о давању сагласности на Одлуку о ценовницима услуга у објекту 
крагујевачког Дечјег одмаралишта на Копаонику 

5 4 

35.  Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Центра за 
образовање Крагујевац за 2020. годину 

5 5 

36.  Закључак о расписивању Јавног (отвореног) позива за достављање посебних 
програма у области спорта  за  2020. годину 

5 6 

37.  Програм мера за заштиту пољопривредног земљишта на територији града 
Крагујевца 

5 8 

38.  Закључак о објављивању аката Градске управе за друштвене делатности и послове 
са грађанима 

5 10 

39.  Упутство о начину и поступку спровођења јавне расправе у надлежности и 
организацији Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима 

5 11 

40.  РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, 
РАСПИСАНИХ ЗА 26. април 2020.  ГОДИНЕ 

6 2 

41.  Закључак о утврђивању  ознаке  образаца за спровођење избора за одборнике 
Скупштине града Крагујевца 

6 6 

42.  Закључак о времену и начину  стављања на располагање  образаца за 
кандидовање  за одборнике Скупштине града Крагујевца 

6 32 

43.  Закључак 6 34 
44.  Роковник о допуни Роковника за вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора за одборнике Скупштине града Крагујевца, расписаних за 26.април 
2020.године; 

7 4 

45.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) 
за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком 
детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2019. годину 

7 6 

46.  Закључак о  образовању Кризног штаба за праћење и  сузбијање ширења вируса 
COVID-19 

7 6 

47.  Закључак о објављивању Јавног обавештења о максимално расположивим 
средствима за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта из 
буџета града Крагујевца за 2020. годину 

7 8 

48.  Програм спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија 
на територији града Крагујевца за 2020.годину 

7 9 

49.  Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта на територији града Крагујевца за 2020. годину 

7 12 

50.  Програм о изменама Програма рехабилитације и одржавња градских улица и 
општинских путева на територији града Крагујевца  

7 16 

51.  Програм о другој допуни Програма коришћења и распоређивања субвенција јавним 
предузећима и привредним друштвима у 2020. години 

8 2 

52.  Закључак о допуни Закључка о образовању Кризног штаба за праћење и сузбијање 
ширења вируса COVID-19  број  112-771/20-V од 16.03.2020. године 

8 2 

53.  Закључак о одобравању средстава за уплату чланарине Сталној конференцији 
градова и општина за први квартал 2020. године 

8 3 

54.  Закључак о испоруци топлотне енергије након завршене грејне сезоне, услед ниских 
спољних температура. 

9  

55.  Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за  постављање 
објеката на јавним површинама 

9 1 

56.  Закључак Градске изборне комисије број 013-115/20-I;     10 2 
57.  Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине града Крагујевца, расписаних за 21.јун 2020.године 
11 1 

58.  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 11 14 



 26

развоја за подручје територије града Крагујевца за 2020. годину 
59.  Закључак о расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање башти 

типа ''А'' путем јавног надметања 
12 61 

60.  Закључак о расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање уређаја 
за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања 

12 64 

61.  Закључак о измени Закључка о расписивању огласа за заузеће јавне површине за 
постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног 
надметања 

12 66 

62.  Програм о првој измени Програма спровођења друштвене бриге за здравље на 
територији града Крагујевца за 2020.годину 

12 67 

63.  Програм о изменама Програма коришћења и распоређивањa субвенција јавним  
предузећима и привредним друштвима  у 2020. години 

12 68 

64.  Закључак  o давању сагласности на  Одлуку о измени Финансијског плана Центра за 
образовање  Крагујевац  за 2020. годину 

13 1 

65.  Закључак o давању сагласности на  Одлуку о измени Финансијског плана 
Предшколске установе „Ђурђевдан" Крагујевац  за 2020. годину 

13 2 

66.  Закључак о расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање башти 
типа ''А'' путем јавног надметања - II круг 

13 2 

67.  Закључак о расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање уређаја 
за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања – II круг 

13 5 

68.  Закључак о програмима, пројектима и манифестацијама у  култури који се 
финансирају или  суфинансирају средствима  буџета града Крагујевца за  2020. 
годину 

13 8 

69.  Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину 13 12 
70.  Измене и допуне дела Плана генералне регулације ''Насеља Белошевац и 

Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка'' 
14 44 

71.  Закључак о давању сагласности на Одлукe Надзорног одбора ЈКП  Шумадија 
Крагујевац о реализацији краткорочних револвинг кредита 

14 87 

72.  Оперативнои план за одбрану од поплава на територији града Крагујевца за воде II 
реда, за 2020. годину 

14 97 

73.  Закључак o прихватању годишњег извештаја о раду Локалног омбудсмана за 2019. 
годину 

14 138 

74.  Закључак о усвајању Финансијског извештаја Привредног друштва Радио 
телевизија Крагујевац доо Крагујевац за период 01.01.2019 - 31.12.2019. године 

14 146 

75.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за развој услуга социјалне 
заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2019. годину 

14 147 

76.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад  ''Солидарност'' 
Крагујевац за 2019. годину 

14 147 

77.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Центра за неговање 
традиционалне културе Абрашевић  Крагујевац за 2019. годину 

14 147 

78.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању установе Дом омладине  
Крагујевац  за 2019. годину 

14 148 

79.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Историјског архива 
Шумадије Крагујевац за 2019. годину 

14 148 

80.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању установе Књажевско српски 
театар у Крагујевцу  за 2019. годину 

14 149 

81.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању установе културе Кораци у 
Крагујевцу за 2019. годину 

14 149 

82.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Музичког центра  у 
Крагујевцу за 2019. годину 

14 149 

83.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Народне библиотеке Вук 
Караџић у Крагујевцу  за 2019. годину 

14 150 

84.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању установе Народни музеј у  
Крагујевцу за 2019. годину 

14 150 

85.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Установе Позориште за 
децу Крагујевац за 2019. годину 

14 150 

86.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању установе Спомен парк 
Крагујевачки октобар у Крагујевцу за 2019. годину 

14 151 

87.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Завода за заштиту 
споменика културе  Крагујевац за 2019. годину 

14 151 

88.  Закључак о прихватању Годишњег финансијског извештаја ПД Центар за 
пољопривреду и рурални развој д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

14 151 

89.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  Центра за 
образовање Крагујевац за 2019. годину 

14 152 
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90.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду и Годишњег  финансијског 
обрачуна пословања- Завршног рачуна Градске туристичке организације Крагујевац 
за 2019. годину 

14 152 

91.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Апотеке Крагујевац за 
период I-XII 2019.године 

14 153 

92.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Дома здравља Крагујевац за 
период I-XII 2019.године 

14 153 

93.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Завода за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац за период I-XII 2019.године 

14 153 

94.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Завода за стоматологију  
Крагујевац за период I-XII 2019.године 

14 154 

95.  Закључак о прихватању Плана рада Апотеке Крагујевац за 2020. годину 14 175 
96.  Закључак о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја Спортског 

привредног друштва ФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 
14 175 

97.  Решење о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја Спортског 
привредног друштва ФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

14 176 

98.  Закључак о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја Спортског 
привредног друштва Женски фудбалски клуб Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац за 
2019. годину 

14 177 

99.  Закључак ГИК-а број: 013 – 195/20 – I /01 од 10.06.2020.године; 15 26 
100. Програм о измени Програма рехабилитације и одржавања градских улица и 

општинских путева на територији града Крагујевца 
16 1 

101. Закључак о расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање дечијих 
аутомобила у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну 
промоцију у Екстра зони, путем јавног надметања 

16 10 

102. Закључак о усвајању Закључка Комисије за утврђивање предлога за избор деце, 
омладине, наставника и пратилаца у оквиру програма међународне размене, број 
060-194/20-V-01 од 09.06.2020. године 

16 13 

103. Закључак о давању сагласности на Одлуку о ценовницима услуга у објекту 
крагујевaчког Дечјег одмаралишта на Копаонику 

16 13 

104. Закључак о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова Центра за 
образовање Крагујевац  за услуге продаје аранжмана за боравак гостију у објекту 
дечијег одмаралишта на Копаонику 

16 14 

105. Закључак о давању сагласности на на  Одлуку о измени Финансијског плана 
установе „Нада Наумовић“ Крагујевац за 2020.годину 

16 14 

106. Закључак о расписивању јавног позива  за  остваривање  права коришћења без 
плаћања накнаде пољопривредног земљишта у држaвној својини  на територији 
града Крагујевца за 2021. годину 

16 15 

107. Закључак о расписивању јавног позива  за  доказивање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини  на територији града Крагујевца за 
2021. годину 

16 15 

108. Упутство о поступку и начину процене тржишне вредности непокретности јавној 
својини; 

16 20 

109. ЗАПИСНИК О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА НА 
БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

17 1 

110. ЗАПИСНИК О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

17 86 

111. Закључак о начину рада и функционисања на поновним изборима за одборнике 
Скупштине града Крагујевца 

18 4 

112. Упутство  о образовању бирачких одбора за поновно гласање за избор одборника  
Скупштине града Крагујевца 

18 5 

113. Списак предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице,  
у које се могу уписати деца чији родитељи остварe право на накнаду дела трошкова 
боравка деце у предшколској установи за радну 2020/21. годину 

19 5 

114. Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата на 
поновљеним изборима за одборнике Скупштине града Крагујевца на три бирачка 
места на територији града Крагујевца одржаних 28.јуна 2020.године 

20 1 

115. Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању конач6них  резултата 
избора за одборнике Скупштине града Крагујевца 

20 4 

116. Извештај о укупним и коначним резултатима  избора за одборнике Скупштине града 
Крагујевца 

20 6 

117. Записник о расподели одборничких мандата 20 8 
118. Закључак о реализацији Уговора о додели бесповратне финансијске  помоћи за 

самосталне уметнике 
21 1 
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119. Исравка записника  о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата 
избора за одборнике Скупштине града Крагујевца на бирачким местима на 
територији града Крагујевца 

21 4 

120. Закључак о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 
2020/21. години 

24 1 

121. Закључак о расписивању Огласа за заузеће јавне површине за постављање уређаја 
за припрему хране 

24 3 

122. Упутство о процедурама, начину евидентирања, задужења опреме и поступању 
запослених са задуженом опремом 

24 5 

123. Закључак  о прихватању Извештаја Градске изборне комисије о спроведеним 
изборима за одборнике Скупштине града Крагујевца, одржаним 21. јуна 2020. 
године и поновним изборима одржаним 28. јуна 2020. године 

25 1 

124. Извештај Градске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике  
Скупштине  града  Крагујевца одржаним  21.јуна 2020.године и поновним изборима 
одржаним  28.јуна 2020.године 

25 1 

125. Закључак о расписивању Јавног огласа за одређивање доктора медицине за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене 
установе на територији града Крагујевца 

25 16 

126. Закључак o давању сагласности на Одлуку о ценовницима услуга у објекту 
крагујевчког Дечјег одмаралишта на Копаонику 

25 19 

127. Закључак o давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини трошкова  
Центра за образовање Крагујевац  за услуге продаје аранжмана за боравак гостију  
у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику 

25 20 

128. Програм о измени Програма рехабилитације и одржавања градских улица и 
општинских путева на територији града Крагујевца 

25 20 

129. Програм о другој измени Програма спровођења друштвене бриге за здравље на 
територији града Крагујевца за 2020.годину 

25 22 

130. Закључак о обезбеђивању обавезних уџбеника за ученике првог разреда јавних 
основних школа за школску 202 Закључак о прихватању Извештаја о раду са  
финансијским извештајем ПД Бизнис иновациони центар д.о.о. Крагујевац за 2019. 
годину 0/21. годину 

28 6 

131. Програм коришћења и распоређивањa субвенција јавним предузећима и 
привредним друштвима  у 2020. години 

28 7 

132. Програм о измени програма коришћења и распоређивавањa субвенција Спортским 
привредним друштвима  у 2020. години 

28 8 

133. Закључак о прихватању Извештаја о раду са Финансијским извештајем ПД Бизнис 
иновациони центар д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

29 16 

134. Закључак о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја и Годишњег 
извештаја о пословању ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину 

29 16 

135. Закључак о прихватању  Финансијског извештаја ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Крагујевац  за I-XII  2019. године 

29 17 

136. Закључак о прихватању Извештаја о пословању са Годишњим финансијским 
извештајем Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' Крагујевац за 2019. годину 

29 17 

137. Закључак о прихватању редовног Годишњег финансијског извештаја  и Извештаја о 
пословању  "Шумадија сајам", доо  Крагујевац за 2019. годину 

29 17 

138. Закључак о прихватању Годишњег финансијског извештаја ПД Регионална агенција 
за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

29 18 

139. Закључак о прихватању редовног Годишњег финансијског извештаја ПД „Центар за 
стрна жита“ д.о.о. Крагујевац за период 1.1.2019-31.12.2019. године 

29 18 

140. Закључак о прихватању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Слободна 
зона Шумадија ДОО Крагујевац за 2019. годину 

29 18 

141. Закључак о прихватању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем Јавног 
предузећа "Путеви" Крагујевац за 2019. годину 

29 19 

142. Закључак о прихватању Финансијског извештаја Јавног предузећа ''Урбанизам'' -
Крагујевац за 2019. годину 

29 19 

143. Закључак о прихватању Извештаја о остваривању Годишњег плана рада 
Предшколске установе "Нада Наумовић " Крагујевац за радну 2019/2020 годину 

30 1 

144. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 
"Нада Наумовић"  Крагујевац за радну 2020/21 годину 

30 1 

145. Закључак о прихватању Извештаја о остваривању Годишњег плана рада 
Предшколске установе "Ђурђевдан " Крагујевац за радну 2019/2020 годину 

30 2 

146. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 
"Ђурђевдан " Крагујевац за радну 2020/2021 годину 

30 2 

147. Закључак o давању сагласности на  Одлуку о измени Финансијског плана 30 3 
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Предшколске установе „Ђурђевдан" Крагујевац  за 2020. годину 
148. Закључак  o давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Центра за 

образовање  Крагујевац  за 2020. годину 
30 3 

149. Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ 
Крагујевац број: V2265/2 од 18. септембра 2020.године 

30 4 

150. Програм економских мера подршке привреди 30 4 
151. Списак предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице, у 

које се могу уписати деца чији родитељи остваре право на накнаду дела трошкова  
боравка деце у предшколској установи за радну 2020/21.годину 

30 13 

152. Исправка техничке грешке 30 15 
153. Исправка техничке грешке 30 15 
154. Исправка техничке грешке 30 15 
155. Исправка техничке грешке 30 16 
156. Програм обележавања Октобарских свечаности 2020. године 31 1 
157. Закључак о обустављању финансирања годишњег програма за 2020. годину 

Крагујевачког Женског кошаркашког Спортског удружења „Раднички 2016“ из 
Крагујевца 

31 4 

158. Закључак о налагању ЈКП Шумадија да изврши набавку недостајућих средстава и 
опреме неопходне за отпочињање обављања комуналне делатности- постављања 
и одржавања система јавне расвете на територији града Крагујевца 

31 5 

159. Закључак о покретању Иницијативе за спровођење  статусне промене припајања 31 5 
160. Закључак о спровођењу пописа непокретности физичких лица на територији града 

Крагујевца 
31 6 

161. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Годишњег плана рада 
Предшколске установе "Нада Наумовић"  Крагујевац за радну 2020/21.  годину 

31 7 

162. Исправка техничке грешке. 31 25 
163. Закључак о прихватању Информације о мерама техничке заштите на непокретним 

културним добрима у Просторно културно-историјској целини Старо градско језгро 
бр. 1455-01/2 од 16.10.2020. године 

32 69 

164. Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи 
интерес у области спорта на територији града Крагујевца 

33 1 

165. Програм о изменама Програма коришћења и распоређивањa субвенција јавним  
предузећима и привредним друштвима  у 2020. години 

34 58 

166. Програм о измени Програма распореда субвенција у области информисања у 2020. 
години; 

34 58 

167. Програм о измени Програма коришћења и распоређивањa субвенција Спортским 
привредним друштвима  у 2020. години 

34 59 

168. Програм  о изменама  Програма  распореда  средстава  дотација невладиним 
организацијама у области спорта  у граду  Крагујевцу  у  2020. години 

34 59 

169. Програм о изменама Програма распореда средстава за финансирање пројеката од 
јавног интереса за град Крагујевац  у 2020. години 

34 60 

170. Програм о изменама Програма  распореда  средстава  за  финансирање развоја  
културе  у  граду  Крагујевцу  у  2020. години 

34 60 

171. Програм о изменама  Програма  распореда средстава за  финансирање  развоја  
омладинске политике  у граду Крагујевцу у 2020. години 

34 61 

172. Закључак о давању сагласности на предлог о одобравању измене Трошковника 
Женског фудбалског клуба „Уна фортуна 04“ из Лужница 

34 65 

173. Програм о изменама Програма расподеле средстава удружењима/организацијама у 
области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2020.годину 

35 1 

174. Програм о првој измени Програма расподеле средстава 
удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на 
територији града Крагујевца 

35 1 

175. Програм о измени Програма спровођења превентивне систематске дератизације, 
дезинсекције и дезинфекције на територији града Крагујевца за 2020.годину 

35 2 

176. Програм о измени програма унапређења социјалне заштите за 2020. годину 35 2 
177. Програм о трећој измени Програма спровођења друштвене бриге за здравље на 

територији града Крагујевца за 2020.годину 
35 3 

178. Програм о измени програма распореда средстава субвенција Спортским 
привредним друштвима  у 2020. години 

35 3 

179. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима 
за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или 
недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију 
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења 

35 3 

180. Правилник о допуни Правилника о условима за постављање објеката на јавним 35 6 
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површинама 
181. Програм спровођења мера техничке заштите објеката у   оквиру просторно 

културно-историјске  целине ''Старо градско језгро Крагујевца'' 
36 17 

182. Програм зимске службе на одржавању градских улица, општинских путева, 
тротоара  и других јавних површина на територији града Крагујевца 

36 28 

183. Програм о изменама и допуни Програма расподеле буџетских средстава за основно 
и средње образовање на територији града Крагујевца  за трансфере нивоу 
Републике за 2020. годину 

36 42 

184. Програм о изменама Програма економских мера подршке привреди 36 44 
185. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана установе 

„Нада Наумовић“ Крагујевац за 2020.годину 
36 55 

186. Закључак о стављању ван снаге Закључка Градског већа о приступању изради 
Стратегије социјалне заштите града Крагујевца за период 2020-2024. године бр. 55-
391/19-V од 26. децембра 2019. године 

36 55 

187. Закључак о измени и допуни Закључка о признавању права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно 
или физичко лице у радној 2020/21. години 

37 1 

188. Кадровски план запослених у Градским управама и стручним службама  града 
Крагујевца за 2021. годину 

38 41 

189. Закључак о давању сагласности на Одлуку о цени услуга Установе „Позориште за 
децу„ Крагујевац 

38 86 

190. Правилник  о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава  града 
Крагујевца на рачун извршења буџета града Крагујевца за 2020 годину 

38 88 

191. План детаљне регулације површинског копа на локалитету ''Комарице'' у Горњим 
Комарицама   

39 2 

192. Декларација о улози функције управљања људским ресурсима  у граду Крагујевцу 39 23 
193. Закључак  о давању сагласности СПД ,,Раднички’’ д.о.о. Крагујевац на одлуку  

Скупштине друштва (3.децембар 2020.године) 
39 57 

194. Закључак  о давању сагласности СПД ,,Раднички’’ д.о.о. Крагујевац на одлуку  
Скупштине друштва (14.децембра 2020.године) 

39 57 

195. Правилник о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу 
средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из 
буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења  (Пречишћен текст) 

39 58 

196. Програм  о  другој  измени  Програма  распореда  средстава  за  финансирање 
развоја   културе  у  граду  Крагујевцу  у  2020. години 

39 84 

197. Програм распоређивањa средстава из буџета Града – субвенција, јавним  
предузећима и привредним друштвима  у 2021. години 

39 84 

198. Пословник  о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Крагујевца 

39 100 

199. Програм подстицајa  привреди у 2021. години 40 1 
200. Програм распореда  средстава за финансирање развоја културе у граду Крагујевцу 

у 2021. години 
40 2 

201. Програм расподеле средстава за финансирање установа културе у граду Крагујевцу 
у 2021. години 

40 3 

202. Програм распореда  средстава за финансирање  развоја  омладинске политике у 
граду Крагујевцу  у  2021. години 

40 4 

203. Програм распореда  средстава за  финансирање  развоја  јавног информисања у 
граду Крагујевцу у 2021. години 

40 5 

204. Програм распореда  средстава  дотација невладиним организацијама у области 
спорта  у граду Крагујевцу у 2021. години 

40 6 

205. Програм расподеле буџетских средстава за основно и средње образовање на 
територији града Крагујевца за трансфере нивоу Републике за 2021. годину 

40 7 

206. Програм распореда средстава за финансирање пројеката од јавног интереса за 
град Крагујевац  у 2021. години 

40 8 

207. Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне 
заштите за 2021. годину  на територији града Крагујевца 

40 9 

208. Програм спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке  амброзија 
на   територији града Крагујевца за 2021.годину 

40 10 

209. Програм спровођења превентивне систематске дератизације, дезинсекције и 
дезинфекције на територији града Крагујевца за 2021.годину 

40 13 

210. Програм расподеле средстава здравственим установама у јавној својини на 
територији града Крагујевца за 2021.годину 

40 16 

211. Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене 40 17 
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заштите на територији града Крагујевца за 2021.годину 
212. Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. 

годину 
40 18 

213. Закључак  o давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе 
„Ђурђевдан" Крагујевац  за 2021. годину 

40 34 

214. Закључак о давању сагласности на   Одлуку о измени Финансијског плана 
Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац за 2020.годину 

40 35 

215. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Нада 
Наумовић“ Крагујевац за 2021.годину 

40 35 

216. Закључак о давању сагласности на Извештај о раду Центра за спорт и 

рехабилитацију ОСИ ’’Искра’’ за 2019. годину 

40 36 

217. Закључак о усвајању  Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину 
Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове  Секретаријата за 
инспекцијске послове и комуналну милицију и Секретаријата за јавне приходе 

40 36 

 
 


	Решење о поништавању избора  на бирачком месту на бирачком месту број 69
	Решење о поништавању избора  на бирачком месту на бирачком месту број 150
	Упутство  о образовању бирачких одбора за поновно гласање за избор одборника 


