
РЕГИСТАР АКАТА ЗА 2015. ГОДИНУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

 
О Д Л У К Е 

 

Р.бр 
Назив одлуке Бр. 

сл. 
листа 

Бр. 
стране 

1.  Одлука о образовању Комисије за утврђивање околности у вези настале 
ситуације у ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац 

1 1 

2.  
Одлука о привременом финансирању спортских организација, спортских 
савеза, удружења, гранских и градских спортских савеза 

1 1 

3.  
Oдлукa  о оснивању  Jавног предузећа "Радио-телевизија   Крагујевац" - 
(пречишћен  текст) 

2 1 

4.  Одлука о давању сагласности на Финансијске планове месних заједница 
за 2015.годину 

2 10 

5.  
Одлука о утврђивању текста јавног позива за достављање предлога за 
доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКE 
НАГРАДE и јавни позив 

3 1 

6.  ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
"ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ" КРАГУЈЕВАЦ - (пречишћен текст) 

3 3 

7.  Одлука  о   потврђивању мандата  одборнику Скупштине града Крагујевца 4 1 

8.  Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града      Крагујевца 6 1 

9.  Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града    Крагујевца 6 1 

10.  Одлука  о  изради  Генералног  урбанистичког    плана « Крагујевац  2025» 6 2 

11.  Одлука  о  изради стратешке процене утицаја  Генералног  урбанистичког    
плана « Крагујевац  2025» на животну средину 

6 12 

12.  Одлука  о начину утврђивања цене за отуђење,    закупнине и   доприноса      
за уређивање грађевинског   земљишта 

6 15 

13.  Одлука  о отуђењу непокретности из јавне својине  града Крагујевца 6 25 

14.  Одлука  о Градским управама града Крагујевца 6 26 

15.  
Одлука  о усвајању Елабората о оправданости    отуђења грађевинског      
земљишта у својини града    Крагујевца без накнаде за потребе изградње  
новог     затвора у насељу Петровац 

6 56 

16.  
Одлука  о изменама и допунама Одлуке о   мерилима за обрачун  висине     
накнаде за уређивање  грађевинског земљишта у поступку  легализације  
објеката 

6 57 

17.  
Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план  установе Народна   библиотека ''Вук Караџић'' у    Крагујевцу за  
2015.годину 

6 59 

18.  Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план    установе Народни музеј у  Крагујевцу за    2015. годину 

6 59 

19.  Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план   Установе "Позориште за  децу" Крагујевац за    2015. годину 

6 59 

20.  
Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план  Центра за неговање традиционалне културе   "Абрашевић" 
Крагујевац за  2015.годину 

6 60 

21.  Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план  Установе Дом омладине ''Крагујевац'' у    Крагујевцу за 2015.годину 

6 60 

22.  
Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план  установе Спомен парк  ''Крагујевачки октобар'' у   Крагујевцу за  
2015.годину 

6 60 

23.  Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план   установе Књажевско српски   театар у Крагујевцу   за  2015.годину   

6 61 

24.  Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план  Историјског архива   Шумадије    Крагујевац за    2015.годину 

6 61 

25.  Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план Музичког центра у Крагујевцу   за 2015.годину 

6 61 



26.  
Одлука  о давању сагласности на  Програм рада и Годишњи финансијски 
план  Завода за заштиту   споменика културе  Крагујевац у Крагујевцу за 
2015.годину 

6 62 

27.  
Одлука  о давању сагласности на  Програм о изменама и допунама  
Програма пословања Јавног предузећа ''Радио–телевизија   Крагујевац'' за 
2015. годину 

6 62 

28.  Одлука  о давању сагласности на  Програм о изменама и допунама 
Програма  пословања ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за   2015.годину 

6 63 

29.  
Одлука  о давању сагласности на  Програм о изменама и допунама 
Програма    пословања ЈП '' Дирекција за  урбанизам –     Крагујевац''  за 
2015.годину 

6 63 

30.  Одлука о измени Одлуке о организацији и раду стручне службе за     
скупштинске послове   

6 64 

31.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  оснивању Јавног   предузећа   
''Предузеће за изградњу   града Крагујевца'' 

6 64 

32.  Одлука о давању сагласности Статут о измени Статута установе 
Књажевско  српски театар у Крагујевцу  

6 65 

33.  Одлука о давању сагласности Статут о допуни Статута установе Народна    
библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу 

6 65 

34.  Одлука о давању сагласности Статут о изменaма и допунама Статута 
Јавног  предузећа ''Радио-телевизија Крагујевац'' 

6 66 

35.  Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града 
Крагујевца за 2015. годину 

6 73 

36.  Одлука о расписивању  јавног огласа за  начелнике градских управа 7 1 

37.  Одлука о враћању  запослених у ЈКП''Нискоградња'' који су привремено 
упућени у друга јавна и јавна комунална предузећа 

7 7 

38.  Одлука о утврђивању листе  кандидата предложених  за доделу Годишње 
награде града Крагујевца - Ђурђевданске награде 

8 1 

39.  
Одлука о расписивању јавног позива за достављање програма рада 
удружења/организација особа са инвалидитетом и оболелих лица у циљу 
доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2015.годину; 

8 2 

40.  Одлука о изменама Одлуке о Градским управама  града Крагујевца 9 1 

41.  Одлука  о ребалансу буџета града Крагујевца за  2015. годину 9 2 

42.  Одлука  о започињању процеса израде и   имплементације Локалног   
еколошког  акционог плана града Крагујевца за период 2015 – 2019 

9 154 

43.  Одлука о  изменама и допунама Одлуке о  комуналном реду 9 155 

44.  Одлука о  измени и допуни  Одлуке о оснивању  Јавног комуналног  
предузећа  ''Паркинг сервис Крагујевац'' 

9 155 

45.  Одлука о расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање 
баште типа ''А'' путем јавног надметања 

9 178 

46.  Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈСП 
''Крагујевац'', бр. 02-4326/3 од 25.12.2014. године 

9 181 

47.  Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Крагујевца  у 2015. години 

11 1 

48.  Oдлука o изменaма Одлуке Градског већа број 112-291/15-V од 27. 
фербруара 2015. године 

11 122 

49.  
-Одлука о одобравању средстава за реализацију програма рада 
удружења/организација особа са инвалидитетом и оболелих лица за 2015. 
годину на територији града Крагујевца 

14 1 

50.  Одлука о расписивању огласа за II круг заузећа јавне површине за 
постављање баште типа ''А'' путем јавног надметања 

14 3 

51.  Oдлукa о  додели звања ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН  ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 15 1 

52.  
Oдлукa о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА –    
  ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ  за 2014.годину Невенки Ђелић, за област 
новинарства 

15 1 

53.  
Oдлукa о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА –    
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ  за 2014.годину Школи за основно и средње 

15 2 



образовање  ''Вукашин   Марковић'', за област   образовања 

54.  
Oдлукa о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА –   
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ  за 2014.годину Љубици Жикић, за област 
хуманитарног карактера 

15 2 

55.  
Oдлукa о додели ГОДИШ15ЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА –    
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ  за 2014.годину Братиславу Милановићу, за 
област уметности   

15 2 

56.  
Oдлукa о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА –    
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ  за 2014.годину Женском рукометном клубу 
''Раднички'' Крагујевац,   за област спорта 

15 3 

57.  
Одлука  о изради  Плана детаљне регулације   ''Дела градског центра,   
блок  Стара    топлана – потес на     углу улица Николе Пашића и  Љубе 
Тадића'' 

15 3 

58.  Одлука о задуживању града Крагујевца за  финансирање дефицита текуће 
ликвидности 

15 5 

59.  Одлука о организацији и функционисању  система  заштите и  спасавања и   
цивилне  заштите на   територији града Крагујевца 

15 5 

60.  Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за Роме за  период  
2015 –  2018. године 

15 14 

61.  Одлука о расписивању јавног огласа за Градског ревизора; 15 21 

62.  ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ СВЕТОГ ЂОРЂА 16 1 

63.  Одлука о висини новчаног дела Годишње награде града Крагујевца-   
Ђурђевданске награде за 2014. годину 

16 2 

64.  Одлукa о радном времену, бр.130-6/15 -V од 12. маја 2015.године 18 1 

65.  Одлуку, број 110-69/15-V од 21. маја 2015. године 19 1 

66.  Одлукa, број 501-192/15-V од 29. маја 2015. године 20 1 

67.  Одлука о завршном рачуну буџета града  Крагујевца за   2014. годину 21 1 

68.  Одлука о приступању изради Стратегије социјалне заштите  града 
Крагујевца за период 2015- 2019.године  

21 98 

69.  Оперативни план за одбрану од поплава  града Крагујевца у 2015.   години 21 107 

70.  Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Радио -  
телевизија Крагујевац'' 

21 142 

71.  Одлука о методу и моделу приватизације Јавног предузећа „Радио-  
телевизија Крагујевац 

21 142 

72.  

Одлука о одређивању лица  за оверу образаца за   обрачун  и исплату 
зарада, тромесечно извештавање       о  реализацији  годишњих програма 
пословања  и        извештаја о кретању зарада и  броја запослених у        
јавним, јавним комуналним предузећима и друштвима   капитала,  која 
обављају делатност од општег  интереса 

21 143 

73.  
Одлука о давању сагласности на Финансијски извештај  Јавног   предузећа   
''Радио-телевизија  Крагујевац''  за период 01.01.2014. до 31.12.2014. 
године 

21 144 

74.  Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора  јавног и   
јавнo  комуналног     предузећа чији је  оснивач град Крагујевац 

21 154 

75.  
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и  поступку именовања   
директора jавних и jавнo   комуналних предузећа чији је оснивач град  
Крагујевац 

21 160 

76.  Одлука о измени Одлуке о јавним  паркиралиштима 21 160 

77.  
Одлука о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора ЈКП    
'Чистоћа'' о прибављању средстава која су у   функцији    обављања   
претежне делатности предузећа 

21 161 

78.  Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈКП 'Чистоћа'' Крагујевац  за  2015.годину  

21 161 

79.  Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и  допунама   
Програма   пословања ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за  2015.годин у 

21 162 



80.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног  
предузећа ''Радио-  телевизија Крагујевац'' за   период од  01.01.2014. до 
31.12.2014. године 

21 162 

81.  Одлука о давању сагласности на Статут о допунама Статута  Јавног   
комуналног  предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац 

21 163 

82.  Одлука о давању сагласности на Статут  о измени  Статута  Центра за 
неговање  традиционалне културе   ''Абрашевић''  Крагујевац 

21 164 

83.  Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Музичког 
центра у Крагујевцу о давању у закуп пословног  простора 

21 164 

84.  Одлука о  оснивању Јавног предузећа "Радио-телевизија  Крагујевац" 
(пречишћен  текст) 

22 1 

85.  Одлуку, број 022-113/15-V од 5. јуна 2015. године 22 9 

86.  Одлуку, број 022-114/15-V од 5. јуна 2015. године 22 9 

87.  Одлука о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република 
Србија  и града Торина, Република Италија 

23 1 

88.  

Одлукa о објављивању стално отвореног конкурса за достављање 
предлога пројеката удружења /организација у области социјалне и 
здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца 
за 2015. годину, број 55-486/15-V од 12. јуна 2015. године 

23 3 

89.  

Одлукa о одобравању годишњих програма спортских организација и 
одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих 
програма спортских организација на територији града Крагујевца у 2015. 
години, број 66-7/15-V од 12. јуна 2015. године 

23 7 

90.  
Oдлукa о  давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину, критеријуму и поступку пријема деце у Предшколску 
установу "Нада Наумовић" Крагујевац 

24 1 

91.  
Одлука о  давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину, критеријуму и поступку пријема деце у Предшколску 
установу "Ђурђевдан" Крагујевац 

24 1 

92.  Одлука o изменaма Одлуке  Градског већа, број 112-291/15-V од 
27.02.2015.године  и бр. 112-291/15-V 31.03.2015.године 

24 2 

93.  Oдлука о  градском већу (пречишћен текст) 25 19 

94.  Oдлука о градским управама града Крагујевца ( пречишћен текст ) 25 26 

95.  Oдлукa о организацији и раду стручне службе за скупштинске послове 
(пречишћен текст) 

25 57 

96.  Одлука о додељивању простора за рад Одборничкој групи ''Покрет 
за наш Град – проф. др Небојша Здравковић'' у Крагујевцу 

26 1 

97.  
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 
Крагујевца 

26 1 

98.  Одлука o постављењу помоћника Градоначелника за унапређење 
људских и мањинских права и сарадњу са удружењима 

26 19 

99.  
Одлукa о расписивању конкурса за достављање предлога пројекaта 
удружења/организација у области социјалне заштите који имају за циљ 
пружање подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом 

27 1 

100.  Одлукa о образовању Градског савета за запошљавање 27 5 

101.  Oдлука о прибављању непокретности у јавну својину града Крагујевца 
непосредном погодбом 

27 5 

102.  Одлука  о централизацији и контроли јавних набавки 27 6 

103.  Oдлукa о прибављању непокретности у јавну својину града Крагујевца 
путем размене непосредном погодбом 

28 1 

104.  Oдлукa о прибављању непокретности у јавну својину града Крагујевца 28 2 

105.  Oдлукa о образовању  Комисије за планове 29 5 

106.  Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за   именовање директора ЈКП 
''Градска гробља'' чије је  оснивач град Крагујевац 

29 7 



107.  Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавног  комуналног предузећа   
''Водовод и канализација'' 

29 12 

108.  Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈКП ''Градске тржнице'' 29 13 

109.  Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП ''Чистоћа'' 29 13 

110.  Одлука о изменама Одлуке о јавним   паркиралиштима 29 14 

111.  Одлука o давању сагласности на Статут о измени  Статута Јавног 
комуналног предузећа ''Паркинг сервис  Крагујевац'' 

29 14 

112.  Одлука о давању сагласности на Одлуку УО Музичког центра у Крагујевцу 
о давању у закуп пословног простора 

29 15 

113.  Одлука о давању сагласности на употребу имена града Крагујевца у 
називу куглашког клуба 

29 15 

114.  Одлука о давању сагласности на програм о изменама    и допунама 
Програма пословања ЈКП ''Градске тржнице''  Крагујевац за 2015. годину 

29 16 

115.  
Одлука о допуни Одлуке о започињању процеса  израде и имплементације 
Локалног еколошког акционог  плана Града Крагујевца за период 2015 - 
2019 

29 16 

116.  Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 
установе "Ђурђевдан"  Крагујевац, за радну 2015/2016. годину 

30 1 

117.  Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада  Предшколске 
установе "Нада Наумовић"  Крагујевац за радну 2015/16. годин 

30 1 

118.  

Одлука о измени Одлуке о одобравању  годишњих програма спортских 
организација  и одређивању висине средстава за реализацију одобрених 
годишњих програма спортских организација на територији града 
Крагујевца у 2015. години  број  66-7/15- V  од  12. jуна 2015. године 

30 2 

119.  Одлука  о утврђивању месечног износа накнаде по м² рекламног паноа  и 
средстава за рекламирање 

32 1 

120.  Одлука о главном урбанисти града Крагујевца 34 125 

121.  
Одлука о одређивању органа надлежног за     давање у закуп, односно   на       
коришћење     пољопривредног земљишта у државној   својини на     
територији града         Крагујевца 

34 127 

122.  Одлука о условима и поступку претварањa права дугорочног закупа    
грађевинског земљишта у право својине 

34 128 

123.  Одлука о начину и поступку прибављања непокретности у процесу   
реализације Програма расељавања ''Старе радничке колоније'' 

34 130 

124.  Одлука о такси превозу 34 133 

125.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о    
пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац 

34 141 

126.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о  
пословању ЈКП ''Чистоћа''    Крагујевац 

34 142 

127.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о  
пословању  ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' Крагујевац 

34 142 

128.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о  
пословању ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац 

34 143 

129.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о  
пословању  ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац 

34 143 

130.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о   
ословању ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац 

34 144 

131.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о 
пословању ЈП Спортски центар ''Младост'' Крагујевац 

34 144 

132.  Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП ‘’Градска     
стамбена агенција’’ Крагујевац 

34 145 

133.  Одлука о давању сагласности на Извештај-Финансијски извештај о      
пословању Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'', Крагујевац 

34 145 

134.  Одлука  о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП  ''Дирекција  за 
урбанизам – Крагујевац'' 

34 146 

135.  Одлука о давању сагласности на Извештај о пословању за период  јануар-
децембар 2014. године за ЈП ‘’Предузеће за изградњу град   Крагујевца’’ 

34 146 



136.  Одлука о давању сагласности  на Статут о допуни Статута Јавног      
комуналног    предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац 

34 147 

137.  Одлука о давању сагласности  на Статут о допуни Статута Јавног    
комуналног предузећа ''Чистоћа'' Крагујевац 

34 148 

138.  Одлука о давању сагласности  на Статут о изменама Статута Јавног      
комуналног предузећа ''Градске тржнице'' Крагујевац 

34 148 

139.  Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац за 2015годину 

34 149 

140.  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама   
Програма пословања ЈП ''Дирекција за урбанизам – Крагујевац'' за 2015. 
годину   

34 149 

141.  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног предузећа ''Радио – телевизија Крагујевац'' за  
2015.  годину  

34 150 

142.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити   остварене   
у пословној 2014. години Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' 

34 150 

143.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2014. годину 
Јавног предузећа Спортски центар ''Младост'' Крагујевац 

34 151 

144.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈКП ''Чистоћа'' 
Крагујевац за 2014.годину 

34 151 

145.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈКП  ''Паркинг  
сервис Крагујевац'' Крагујевац 

34 152 

146.  
Одлука о давању сагласности на Програм о    изменама и   допунама      
Програма пословања ЈКП ''Водовод     и  канализација''  Крагујевац за   
2015.годину 

34 152 

147.  Одлука о давању сагласности на Програм о    изменама  и  допунама    
Програма пословања ЈКП    ''Чистоћа'' Крагујевац  за  2015. годину 

34 153 

148.  
Одлука о давању сагласности на одлуке Надзорног    одбора ЈКП  
''Чистоћа'' о набавци радова и опреме у оквиру     реализације Пројекта   
''Изградња и опремање    рециклажног  центра'' 

34 153 

149.  Одлука о Комисији за координацију рада Одборничких група  и  Скупштине      
града Крагујевца 

34 154 

150.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о обезбеђењу услова за рад        
одборника и Одборничких група Скупштине града Крагујевца 

34 155 

151.  Одлука о изменама Одлуке  о отуђењу и давању у закуп   грађевинског         
земљишта  у јавној својини  

34 156 

152.  Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању смрти лица  умрлих        
изван здравствене установе на територији града Крагујевца 

34 157 

153.  Одлука о усвајању Локалног акционог плана за     младе града  Крагујевца 
за период 2015 – 2019. године 

35 1 

154.  Одлуку о персоналном саставу  Комисије за координацију рада 
одборничких група и Скупштине града Крагујевца 

36 1 

155.  
Одлука o изменaма Одлуке Градског већа, број 112-291/15-V од 
27.02.2015.године,  бр. 112-291/15-V од  31.03.2015.године и бр. 112-
291/15-V  од 26.06.2015.године 

36 14 

156.  
Одлука о давању  сагласности на Правилник о општим условима за 
аутобусе за рад на линијама јавног градског и приградског превоза  
путника у Крагујевцу, технички и естетски преглед 

36 14 

157.  
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих  
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на 
територији града Крагујевца 

37 1 

158.  Одлука o давању сагласности на Правилник о понашању и обавезама 
саобраћајног особља у градском и приградском превозу у Крагујевцу 

37 2 

159.  Одлука о усвајању Стратегије социјалне заштите   града  Крагујевца   за 
период   2015 - 2019.године 

38 1 

160.  Одлука о II ребалансу буџета града Крагујевца   за 2015. годину 38 84 

161.  Одлука о задуживању града Крагујевца за  финансирање капиталних 
инвестиционих расхода 

38 138 

162.  Одлука о приступању изради Програма развоја  спорта у граду Крагујевцу 
за период 2016 - 2018. године 

38 140 



163.  Одлука о давању пословног простора у закуп 38 140 

164.  Одлука о активностима везаним за реализацију  Уговора о  продаји   
Јавног   предузећа ''Радио – телевизија Крагујевац'' 

38 148 

165.  
Одлука о давању сагласности наПрограм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈП  ''Градска  стамбена   агенција''  Крагујевац за 
2015.годину   

38 149 

166.  Одлука о давању сагласности наПрограм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈКП  ''Чистоћа''   Крагујевац за 2015.годину 

38 149 

167.  Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма  пословања ЈКП   ''Градска гробља'' Крагујевац за  2015.годину 

38 150 

168.  Oдлука  о престанку мандата одборника Скупштине града Крагујевца 41 1 

169.  Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крагујевца 41 1 

170.  Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну  
оплодњу 

41 68 

171.  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама  Програма 
пословања ЈП   ''Предузеће за изградњу града Крагујевца“    
Крагујевац за 2015. годину 

41 70 

172.  

Одлука о давању сагласности на Програм о допунама Програма рада и 
Одлуку о   изменама Годишњег  
финансијског    плана    Центра за неговање традиционалне културе 
"Абрашевић" Крагујевац за 2015.годину 

41 70 

173.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Годишњег    финансијског плана  Историјскoг архива Шумадије    
Крагујевац за 2015. годину 

41 71 

174.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  
Годишњег   финансијског плана Завода за заштиту  споменика    
културе Крагујевац за 2015. годину 

41 71 

175.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Годишњег 
финансијског плана  установе Народни музеј у Крагујевцу за 2015. годину 

41 71 

176.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Годишњег 
финансијског плана Музичког центра у Крагујевцу за 2015. годину 

41 72 

177.  
Одлука о давању сагласности на Програм о допуни Програма рада и 
Одлуку о изменама Годишњег финансијског плана установе Спомен парк 
''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу за 2015. годину 

41 72 

178.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Годишњег финансијског плана Установе Народна библиотека ''Вук 
Караџић'' у Крагујевцу за 2015. годину 

41 73 

179.  
Одлука о давању сагласности на Програм  о измени и допуни Програма 
рада  и Одлуку о изменама Годишњег финансијског плана Установе Дом 
омладине ''Крагујевац'' за 2015. годину 

41 73 

180.  
Одлука о давању сагласности на Програм  о допуни Програма рада и 
Одлуку о изменама Годишњег финансијског плана Књажевско српског 
театра у Крагујевцу за 2015. годину 

41 73 

181.  
Одлука о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма 
рада и Одлуку о измени и допуни Годишњег финансијског плана Установе 
''Позориште за децу'' Крагујевац за 2015. годину 

41 73 

182.  
Одлука о давању сагласности на Програм  о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' Крагујевац 
за 2015. годину 

41 74 

183.  Одлука о  изменама Одлуке о комуналним делатностима на 
територији града  Крагујевца 

41 74 

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

41 75 

185.  Oдлуку о додељивању простора за рад Одборничкој групи ''За бољи и 
модернији Град'' у Крагујевцу 

41 78 

186.  Oдлуку о додељивању простора за рад Градском одбору Партије 
уједињених пензионера Србије у Крагујевцу 

41 79 

187.  Одлука о буџету града крагујевца за 2016. годину 42 1 



188.  Одлука о давању сагласности на измене Финансијских  планова месних 
заједница за 2015.годину 

43 1 

189.  Одлука о  утврђивању новчане накнаде за штету насталу  на сточном 
фонду  и сточној храни 

43 8 

190.  Одлука о проглашењу 2016. године - Годином    Универзитета и књиге  у 
Крагујевцу 

44 1 

191.  Одлука о усвајању Локалног акционог плана за    унапређење  положаја  
Рома у граду   Крагујевцу за   период 2015 – 2018. године 

44 1 

192.  Одлука о изради Плана детаљне регулације    ''Институт за стрна жита - 
Радна     зона Феникс'' 

44 59 

193.  Одлука о максималном броју запослених на    неодређено време у систему    
локалне самоуправе града Крагујевца за 2015.годину 

44 60 

194.  Одлука о матичним подручјима на територији   града Крагујевца 44 62 

195.  
Одлука о давању сагласности на  Програм о изменама Програма 
пословања Јавног   предузећа Спортски  центар   ''Младост'' Крагујевац за    
2015. годину 

44 66 

196.  Одлука о давању сагласности на  Програм о изменама и допунама 
Програма пословања    ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за  2015.годину 

44 66 

197.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод и    канализација'' Крагујевац за 2016. годину 

44 66 

198.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног комуналног 
предузећа  ''Чистоћа'' Крагујевац за     2016. годину 

44 67 

199.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног комуналног 
предузећа ''Градска гробља''    Крагујевац за 2016. годину 

44 67 

200.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног комуналног 
предузећа ''Зеленило'' Крагујевац за 2016. годину 

44 67 

201.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног комуналног 
предузећа ''Градске тржнице''    Крагујевац за 2016. годину 

44 68 

202.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног комуналног 
предузећа ''Паркинг сервис    Крагујевац'' за 2016. годину 

44 68 

203.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног предузећа 
„Градска стамбена агенција“    Крагујевац  за 2016. годину 

44 69 

204.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног предузећа 
''Предузеће за изградњу града    Крагујевца“ Крагујевац за 2016. годину 

44 69 

205.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног предузећа 
Спортски центар''Младост ''   Крагујевац за 2016. годину 

44 69 

206.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног стамбеног 
предузећа ''Крагујевац''  за 2016. годину 

44 70 

207.  Одлука о давању сагласности на програм пословања  Јавног предузећа 
''Дирекција за урбанизам –   Крагујевац''   за 2016. годину 

44 70 

208.  Одлука о дозвољеној спратности по зонама за    објекте који се налазе у     

поступку озакоњења на    територији града Крагујевца    
44 70 

209.  Одлука о спровођењу јавног конкурса за   именовање директора јавно     
комуналних предузећа  чији    је оснивач град Крагујевац 

44 73 

210.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о   комуналном реду 44 78 

211.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  Градским управама града  
Крагујевца  

44 80 

212.  Одлука о давању сагласности на Одлуку о  расподели  добити  ЈКП 
''Градске       тржнице'' Крагујевац  

44 82 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



РЕШЕЊА 
 

Р.бр 
 

Назив решења 
Бр. 
сл. 

листа 

Бр. 
стране 

1.  
Решење о образовању Радне групе за израду и имплементацију 
Стратегије социјалне заштите  града Крагујевца за период 2015-
2019.године 

1 6 

2.  
Решење о образовању Савета за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом 

1 7 

3.  
Решење о образовању Комисије за давање предлога за доделу средстава 
из буџета града Крагујевца за реализацију програма рада и пројеката 
удружења за манифестације од значаја за град Крагујевац 

1 8 

4.  Решење о измени Решења о  образовању Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пословних просторија 

1 9 

5.  Решење о формирању Комисије за примопредају радова и коначан 
обрачун радова објеката на локацији ''Денино брдо'' у Крагујевцу 

2 17 

6.  Решење о образовању Савеза за миграције и трајна решења града 
Крагујевца 

3 30 

7.  
Решење о образовању Радног тима за израду Акционог плана реализације 
Стратегије развоја туризма града Крагујевца 2015-2020. године за 2015. 
годину 

3 31 

8.  
Решење о измени Решења о образовању Радног има за израду Акционог 
плана реализације Стратегије развоја турзима града Крагујевца 2015-
2020. године за 2015. годину број: 112-101/15-V од 21.01.2015. године 

3 32 

9.  Решење  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градске 
тржнице'' Крагујевац о усвајању Ценовника за наплату пијачних услуга 

4 5 

10.  Решење о образовању Радног тима за израду Локалног акционог плана за 
младе 

4 8 

11.  Решење о давању сагласности на  Програм о изменама Програма 
пословања Градске агенције за саобраћај  доо Крагујевац за 2014. годину 

4 9 

12.  Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 
2015.годину 

5 12 

13.  

Решење о давању сагласности на одлуку о одређивању месечне накнаде 
која припада ЈСП ''Крагујевац'' за обављање послова обједињене наплате 
комуналних и других услуга у периоду од 01.01.2015.године до 
31.12.2015.године и коју плаћају учесници СОН-а 

5 13 

14.  Решење о допуни Решења о  образовању Радног тима за израду Локалног 
акционог плана за младе број 112-239/15-V од 3. фебруара 2015. године 

5 14 

15.  Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
киоска и продајних пултова 

5 14 

16.  
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
пословних просторија и давања  пословних просторија на коришћење без 
накнаде 

5 15 

17.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за мандатно - имунитетска 
питања 

6 66 

18.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за нормативна акта 6 66 

19.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за буџет и финансије 6 67 

20.  Решење о престанку функције заменика директора ЈП РТК Крагујевац 6 67 

21.  Решење о престанку функције вршиоцу дужности директора Јавног  
стамбеног предузећа ''Крагујевац'' 

6 67 

22.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног  стамбеног 
предузећа ''Крагујевац' 

6 68 

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

6 68 

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

6 68 

25.  Решење о престанку функције директора Јавног  комуналног предузећа 
''Чистоћа'' 

6 69 



26.  Решење о  именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа'' Крагујевац 

6 69 

27.  Решење о престанку функције директора Јавног  комуналног предузећа 
''Градске тржнице'' Крагујевац 

6 70 

28.  Решење о  именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Градске тржнице'' Крагујевац 

6 70 

29.  Решење о  разрешењу директора Дома здравља Крагујевац 6 71 

30.  Решење о  именовању вршиоца дужности  директора Дома здравља 
Крагујевац 

6 71 

31.  Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора ''Апотеке 
Крагујевац'' 

6 71 

32.  Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац   

6 72 

33.  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народног 
музеја у  Крагујевцу 

6 72 

34.  Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Народног 
музеја у  Крагујевцу 

6 72 

35.  Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора 
Музичког центра  Крагујевац 

6 73 

36.  
Решење о измени Решења о образовању Комисије за решавање у 
управном поступку у другом степену, број 112-1720/14-V од 6. новембра 
2014. године 

6 120 

37.  Решење о образовању Комисије за формирање почетног стања у 
пореском књиговодству  на дан 01.01.2014. године;  

6 120 

38.  Решење о  образовању Комисијe за избор кандидата  за начелнике 
градских управа 

7 7 

39.  
Решење о образовању Комисије за попис и преузимање постојеће 
документације из области сеоских водовода и атарских путева на сеоском 
подручју града Крагујевца 

7 11 

40.  Решење о образовању Комисије за спровођење ''Регионалног програма 
стамбеног збрињавања избеглица'' 

8 9 

41.  

Решење о II измени Решења образовању Радног тима за израду Акционог 
плана реализације Стратегије развоја туризма града Крагујевца 2015-
2020.године,  за 2015. годину број 112-101/15-V од 21.01.2015.године и 
26.01.2015.године 

8 9 

42.  

Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и 
процену штета насталих од последица поплаве на територији града 
Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације број 112-1735/14-V од 
7.11.2014. године 

8 10 

43.  
Решење  о  образовању Радне групе за предузимање активности за 
реализацију оснивања правног лица за обављање делатности дечијих 
одмаралишта 

8 10 

44.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за буџет и финансије 9 156 

45.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за социјалну политику и 
здравство 

9 157 

46.  Решење о разрешењу и избору заменика председника Одбора за 
обележавање празника, јубилеја и доделу признања 

9 157 

47.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за комуналне и делатности 
од општег интереса 

9 158 

48.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за  удруживање и сарадњу   9 158 

49.  Решење о престанку мандата вршиоцу дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац   

9 159 

50.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац   

9 159 

51.  Решење о разрешењу директора Народног музеја у Крагујевцу 9 160 

52.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног музеја у 
Крагујевцу 

9 160 



53.  Решење о  разрешењу и  именовању члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа'' Крагујевац 

9 161 

54.  Решење о  разрешењу и  именовању члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац 

9 161 

55.  Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе 
Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' Крагујевац 

9 162 

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

9 162 

57.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Прве 
техничке школе 

9 163 

58.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Друге 
техничке школе 

9 163 

59.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Политехничке школе 

9 164 

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

9 164 

61.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економске 
школе 

9 165 

62.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Трговинско 
угоститељске школе ''Тоза Драговић'' 

9 165 

63.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке 
школа '' др Милоје Милојевић'' 

9 166 

64.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за 
основно и средње образовање '' Вукашин Марковић'' 

9 166 

65.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе са 
домом за ученике оштећеног слуха 

9 167 

66.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
школе ''Радоје Домановић ‘’ у Крагујевцу 

9 167 

67.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Мома  Станојловић‘’ у Крагујевцу 

9 168 

68.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Станислав Сремчевић‘’ у Крагујевцу 

9 168 

69.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Светозар Марковић‘’ у Крагујевцу 

9 168 

70.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
''Свети Сава'' у Крагујевцу: 

9 169 

71.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Трећи Крагујевачки батаљон ‘’ у Крагујевцу 

9 170 

72.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’21 октобар‘’ у Крагујевцу 

9 170 

73.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Јован Поповић‘’ у Крагујевцу 

9 171 

74.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Мирко Јовановић‘’ у Крагујевцу 

9 171 

75.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Живадинка Дивац‘’ у Крагујевцу 

9 172 

76.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Ђура Јакшић ‘’ у Крагујевцу 

9 172 

77.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Вук Стефановић Караџић‘’ у Крагујевцу 

9 173 

78.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Драгиша Михаиловић ‘’ у Крагујевцу 

9 173 

79.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Милутин и Драгиња  Тодоровић ‘’ у Крагујевцу 

9 174 

80.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
''Драгиша Луковић Шпанац'' у Крагујевац 

9 174 

81.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’19 октобар ‘’ у Маршићу 

9 175 

82.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Јулијана Ћатић‘’ у Страгарима 

9 175 



83.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Наталија Нана Недљковић ‘’  у Грошници 

9 176 

84.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Милоје Симовић ‘’ у Драгобраћи 

9 176 

85.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Прота Стеван Поповић ‘’ у Чумићу 

9 177 

86.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Сретен Младеновић‘’ у Десимировцу 

9 177 

87.  Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
‘’Доситеј Обрадовић‘’ у Ердечу 

9 178 

88.  Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље града 
Крагујевца 

9 181 

89.  Решење о постављењу начелника Градске управе за финансије 10 2 

90.  Решење о постављењу начелника Градске пореске управе 10 2 

91.  Решење о постављењу начелника Градске управе за инвестиције 10 3 

92.  Решење о постављењу начелника Градске управе за имовину 10 3 

93.  Решење о постављењу начелника Градске управе за просторно 
планирање, убанизам, изградњу и заштиту животне средине 

10 4 

94.  Решење о постављењу начелника Градске управе за управљање 
пројектима, одрживи и равномерни развој 

10 4 

95.  Решење о постављењу начелника Градске управе за опште и заједничке 
послове 

10 5 

96.  Решење о постављењу начелника Градске управе за привреду 10 5 

97.  Решење о постављењу начелника Градске управе за ванпривредне 
делатности 

10 6 

98.  Решење о постављењу начелника Градске управе за здравствену и  
социјалну заштиту 

10 6 

99.  Решење о постављењу начелника Градске управе за комуналне и 
инспекцијске послове 

10 7 

100. Решење о постављењу начелника Градске управе за послове 
Градоначелника и Градског већа 

10 7 

101. Решење о постављењу начелника Градске управе за јавне набавке; 10 8 

102. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора о измени  
Ценовника услуга ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' 

11 126 

103. Решење о изменама и допунама Решења о јавним паркиралиштима; 11 128 

104. Решење о разрешењу начелника Градске пореске управе 14 5 

105. Решење о разрешењу начелника Градске управе за финансије 14 5 

106. Решење о разрешењу начелника Градске управе за послове локалне 
самоуправе и опште управе 

14 6 

107. Решење о разрешењу заменика начелника Градске управе за послове 
локалне самоуправе и опште управе 

14 6 

108. Решење о разрешењу и избору председника Одбора за саобраћај 15 15 

109. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за неговање 
традиционалне културе ''Абрашевић'' Крагујевац 

15 15 

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

15 15 

111. Решење о разрешењу директора Музичког центра у Крагујевцу 15 15 

112. Решење о именовању вршиоца дужности директора Музичког центра у 
Крагујевцу 

15 16 

113. Решење о разрешењу и именовању члана УО Установе Спомен парк 
''Крагујевачки октобар '' Крагујевац 

15 16 

114. Решење о разрешењу и именовању члана УО Музичког центра у 
Крагујевцу 

15 16 



115. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра 
за неговање традиционалне културе ‘’Абрашевић'' у Крагујевцу 

15 17 

116. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског 
архива Шумадије  у Крагујевцу 

15 17 

117. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Политехничке 
школе у Крагујевцу 

15 18 

118. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе са 
домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу 

15 18 

119. Решење о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Школе за 
основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' у Крагујевцу 

15 18 

120. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Трговинско 
угоститељске школе ''Тоза Драговић'' у Крагујевцу 

15 19 

121. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Друге 
техничке школе у Крагујевцу 

15 19 

122. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ ''Радоје 
Домановић'' у Крагујевцу 

15 19 

123. Решење о разрешењу и именовању члаана Школског одбора ОШ ''Сретен 
Младеновић'' у Десимировцу 

15 20 

124. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ ''Јулијана 
Ћатић'' у Страгарима 

15 20 

125. Решење о образовању Комисије за избор кандидата за Градског ревизора 15 23 

126. Решење  о  ознакама органа града Крагујевца 16 5 

127. Решење о изменама Решења о јавним паркиралиштима, бр.34-688/15V од 
5.маја 2015.године; 

17 1 

128. 
Решење о формирању Комисије за примопредају објеката из стечајне 
масе д.о.о. ''Страгарит'' у стечају из Страгара, број 112-659/15-V од 5.маја 
2015.године 

17 1 

129. 
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања станова 
у закуп, на којима град Крагујевац има право коришћења и управљања, 
број 112-658/15-V од 5.маја 2015.године; 

17 2 

130. 
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за решавање у 
управном поступку у другом степену број 112-1720/14-V од 
6.11.2014.године и 112-276/15-V од 26.02.2015.године 

17 3 

131. 

Решење о III измени Решења о образовању Комисије за утврђивање и 
процену штета насталих од последица поплаве на територији града 
Крагујевца за време проглашене ванредне ситуације, број 112-1735/14-V 
од 7.11.2014.године и 112-452/15-V од 19.03.2015.године 

17 3 

132. 
Решење о образовању Радног тима за процену и сагледавање стања у 
''Центру за стрна жита'' д.о.о. Крагујевац, број 112-682/15-V од 12.маја 
2015.године 

18 11 

133. Решење о давању сагласности на Одлуку о набавци опреме – ситне 
механизације ЈКП ''Зеленило'', број 023-55/15-V од 12.маја 2015.године 

18 12 

134. Решење о постављењу Градског ревизора, број 112-710/15-V од 19.маја 
2015.године 

19 5 

135. Решење   о  образовању Комисије за утврђивање посебних услова за 
постављање летњих башта 

19 6 

136. 
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 112-778/15-V oд 
21. маја 2015. године 

19 6 

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

20 6 

138. Решење о разрешењу и избору члана Одбора за образовање, културу, 
информисање и спорт 

21 165 

139.  Решење о именовању Комисије за именовање директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац 

21 165 

140. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке Крагујевац 21 166 

141. Решење о именовању директора Апотеке Крагујевац 21 166 



142. Решење о именовању вршиоца дужности  директора Јавног  предузећа 
''Радио-телевизија Крагујевац'' 

21 167 

143. Решење о разрешењу и  именовању председника  Надзорног одбора 
Јавног предузећа Спортски центар ''Младост'' Крагујевац   

21 167 

144. Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац   

21 168 

145. Решење о разрешењу и именовању заменика председника Надзорног 
одбора Градске туристичке организације ''Крагујевац'' 

21 168 

146. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Градске 
туристичке организације ''Крагујевац'' 

21 169 

147. Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе 
''Ђурђевдан'' у Крагујевцу 

21 169 

148. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора OШ ''21 
октобар'' у Крагујевцу 

21 170 

149. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора  OШ ''Јулијана 
Ћатић'' у Страгарима 

21 170 

150. Решење о образовању Привредног савета града Крагујевца 22 10 

151. Решење о образовању Градског савета за заштиту потрошача 22 11 

152. 
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пословних просторија, број 112-253/15-V од 5. 
јуна 2015. године 

22 12 

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

22 12 

154. Решење о измени Решења о ознакама органа града Крагујевца 22 13 

155. 

Решење о образовању Комисије за спровођење стално отвореног конкурса 
за достављање предлога пројеката удружења/организација у области 
социјалне и здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета 
града Крагујевца за 2015. годину, број 112-1434/15-V од 12. јуна 2015. 
године 

23 14 

156. 
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени 
Ценовника услуга ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'', број 023-92/15-V од 18. 
јуна 2015. године 

23 15 

157. 
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пословних просторија, број 112-253/15-V од 18. 
јуна  2015. године 

23 18 

158. Решење о измени Решења о формирању Комисије за примопредају 
објеката из стечајне масе д.о.о. “Страгарит” у стечају из Страгара 

24 8 

159. Решење о образовању Комисије за полагање испита за обављање такси 
превоза 

24 8 

160. Решење о допуни Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног 
одржавања за 2015.годину 

24 9 

161. Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника  по пређеном  
километру, на линијама  јавног градског и приградског превоза   путника 

24 9 

162. 
Решења о oдређивању сталних и сезонских  линија у јавном превозу 
путника у градском и приградском саобраћају на територији града 
Крагујевца 

24 13 

163. Решење о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за 
слободан приступ информацијама од  јавног значаја 

24 17 

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

26 21 

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

26 22 

166. Решење  о измени и допуни Решења о ознакама органа града 
Крагујевца 

26 22 

167. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора о измени и 
допуни  Ценовника  по врсти делатности ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' 

27 43 

168. Решење о образовању Комисијe за избор пројеката 
удружења/организација у области социјалне заштите који имају за циљ 

27 46 



пружање подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом 

169. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања 
непокретности у јавну својину града Крагујевца непосредном погодбом 

27 46 

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

27 48 

171. 
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања 
непокретности у јавну својину града Крагујевца разменом - непосредном  
погодбом 

28 6 

172. Решење о образовању Централне Комисије за утврђивање штете настале 
услед пожара, удара грома и других ванредних околности 

28 7 

173. 

Решење о именовању ЛЕАР-а – представника  града Крагујевца за 
управљање електронским системом на сајту Европске комисије за програм 
“Horizon 2020” , као део учешћа у бесповратним средствима и наградама 
финансираним од стране Европске Уније (ЕУ). 

28 8 

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

28 9 

175. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за 
слободни приступ информацијама од јавног значаја 

28 9 

176. 
Решење о образовању Радног тима за спровођење Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у граду 
Крагујевцу 

28 10 

177. Решење о образовању Радног тима за израду инфраструктурних пројеката  
за ''СЛАП информациони систем'' 

28 11 

178. 
Решење о одређивању координатора и образовању Радног тима за израду  
плана  имплементације Стратегије одрживог развоја града Крагујевца за 
период  2013.  до  2018. године 

28 11 

179. Решење о одређивању назива  улице  29 17 

180.  Решење о именовању директора Јавног стамбеног предузећа 
''Крагујевац'' у Крагујевцу   

29 19 

181. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног  стамбеног 
предузећа ''Крагујевац'' у Крагујевцу 

29 19 

182. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Предузеће за изградњу града Крагујевца''  

29 22 

183. 
Решење о разрешењу   директора Јавног  предузећа ''Предузеће за 
изградњу града Крагујевца'' 
 

29 22 

184. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац 

29 23 

185. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа'' Крагујевац   

29 23 

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

29 24 

187. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Градске тржнице'' Крагујевац   

29 24 

188. Решење о именовању директора  Установе "Позориште за децу" 
Крагујевац 

29 25 

189. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора  Установе "Позориште 
за децу" Крагујевац 

29 25 

190. Решење о  именовању вршиоца дужности  директора Дома здравља 
Крагујевац 

29 25 

191. Решење о  именовању  заменика директора Апотеке Крагујевац 29 26 

192. Решење о  разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотеке 
Крагујевац 

29 26 

193. Решење о  разрешењу и именовању председника Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац   

29 27 

194. Решење о  разрешењу и именовању члана Скупштине друштва ''Градскa 
агенцијa за саобраћај'' доо Крагујевац 

29 27 

195. Решење о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Прве 
крагујевачке гимназије 

29 28 



196. Решење о  разрешењу и именовању чланова Школског одбора Прве 
техничке школе у Крагујевцу 

29 28 

197. Решење о  разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе са 
домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

29 29 

198. Решење о  разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 
школе '' Живадинка Дивац'' Крагујевац 

29 29 

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

29 30 

200. 
Решење о образовању Радне групе за давање препорука за утврђивање 
висине пореске стопе за обрачун пореза на имовину  обвезника који води 
пословне књиге за 2016. годину 

30 14 

201. 
Решење о образовању  Стручног радног тима за припрему прописа   из 
области комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне 
енергије 

30 15 

202. 
Решење  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градске 
тржнице'' Крагујевац о усвајању измене и допуне  Ценовника за наплату 
пијачних услуга 

30 16 

203. 

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење 
поступка прибављања непокретности у јавну својину града Крагујевца 
разменом – непосредном погодбом, број 112-1617/15-V од 7. августа 2015. 
године 

30 18 

204. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 020-255/15-Х 

30 18 

205. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 020-391/15-ХХ 

30 19 

206. Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, број 035-1130/15-16 

30 19 

207. Решење о измени Решења о јавним паркиралиштима 31 1 

208. 

Решење  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска 
гробља'' Крагујевац о измени Ценовника основних комуналних услуга 
сахрањивања и осталих комуналних услуга које су у вези са основним 
комуналним услугама сахрањивања 

32 4 

209. Решење о допуни Решења број 112-1701/15-V oд 27. августа 2015. године 32 4 

210. Решење  о утврђивању јединичне цене превоза путника  по пређеном  
километру, на линијама  јавног градског и приградског превоза   путника 

32 5 

211. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' Крагујевац 

34 157 

212. Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' Крагујевац 

34 158 

213. Решење о престанку функције директора Јавног  предузећа Спортски 
центар''Младост'' Крагујевац 

34 158 

214. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног  предузећа 
Спортски центар ''Младост'' Крагујевац 

34 159 

215. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Књажевско-
српског театра у Крагујевцу 

34 159 

216. Решење о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Прве 
крагујевачке гимназије 

34 160 

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

34 160 

218. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 
школе ''Драгиша Луковић - Шпанац'' Крагујевац 

34 161 

219. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 
школе ''Живадинка Дивац'' Крагујевац 

34 161 

220. 

Решење 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 

36 17 

221. Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље града 
Крагујевца 

36 18 



222. Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника  по пређеном  
километру, на линијама  јавног градског и приградског превоза   путника 

36 19 

223. 
Решење о утврђивању јединичне цене превоза путника  по  пређеном  
километру, на линијама  јавног градског и приградског превоза   путника 
(партија 4) 

36 22 

224. Решење о јавним паркиралиштима 36 23 

225. Решење о образовању Комисије за попис имовине-непокретности које су у 
јавној својини града Крагујевца 

36 34 

226. 

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 непокретноти - непосредном  погодбом  бр. 112-2167/15-V oд 30. 
октобра 2015 године 

36 35 

227. 
Решење о стављању ван снаге Правилника о критеријумима за 
утврђивање тржишне вредности земљишта број 463-34/12-V од 
19.06.2012. године и број 463-214/14-V од 12.12.2014. године 

36 36 

228. Решење о утврђивању цена за обављање такси превоза 36 37 

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

37 5 

230. 
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
града Крагујевца 

37 6 

231. 
Решење о образовању Комисије за решавање по захтевима за 
остваривање права на повлашћену вожњу у јавном градском и 
приградском превозу путника 

37 7 

232. Решење о именовању главног урбанисте   38 150 

233. Решење о именовању чланова Савета за безбедност 38 151 

234. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Градска 
гробља'' Ќрагујевац 

38 151 

235. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног  комуналног 
предузећа ''Градска гробља'' Крагујевац 

38 152 

236. Решење о разрешењу и именовању члана Скупштине друштва ''Градскa 
агенцијa за саобраћај'' доо Крагујевац 

38 154 

237. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Градске 
туристичке организације ''Крагујевац'' 

38 154 

238. Решење о разрешењу и именовању председника  Надзорног 
одбора''Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац'' 

38 155 

239. Решење о разрешењу и именовању чланa  Школског одбора Медицинске 
школе са домом ученика ''Сестре Нинковић'' Крагујевац 

38 155 

240. Решење о разрешењу и именовању чланова  Школског одбораТрговинско-
угоститељска школа ''Тоза Драговић'' Крагујевац 

38 156 

241. Решење о изменама и допунама Решења о јавним паркиралиштима 40 4 

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

41 76 

243. Решење о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Друге 
крагујевачке гимназије 

41 78 

244. Решење  о  образовању Радног тима за израду Програма развоја спорта у 
граду Крагујевцу за период 2016-2018. године 

43 22 

245. 
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта и 
пољопривредних објеката у државној својини у граду Крагујевцу 

43 23 

246. 
Решење о разрешењу и избору члана Одбора за одређивање назива 
улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 
места на територији Града 

44 83 

247. Решење о разрешењу и именовању председника Скупштине друштва 
''Градскa агенцијa за саобраћај'' доо Крагујевац 

44 83 

248. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне 44 84 



школе ''Јулијана Ћатић'' из Страгара 

249. 

Решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању месечне накнаде 
која припада ЈСП ’’Крагујевац’’ Крагујевац за обављање послова 
обједињене наплате комуналних и других услуга у периоду од 
01.01.2016.године до 31.12.2016.године и коју плаћају учесници СОН-а;   

44 84 

 
 
  

  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

ОСТАЛА АКТА 
 

Р.бр. Назив акта Бр. 
сл. 

листа 

Бр. 
стране 

1.  Закључак о давању сагласности на Програм рада  Центра за развој услуга 
социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2015. годину 

1 2 

2.  Програм  распореда средстава дотација невладиним организацијама у 
области спорта  за 2015. годину 

1 2 

3.  Програм распореда средстава субвенција Jaвном предузећу Спортски 
центар ''Младост''   у 2015. години 

1 3 

4.  Програм распореда средстава субвенција Привредном друштву Спортски 
центар ''Парк Крагујевац'' д.о.о 

1 4 

5.  Правилник о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са 
инвалидитетом 

1 4 

6.  Програм за подстицај  предузетништва у 2015. години 2 16 

7.  Програм расподеле средстава за финансирање активности за унапређење 
заштите потрошача у 2015.години 

2 17 

8.  Програм распореда средстава за школски спорт у 2015. години  3 9 

9.  Програм расподеле средстава здравственим установама на територији 
града Крагујевца за 2015. годину 

3 10 

10.  Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области 
здравствене заштите за 2015. годину на територији града Крагујевца 

3 11 

11.  Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области 
социјалне заштите за 2015. годину на територији града Крагујевца 

3 12 

12.  Програм за ванредне ситуације и планирање одбрамбених припрема у 
2015. години 

3 13 

13.  Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину 3 15 

14.  Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за 
подручје града Крагујевца у 2015. години 

3 24 

15.  Програм распореда средстава субвенција јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама у 2015. години (ЈП ''Радио-телевизија 
Крагујевац) 

3 30 

16.  Закључак o оцени стања са утврђеним предлогом мера за превазилажење 
новонастале кризне ситуације у комуналном сектору града Крагујевца 

4 1 

17.  Закључак о прихватању предлога Фудбалског клуба ''Раднички 1923'' за 
заједничко учешће у реализацији Пројекта ''Постављање фудбалског 

4 2 



терена са вештачком травом'' 

18.  Закључак о покретању иницијативе за израду Генералног урбанистичког 
плана ''Крагујевац 2025'' 

4 3 

19.  Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2015. години 4 3 

20.  Програм образовања градских робних резерви у 2015. године 5 1 

21.  Финансијски план Дирекције за робне резерве града Крагујевца за 2015. 
године 

5 5 

22.  Програм унапређења социјалне заштите за 2015.годину 5 6 

23.  Програм о првој измени Програма расподеле средстава здравственим 
установама на територији града Крагујевца за 2015.годину 

5 8 

24.  Програм o изменама програма расподеле средстава 
удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2015. годину  
на територији града Крагујевца 

5 9 

25.  Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске 
управе за послове локалне самоуправе и опште управе – Комунални  
послови и надзор у 2015. години 

5 9 

26.  Програм обележавања Сретења-Дана државности Србије у  2015.години 5 11 

27.  Закључак о покретању иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Институт за стрна жита'' 

5 12 

28.  Програм зимске службе града Крагујевца за 2015. годину; 6 107 

29.  Програм расподеле средстава на Разделу 8- Градска управa за послове 
локалне самоуправе и опште управе,  намењених за  јавни градски и 
приградски превоз путника на територији града Крагујевца у 2015. години 

7 8 

30.  Закључак о покретању иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Дела градског центра – блок Стара топлана'' 

7 10 

31.  Закључак о исправци грешке у Решењу Градског већа број 112-297/15-V од 
дана 09.03 2015.године 

8 5 

32.  Програм о измени Програма распореда средстава за рад Канцеларије за 
младе у 2015. години број  400-125/15-V од 30. јануара 2015. године; 

8 5 

33.  Правилник о измени Правилника о условима за постављање објеката на 
јавним површинама 

8 6 

34.  Исправка техничке грешке у Одлуци о начину утврђивања цене за 
отуђење, закупнине и диприноса за уређивање грађевинског земљишта 

8 11 

35.  Плана детаљне регулације ''Дела насеља  Сушица-Грујина чесма-блок  
између улица Атинске,  Даринке Радовић, Другог српског устанка и 
Босанске'' 

9 85 

36.  Измене и допуне Плана детаљне регулације  ''Радна зона Собовица'' 9 130 

37.  Закључак о прихватању ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  Градског штаба за  
ванредне ситуације града Крагујевца  о спроведеним активностима у  
2014. години 

9 156 

38.  Закључак о прихватању Извештаја Комисије за избор кандидата за 
начелнике градских управа о спроведеном поступку јавног оглашавања за  
начелнике градских управа 

10 1 

39.  Закључак o давању сагласности за приступање покретању поступка 
ликвидације привредног друштва ''Šumadija industial & logistic park'' д.о.о. 
(скраћени назив  S.I.L.P. д.о.о.) 

11 122 

40.  Упутство о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних 
места у градској управи града Крагујевца 

11 122 

41.  Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују 
потребе и  интереси грађана у области спорта у граду Крагујевцу 

12 1 

42.  Исправка грешке у Правилнику о одобравању и финансирању 
програма којима се остварују потребе и  интереси грађана у области 
спорта у граду Крагујевцу 

13 1 

43.  Закључак о прихватању годишњег извештаја о раду канцеларије  
Заштитника грађана за 2014. годину  

15 14 

44.  Закључак о усвајању Плана рада Градског штабаза ванредне  
ситуације града  Крагујевца за 2015. годину 

15 14 



45.  Пограм о изменама и допунама Пограма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике за подручје града Крагујевца у 
2015.години 

15 24 

46.  Програм обелeжавања Дана Града – 6. мај 2015. године 16 2 

47.  Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција градске 
управе за послове локалне самоуправе и опште управе - комунални 
послови и надзор и градске управе за комуналне и инспекцијске 
послове у 2015. години 

16 3 

48.  Програм о изменама Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2015. годину 

18 2 

49.  Програм о изменама Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години, 
број:400-7/15-V од 8. јануара 2015. године,  број 400-7/15-V од 21. маја 
2015. године  

19 1 

50.  Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. години, 
број 400-98/15-V од 21. маја  2015. године 

19 2 

51.  Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција 
Јавном предузећу  Спортски центар ''Младост'' Крагујевац у 2015. 
години број 400-9/15-V од 8. јануара 2015. године, број 400-9/15-V од 
21. маја 2015. године 

19 3 

52.  Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција 
Привредном друштву Спортски центар ''Парк Крагујевац'' д.о.о. број 
400-8/15-V од 8. јануара 2015. године, број 400-8/15-V од 21. маја 
2015. године 

19 3 

53.  Програм  o изменама  Програма распореда средстава за школски 
спорт у 2015. години број: 66-1/15-V од 21. јануара 2015. године (број 
66-1/15-V  од 19.маја 2015.године) 

19 4 

54.  Закључак Градског већа, број 112-709/15-V од 19.маја 2015.године 19 5 

55.  Правилник о поступку доделе средстава из буџета града Крагујевца за 
реализацију пројеката удружења/организација у области социјалне и 
здравствене заштите, број 55-469/15-V од  27. маја 2015. године       

20 1 

56.  Правилник о изменама Правилника о програму и начину полагања 
испита за обављање делатности такси превоза, број 34-820/15-V од 
27. маја 2015. године.   

20 4 

57.  Програм о првој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и 
планирање одбрамбених припрема у 2015. години, број 87-1/15-V од 
29. маја 2015. године 

20 5 

58.  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ДЕЛА ГРАДСКОГ  ЦЕНТРА“ 21 38 

59.  Закључак о  прихватању Извештаја о пословању  Дома здравља  
Крагујевац  за период I-XII 2014.године 

21 144 

60.  Закључак о  прихватању Извештаја о раду и  пословању на основу 
завршног рачуна  Апотеке Крагујевац  за период 01.01.2014. до 
31.12.2014.године 

21 145 

61.  Закључак о  прихватању Извештаја о раду и пословању  Завода за 
хитну медицинску помоћ Крагујевац за период I-XII 2014.године 

21 145 

62.  Закључак о  прихватању Извештаја о пословању  Завода за 
стоматологију Крагујевац за период I-XII 2014.године 

21 146 

63.  Закључак о  прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад 
''Солидарност'' Крагујевац за 2014. годину  

21 146 

64.  Закључак о  прихватању Извештаја о раду Центра за развој услуга 
социјалне заштите ''Кнегиња  Љубица'' Крагујевац за 2014. годину 

21 147 

65.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Књажевско српског театра у Крагујевцу за 2014. годину 

21 147 

66.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Завода за заштиту споменика културе Крагујевац за 2014. годину 

21 148 

67.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Народне библиотеке ''Вук  Караџић'' у Крагујевцу за 2014. годину 

21 148 

68.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  21 149 



Историјскoг архива  Шумадије  Крагујевац за 2014. годину 

69.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Музичког центра у Крагујевцу за 2014. годину 

21 149 

70.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Центра за неговање традиционалне културе ''Абрашевић'' Крагујевац  
за 2014. годину 

21 150 

71.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
''Позоришта за децу''  Крагујевац за 2014. годину  

21 150 

72.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Народног музеја у Крагујевцу за 2014. годину 

21 151 

73.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Спомен парк  ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу за 2014. годину 

21 151 

74.  Закључак о  прихватању Годишњег извештаја о раду и пословању  
Дома омладине  ''Крагујевац'' у Крагујевцу за 2014. годину 

21 152 

75.  Закључак о прихватању Плана рада Апотеке Крагујевац за 2015. 
годину 

21 152 

76.  Закључак о прихватању Плана рада Дома здравља Крагујевац за 
2015.  годину 

21 153 

77.  Закључак о прихватању Плана рада Завода за хитну медицинску помоћ   
Крагујевац  за 2015. годину  

21 153 

78.  Закључак о прихватањПлана рада Завода за стоматологију Крагујевац за 
2015. годину 

21 154 

79.  Закључак о давању сагласности на Одлуку о расподели    нераспоређене 
добити  ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац   

21 163 

80.  Програм о другој измени и допуни Програма распореда средстава 
дотација невладиним организацијама у области спорта у 2015. години 
број: 400-7/15-V од 8. јануара и 21. маја 2015. године,  број 400-7/15-V од 5. 
јуна 2015. године 

22 9 

81.  Закључак о усвајању Акционог плана имплементације стратегије развоја 
туризма града Крагујевца 2015-2020 за 2015. годину,број 332-7/15-V од 4. 
јуна 2015. године 

22 10 

82.  Закључак о исправци грешке у Решењу о образовању Привредног савета 
града Крагујевца, број 112-1394/15-V од 4. јуна 2015. године, број 112-
1394/15-V од 12. јуна 2015. године 

23 12 

83.  Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 
2015. годину, број 352-59/15-V од 12. јуна 2015. године 

23 12 

84.  Програм о допунама Програма коришћења и распоређивања средстава 
субвенција Градске управе за послове локалне самоуправе и опште 
управе – Комунални  послови и надзор и Градске управе за комуналне и 
инспекцијске послове у 2015. години, број 400-538/15-V од 12. јуна 2015. 
године 

23 13 

85.  Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града 
Крагујевца за суфинансирање пројеката удружења/организација у области 
социјалне заштите који имају за циљ пружање подршке за самосталан 
живот особа са инвалидитетом 

24 2 

86.  Методологија обрачуна прихода превозника и обрачуна и корекције 
јединичне цене 

24 5 

87.  Статут  града  Крагујевца (пречишћен текст) 25 1 

88.  Програм о изменама Програма распореда средстава за рад 
Канцеларије за младе у 2015. години, број 400-125/15-V од 30. 
јануара  и 11. марта 2015. године 

26 20 

89.  Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа  26 21 

90.  Програм о изменама и допунама Програма распореда средстава 
субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2015. 
години 

27 9 

91.  Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Крагујевца за 2015. годину 

27 9 

92.  Програм о другој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и 
планирање одбране у 2015. години 

28 2 



93.  Програм о изменама и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2015. годину; 

28 3 

94.  Програм о трећој измени Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број  400-
7/15-V од 8. јануара, 21. маја  и 5. јуна 2015. године 

28 3 

95.  Смернице  и рокови за израду Нацрта одлуке о II ребалансу буџета града 
Крагујевца за 2015. годину 

28 4 

96.  Програм обнове објеката јавне намене у надлежности града Крагујевца 29 1 

97.  Програм обнове инфраструктурних објеката -   мостова на територији 
града Крагујевца за 2015.годину 

29 4 

98.  Записник о изборном поступку за именовање директора Јавног  стамбеног 
предузећа ''Крагујевац''  

29 20 

99.  Пословник о раду Комисије за планове 30 3 

100.  Програм o трећој измени и допуни Програма за ванредне ситуације и 
планирање одбране  у 2015. години 

30 7 

101.  Програм о четвртој  измени Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број  400-
7/15-V од 8. јануара, 21. маја,  5. јуна и 27. августа 2015. године 

30 7 

102.  Програм о петој измени Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број  400-
7/15-V од 8. јануара, 21. маја,  5. јуна , 27. августа  и 8. септембра 2015. 
године 

30 8 

103.  Правилник о начину, критеријумима и поступку за избор програма на 
отвореној сцени за програме младих града Крагујевца 

30 8 

104.  Правилник о начину и поступку остваривања права на бесплатно 
коришћење обележених паркинг места на јавним општим и посебним 
паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица 

30 10 

105.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду  Предшколске 
установе "Ђурђевдан"  Крагујевац, за радну 2014/15. годину 

30 13 

106.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе "Нада 
Наумовић"  Крагујевац за радну 2014/15. годину 

30 13 

107.  Закључак о давању сагласности на предлог о одобравању  корекција 
ставки реализације буџета годишњег програма Женског рукометног клуба 
''Раднички'' из Крагујевца 

31 1 

108.  Програм о измени и допунама Програма локација за постављање 
рекламних паноа на територији града Крагујевца 

32 2 

109.  Закључак о  исправци грешке у Решењу о образовању Радног тима за 
израду инфраструктурних пројеката за ''СЛАП информациони систем'', број 
112-1674/15-V од 21. августа 2015. године 

32 3 

110.  Смернице и рокови за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 
2016. годину 

33 1 

111.  Програм обележавања 21. октобра 2015. године 33 7 

112.  Упутство о изменама и допунама Упутства о начелима за унутрашње 
уређење и систематизацију радних места у Градској управи града 
Крагујевца 

33 9 

113.  План генералне регулације ''Насеља Ердоглија - Багремар''  34 1 

114.  План детаљне регулације ''НАСЕЉА   ЛИЦИКА'' 34 62 

115.  План детаљне регулације ''Дела градског центра, блок Стара   топлана – 
потес на углу улица Николе Пашића и Љубе Тадића'' 

34 96 

116.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја  о раду   Центра за  стручно   
усавршавање запослених  у образовању Крагујевац за 2014. годину 

34 147 

117.  Закључак о покретању Иницијативe за преузимање оснивачких права над 
''Центром за стрна жита'' д.о.о. Крагујевац 

34 162 

118.  Програм о шестој измени Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број  400-
7/15-V од 8. јануара, 21. маја,  5. јуна , 27. августа , 8. септембра и 17. 
септембра 2015. године 

34 163 



119.  Правилник о буџетском рачуноводству 36 2 

120.  Програм o измени и допунама Програма  коришћења и распоређивања 
средстава субвенција  Градске управе за послове локалне самоуправе и 
опште управе - Комунални  послови и надзор и Градске управе за 
комуналне и инспекцијске послове у 2015. години 

36 15 

121.  Програм о седмој измени Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број  400-
7/15-V од 8. јануара, 21. маја,  5. јуна , 27. августа , 8. септембра, 17. 
септембра и 23. октобра  2015. године 

36 15 

122.  Измена  Методологије обрачуна прихода превозника и обрачуна и 
корекције јединичне цене 

 16 

123.  Правилник о програму и начину полагања испита о познавању града 
Крагујевца и прописа из области такси превоза 

37 3 

124.  Правилник   о    начину и роковима вршења пописа имовини и обавеза 
корисника буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем 

37 8 

125.  Записник о изборном поступку за именовање директора Јавног  
комуналног предузећа ''Градска гробља'' 

38 152 

126.  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ И ЖДРАЉИЦА“ 
са   ИИззввеешшттаајјеемм  оо  ссттррааттеешшккоојј  ппррооццееннии  ууттииццаајјаа  ППллааннаа  ггееннееррааллннее  ррееггууллаацциијјее  

„„ННаассеељљаа  ББееллоошшеевваацц  ии  ЖЖддррааљљииццаа““  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу 

39 1 

127.  Закључак о покретању иницијативе за израду Плана детаљне  регулације  
"ЦРВЕНИ КРСТ'' УЗ УЛИЦУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

40 1 

128.  Програм о другој измени Програма расподеле средстава здравственим 
установама на територији града Крагујевца за 2015.годину 

40 2 

129.  Програм о другој измени  Програма распореда средстава субвенција 
Јавном предузећу Спортски центар ''Младост'' Крагујевац у 2015. години  
број 400-9/15-V од 8. јануара и 21. маја  2015. године 

40 3 

130.  Програм о другој измени  Програма распореда средстава субвенција 
Привредном друштву Спортски центар ''Парк Крагујевац'' д.о.о. Крагујевац 
у 2015. години  број 400-8/15-V од 8. јануара и 21. маја  2015. године 

40 3 

131.  Правилник о утврђивању изгледа, садржине и поступка издавања такси 
исправа за обављање такси превоза 

40 6 

132.  План детаљне регулације ''Матична локација Стара Застава'' са Извештај 
о стратешкој процени утицаја ПДР-а ''Матична локација Стара Застава'' у 
Крагујевцу на животну средину 

41 2 

133.  Исправка техничке грешке у Одлуци о II ребалансу буџета града 
Крагујевца за 2015. годину 

41 80 

134.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Дела насеља Десимировац - потес Глуваћ“ 

43 9 

135.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Дела градског центра'' уз улицу Бранислава Нушића 

43 9 

136.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Измене и допуне Плана 
детаљне регулације ''Тржног центра Супернова'' уз улицу Краљевачког 
батаљона 

43 10 

137.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Дела градског центра'' уз улицу Бoре Станковића 

43 11 

138.  Програм о изменама Програма локација за постављање рекламних паноа 
на територији града Крагујевца 

43 11 

139.  Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 
2015. годину 

43 12 

140.  Програм о другој измени Програма распореда средстава за школски спорт 
у 2015. години број 66-1/15-V од 21. јануара и 19. маја 2015. године 

43 15 

141.  Програм o изменама и допунама Програма  коришћења и распоређивања 
средстава субвенција  Градске управе за послове локалне самоуправе и 
опште управе - Комунални  послови и надзор и Градске управе за 
комуналне и инспекцијске послове у 2015. години 

43 16 

142.  Програм о осмој  измени Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта у 2015. години број  400-
7/15-V од 8. јануара, 21. маја,  5. јуна , 27. августа , 8. септембра, 17. 

43 17 



септембра, 23. октобра и 10. новембра  2015. године 

143.  Програм о трећој измени  Програма распореда средстава за рад 
Канцеларије за младе у 2015. години број  400-125/15-V од 30. јануара,  11. 
марта  и 7. јула 2015. године 

43 18 

144.  Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, 
поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и 
коришћење услуга у области социјалне заштите 

43 18 

145.  Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава 
града Крагујевца на рачун извршења буџета града Крагујевца за 2015. 
годину 

43 19 

146.  Закључак о утврђивању предлога Министру   пољопривреде и заштите       
животне средине РС, за   разрешење и именовање председника  Комисије 
за вођење поступка и доношење решења по захтеву за   враћање 
земљишта 

44 82 

147.  Програм о првој измени Програма образовања градских робних резерви у 
2015. години 

45 1 

148.  Финансијски план о првој измени финансијског плана Дирекције за робне 
резерве града Крагујевца за 2015. годину; 

45 2 

149.  Програм уређења и постављања дечијих игралишта у Крагујевцу 45 4 

150.  Упутство о измени Упутства за поступање по захтевима пореских 
обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза 

45 13 

151.  Упутство о раду трезора града Крагујевца 45 14 

152.  Рачуноводствене политике 45 42 

153.  Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину – 
пречишћен текст 

45 55 

 
 
  
 

  
 
 


