
РЕГИСТАР АКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

 
О Д Л У К Е 

Р.бр 
Назив одлуке Бр. 

Сл.
л 

Бр. 
стране

1.  
Одлука о утврђивању текста јавног позива за достављање предлога за 
доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА- ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ 

1 1 

2.  
Одлука о давању сагласности на Програм о другој измени Програма 
пословања Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923'' д.о.о. 
Крагујевац за 2018. годину 

1 3 

3.  
Одлука о давању сагласности на  Програм  пословања Спортског 
привредног друштва  „ФК Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

1 4 

4.  
Одлука о давању сагласности на Програм о другој измени Програма 
пословања Спортског привредног друштва ''Одбојкашки клуб Раднички'' 
д.о.о. Крагујевац за 2018. годину 

1 4 

5.  
Одлука о давању сагласности на  Програм  пословања Спортског 
привредног друштва  „ Одбојашки клуб Раднички'' д.о.о. Крагујевац за 2019. 
годину 

1 5 

6.  
Одлука о давању сагласности на  Програм  пословања Спортског 
привредног друштва  „Крагујевачки ватерполо клуб Раднички'' д.о.о. из 
Крагујевца за 2019. годину 

1 5 

7.  
Одлука о давању сагласности на  Програм  пословања Спортског 
привредног друштва  „Рукометни клуб Раднички 1964'' д.о.о. Крагујевац за 
2019. годину 

1 6 

8.  
Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама  посебног 
Програма  коришћења субвенција Градске агенције за саобраћај доо 
Крагујевац  за 2018.годину 

1 6 

9.  Одлука о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва 
''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац за 2019. годину 

1 7 

10.  

Oдлукa о одобравању средстава за реализацију програма 
удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима 
се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене 
заштите на територији града Крагујевца за 2019. годину 

2 1 

11.  Одлука о давању сагласности на Програм  коришћења субвенција  ЈКП 
Шумадија  Крагујевац за 2019.годину ( Комунална) 

3 1 

12.  Одлука о давању сагласности на Програм  коришћења субвенција ЈКП 
Шумадија  Крагујевац за 2019.годину (Урбанизам) 

3 1 

13.  Одлука о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника града Крагујевца 3 2 

14.  Одлука о изради  Нацрта Статута града Крагујевца и спровођењу јавне 
расправе 

4 1 

15.  Нацрт Статута града Крагујевца 4 2 

16.  Одлука о давању сагласности на Финансијске планове месних заједница за 
2019.годину 

4 24 

17.  
Одлука о расписивању јавног конкурса за начелника Градске управе за 
комуналне и инспекцијске послове 

4 30 

18.  
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Крагујевца 
за 2019. годину 

5 1 

19.  
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Застава Завода за 
здравствену заштиту радника, д.о.о. Крагујевац за 2019.годину 

6 1 

20.  
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција 
Застава Завода за здравствену заштиту радника, д.о.о. Крагујевац за 
2019.годину 

6 1 

21.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о набавци основног средства ЈКП 
Шумадија  Крагујевац 

6 2 

22.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке o 
ценама услуга Центра за стручно усавршавање запослених у образовању 

6 2 
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Крагујевац 

23.  
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност града 
Крагујевца 2019-2020.година 

6 3 

24.  
Одлука о давању сагласности на Прву измену Финансијских планова месних 
заједница за 2019.годину 

6 29 

25.  Одлука о престанку мандата одборника - Бојана Илића 7 1 
26.  Одлука о потврђивању мандата одборника - Велибора Стевановића 7 1 

27.  
Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Северна обилазница  града 
Крагујевца'' 

7 103 

28.  
Одлука о приступању изради стртешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације ''Северна обилазница  града Крагујевца'' 

7 106 

29.  
Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Железничка пруга Собовица-
Лужнице-крак Баточина'' у Крагујевцу 

7 107 

30.  
Одлука о приступању изради стртешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације ''Железничка пруга Собовица-Лужнице-крак 
Баточина'' у Крагујевцу 

7 110 

31.  Одлука о измени Oдлуке о боравишној такси 7 110 

32.  
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 
града Крагујевца 

7 111 

33.  
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију града 
Крагујевца 

7 113 

34.  Одлука o оснивању Слободне зоне Шумадија 7 122 

35.  
Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном 
Шумадија 

7 122 

36.  
Одлука о давању сагласности Женском фудбалском клубу “Раднички 1923” 
за промену правног облика и преношење оснивачких права на град 
Крагујевац 

7 127 

37.  
Одлука о конверзији потраживања града Крагујевца у капитал Друштва за 
превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида ''Заштитна 
радионица'' д.о.о. Београд 

7 131 

38.  Одлука о давању сагласности на Статут о допуни Статута Центра за 
социјални рад ''Солидарност'' у Крагујевцу 

7 131 

39.  
Одлука о измени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац 

7 132 

40.  Oдлука о утврђивању листе кандидата предложених за доделу Годишње 
награде града Крагујевца- Ђурђевданске награде 

9 1 

41.  Одлука о давању сагласности на Посебан програм коришћења  субвенција 
Градске агенције за саобраћај доо  Крагујевац за 2019. годину 

9 3 

42.  Одлука о давању сагласности ''Градској агенцији за саобраћај'' доо 
Крагујевац на Одлуку о  висини провизије за спољну продајну мрежу 

9 4 

43.  
Одлука о стављању ван снаге одлука Градског већа (Спортско рекреатив
центар “Младост'' и Установа за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац) 

9 4 

44.  
Одлука о давању сагласности на Програм  коришћења средстава субвенци
ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину 

10 1 

45.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСК
НАГРАДЕ  Горици Димитријевић, за област хуманитарног карактера за 201
годину 

12 1 

46.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСК
НАГРАДЕ  др Јелени Тијанић, за  област новинарства за 2018. годину 

12 1 

47.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСК
НАГРАДЕ  Катарини Вељковић, за  област образовања за 2018. годину 

12 2 

48.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСК
НАГРАДЕ  Братиславу Милановићу, за област приватног предузетништва 
2018. годину 

12 2 

49.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСК
НАГРАДЕ  Срећку Отовићу, за област спорта за 2018. годину 

12 2 

50.  
Одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–ЂУРЂЕВДАНСК
НАГРАДЕ   Мирку Демићу, за област  уметности за 2018. годину 

12 3 
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51.  Одлука о додели плакете Светог Ђорђа 12 3 

52.  
Одлука  o изради Измене и   допуне   Плана   детаљне   регулације ''Институт 
стрна жита - Радна зона Феникс'' 

12 216 

53.  
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну среди
Измене и   допуне   Плана   детаљне   регулације ''Институт за стрна жита
Радна зона Феникс'' 

12 221 

54.  
Одлука о изради  „Измене и допуне дела Плана генералне регулације насељ
Белошевац и Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банкови
Сићка“ 

12 221 

55.  
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну среди
„Измене и допуне дела Плана генералне регулације насеља Белошевац 
Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка'' 

12 226 

56.  
Одлука о одређивању назива ''Алеја Милановић'' улици без назива у 
обухвату ПДР ''Радна зона Собовица – Лужнице'' 

12 227 

57.  
Одлука о промени назива дела улице Ужичка Република у ‘’Улица Љубоми
Наумовића’’ 

12 229 

58.  Одлука о промени назива улице Маглићска у ''Маглићка'' 12 231 
59.  Одлука о промени назива улице Јошаничка у ‘’Улица Жељка Николића’’ 12 233 
60.  Одлука о  изменама и допунама Одлуке о Градском већу 12 235 
61.  Одлука о Градском правобранилаштву града Крагујевца 12 236 

62.  
Одлука о измени Одлуке о оснивању привредног друштва ''Центар за 
пољопривреду и рурални развој'' д.о.о. Крагујевац 

12 240 

63.  
Одлука о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Привредни
друштвом “Центар за стрна жита“ д.о.о. Крагујевац 

12 241 

64.  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске туристичке 
организације “Крагујевац” 

12 241 

65.  
Одлука o изменама Одлуке о оснивању привредног друштва Друштво са 
ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске 
манифестације Шумадија сајам Крагујевац 

12 242 

66.  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском 
и приградском саобраћају 

12 243 

67.  Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове 12 247 
68.  Одлука о доношењу  Програма  ''Амброзија – опасност по здравље'' 12 247 

69.  
Одлука о доношењу  Програма  ''Промоција оралног здравља деце 
предшколског узраста из руралних средина'' 

12 250 

70.  
Одлука о доношењу  Програма  промоције здравља путем вршњачких 
едукација ''Могућности превенције заразних и незаразних болести'' 

12 255 

71.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Спортског 
привредног друштва ''Рукометни клуб Раднички 1964” д.о.о. Крагујевац  за 
период 01.01.2018 – 31.12.2018. године 

12 262 

72.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Спортског 
привредног друштва ''Крагујевачки ватерполо клуб Раднички” д.о.о. 
Крагујевац  за период 01.01.2018 – 31.12.2018. године 

12 263 

73.  
Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Привредног 
друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац  за период 01.01.2018 
– 31.12.2018. године 

12 263 

74.  
Одлука о висине новчаног дела ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА–
ЂУРЂЕВДАНСКЕ  НАГРАДЕ за 2018. годину 

12 317 

75.  
Одлука  о усвајању  Плана јавног здравља града крагујевца за период 2019-
2026. године 

13 1 

76.  Одлука о додели Плакете Светог Ђорђа 14 1 

77.  
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крагујевцу 

14 2 

78.  
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о санирању штета грађанима 
насталих природном или другом незгодом на територији града Крагујевца 
(''Службени лист града Крагујевца'', број 38/16) 

14 59 

79.  Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину 17 1 
80.  План детаљне регулације за изградњу далековода 35 kV од ТС 35/10 kV, КГ  46 
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010 ''Кнић'' до ТС 110/35/10 кV, КГ0024 ''Страгари'', преко ТС 35/10 кV, бр. 
КГ023 ''Баре'' на територији града Крагујевца 

81.  
Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији града 
Крагујевца 

17 72 

82.  
Одлука о  изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа  
''Путеви'' Крагујевац 

17 120 

83.  Одлука  о  изменама и допунама  Одлуке  о  такси превозу 17 120 

84.  
Одлука  о  допунама  Одлуке  о  оснивању  Центра за неговање 
традиционалне културе  ''Абрашевић''   Крагујевац 

17 122 

85.  
Одлука о допунама Одлуке о оснивању Установе Дом омладине ''Крагујевац'' 
у Крагујевцу 

17 123 

86.  
Одлука  о  допунама  Одлуке  о  оснивању  Установе културе  ''Кораци''  у 
Крагујевцу 

17 123 

87.  
Одлука о измени и допунама Одлуке о оснивању Музичког  центра  у  
Крагујевцу 

17 124 

88.  
Одлука о  допунама  Одлуке  о оснивању Установе ''Позориште за  децу''  
Крагујевац 

17 124 

89.  
Одлука о измени и допуни Одлуке о преузимању вршења оснивачких права 
над  Историјским архивом Шумадије  Крагујевац 

17 125 

90.  
Одлука о  измени и допуни  Одлуке  о  преузимању вршења оснивачких 
права над Заводом за заштиту споменика културе  Крагујевац 

17 126 

91.  
Одлука о измени и допунама  Одлуке  о  преузимању права и дужности 
оснивача  над  установом  Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу 

17 126 

92.  
Одлука о измени и допунама  Одлуке  о  преузимању права и дужности 
оснивача над установом Народни музеј у Крагујевцу 

17 127 

93.  
Одлука о измени и допунама Одлуке о преузимању права и дужности 
оснивача  над  установом  Спомен парк  ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу 

17 128 

94.  
Одлука о измени и допунама  Одлуке  о  преузимању права и дужности 
оснивача над установом Књажевско српски театар у  Крагујевцу 

17 128 

95.  
Одлука о изменaма Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац 

17 129 

96.  
Одлука о  изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа  Шумадија Крагујевац 

17 130 

97.  
Одлука о  изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  
''Водовод и канализација'' 

17 131 

98.  
Одлука о измени Одлуке о оснивању Привредног друштва ''Радио телевизија 
Крагујевац'' доо Крагујевац 

17 132 

99.  Одлука о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом “ФК  Раднички 1923” д.о.о.  Крагујевац 

17 132 

100. 
Одлука о  измени  Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом “Крагујевачки ватерполо клуб Раднички” д.о.о.  
Крагујевац 

17 133 

101. 
Одлука  о изменама и допуни Одлуке о вршењу оснивачких права над 
Спортским привредним друштвом “Мушки одбојкашки клуб Раднички” д.о.о.  
Крагујевац 

17 134 

102. 
Одлука  о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом ‘’Рукометни клуб Раднички 1964” д.о.о.  Крагујевац 

17 135 

103. 

Одлука о давању сагласности Крагујевачком кошаркашком клубу ''Раднички'' 
за промену правног облика уз оснивање Спортског привредног друштва 
''Крагујевачки кошаркашки клуб  Раднички '' д.о.о. Крагујевац и  преношење 
оснивачких права на град Крагујевац 

17 136 

104. 
Одлука о измени Oдлуке о прихватању оснивачког удела односно 
оснивачких права над Спортским привредним друштвом ''ФК Раднички 1923'' 
д.о.о. Крагујевац 

17 136 

105. Одлука о одређивању назива ''сквер Хероји са Кошара'' 17 137 

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

18 1 

107. 
Одлука о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом ‘’ 
Раднички ‘’ д.о.о. Крагујевац - пречишћен текст 

19 1 
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108. 
Одлука о избору председника и заменика председника  Савета МЗ Горње 
Јарушице 

19 7 

109. Одлука о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину 20 1 

110. 
Измене и допуне Плана детаљне регулације  ''ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА“ у 
Крагујевцу (урбанистичке целине 6 и 7- Црква и Бранко Радичевић) 

20 47 

111. Одлука о одређивању назива улици ''мајора Светомира Трифуновића'' 20 90 
112. Одлука о организацији градске управе града Крагујевца 20 93 
113. Одлука о накнадама за коришћење путева на територији града Крагујевца 20 103 

114. 
Одлука о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици 
са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на 
територији града Крагујевца 

20 113 

115. 
Одлука о утврђивању висине средстава за остваривање делатности 
предшколског васпитања и образовања на територији града Крагујевца 

20 114 

116. 
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Установе “Спортско 
рекреативни центар Младост” Крагујевац – у ликвидацији 

20 114 

117. 
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Установе за спорт и 
физичку културу ''Парк'' Крагујевац – у ликвидацији 

20 114 

118. Одлука o oглашавању на територији града Крагујевца 20 115 

119. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допунама Статута  
установe Спомен парк  ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу 

20 124 

120. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске установе 
''Ђурђевдан'' Крагујевац 

20 125 

121. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске установе 
''Нада Наумовић'' Крагујевац 

20 129 

122. 
Одлука о измени и допунама Одлуке о оснивању Центра за образовање 
Крагујевац 

20 134 

123. 
Одлука о давању сагласности на одлуке Скупштина Спортско привредних 
друштава о статусној промени припајања 

20 135 

124. 
Одлука о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац 

20 147 

125. 
Одлука о повећању основног капитала Спортског привредног друштва 
''Раднички'' д.о.о. Крагујевац 

20 147 

126. 
Одлука о преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом '' Крагујевачки кошаркашки клуб Раднички'' д.о.о. 
Крагујевац 

20 148 

127. 
Одлука о преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом '' Женски фудбалски клуб Раднички 1923'' д.о.о. 
Крагујевац 

20 152 

128. 

Одлука о давању сагласности Женском кошаркашком клубу ''Раднички'' за 
промену правног облика уз оснивање Спортског привредног друштва 
''Женски кошаркашки клуб  Раднички '' д.о.о. Крагујевац и  преношење 
оснивачких права на град Крагујевац 

20 156 

129. 

Одлука о прихватању самоиницијативног предлога за покретање поступка за 
реализацију јавно приватног партнерства за повећање енергетске 
ефикасности у јавним објектима и систему јавног осветљења града 
Крагујевца 

20 157 

130. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац о 
реализацији инвестиционог пројекта  уређења четири градска гробља 

20 157 

131. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац 
реализацији инвестиционог пројекта  реконструкције 100 аутобуских 
стајалишта 

20 157 

132. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац 
реализацији инвестиционог пројекта  изградње јавне гараже 

20 158 

133. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци 
основних средстава  за потребе  одржавања јавне хигијене 

20 158 

134. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци 
основних средстава  за потребе  одвоза отпада 

20 158 

135. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци 
основног средства  - возила ''паук'' 

20 159 
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136. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци 
основног средства за потребе  обележавања сигнализације 

20 159 

137. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци 
основних средстава  за потребе  изградње и одржавања улица и путева 

20 159 

138. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци 
основног средства – специјалног возила за превоз покојника 

20 159 

139. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац 
реализацији инвестиционог пројекта  реконструкције Зелене пијаце 

20 160 

140. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија Крагујевац набавци  
основних средстава  за потребе  одржавања јавних зелених површина 

20 160 

141. 
Oдлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Градска 
агенција за саобраћај" Крагујевац ( пречишћен текст) 

21 12 

142. Одлука о вршењу оснивачких права над спортским привредним друштвом 
‘’Раднички‘’ д.о.о. Крагујевац (пречишћен текст) 

21 23 

143. 
Одлука о расписивању јавног конкурса за начелника Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине 

23 1 

144. Одлука о изради Плана детаљне регулације ''ШУПЉАЈА'' 24 298 

145. 
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације ''ШУПЉАЈА'' 

24 301 

146. Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Парк шума Кошутњак'' 24 301 

147. 
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације ''Парк шума Кошутњак'' 

24 306 

148. Одлука о изради Плана детаљне регулације ''ДЕЛА НАСЕЉА СТАРА 
РАДНИЧКА КОЛОНИЈА – БЛОК ПЛАЗА'' у Крагујевцу 

24 306 

149. 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације ''ДЕЛА НАСЕЉА СТАРА РАДНИЧКА 
КОЛОНИЈА – БЛОК ПЛАЗА'' у Крагујевцу 

24  
311 

150. 
Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације ''ДЕЛА 
РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – СЕРВИС 2'' у 
Крагујевцу 

24  
313 

151. 
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана детаљне регулације ''ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 
КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – СЕРВИС 2'' у Крагујевцу 

24  
317 

152. Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''Насеља 22 
децембар, Илина вода и Илићево'' у Крагујевцу уз ул. Танкосићеву 

24 317 

153. 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне регулације ''Насеља 22 
децембар, Илина вода и Илићево'' у Крагујевцу уз ул. Танкосићеву 

24 321 

154. 
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације 
''Насеља Вашариште''- стадион Чика Дача 

24 322 

155. 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне регулације ''Насеља 
Вашариште''- стадион Чика Дача 

24 326 

156. Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''РАДНЕ 
ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – ЛЕПЕНИЦА'' 

24 327 

157. 
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне регулације ''РАДНЕ ЗОНЕ 
КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – ЛЕПЕНИЦА'' 

24 331 

158. Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''Насеља 
Метино брдо и Бресница'' у Крагујевцу уз ул. Теслину 

24 332 

159. 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне регулације ''Насеља Метино 
брдо и Бресница'' у Крагујевцу уз ул. Теслину 

24 335 

160. Одлука о боравишној такси 24 336 

161. 
Одлука о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих 
бораца 

24 338 
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162. Одлука о образовању Комисије за планове 24 339 

163. 
Одлука о преузимању и вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом ''Женски кошаркашки клуб Раднички'' д.о.о. 
Крагујевац 

24 341 

164. 
Одлука о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу  
„Симпо“ АД Врање 

24 345 

165. Одлука о измени Oдлуке о оснивању Слободне зоне Шумадија 24 345 

166. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута 
Градске туристичке организације “Крагујевац” 

24 345 

167. 
Одлука о давању сагласности на Статут o изменама Статута Центра за 
образовање Крагујевац 

24 346 

168. 
Одлука о давању сагласности на Статут o изменама и допунама Статута 
Предшколске установе ,,Нада Наумовић” Крагујевац 

24 346 

169. 
Одлука о давању сагласности на Статут o изменама и допунама Статута 
Предшколске установе  ,,Ђурђевдан ’’ Крагујевац 

24 346 

170. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама  и допунама Статута  
Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац 

24 347 

171. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени Статута  Привредног  
друштва  ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац 

24 347 

172. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама Статута  Јавног 
комуналног предузећа '' Водовод и канализација'' Крагујевац 

24 347 

173. 
Одлука о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута 
Јавног предузећа  ''Путеви '' Крагујевац 

24 348 

174. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 
стамбеног предузећа “Крагујевац” остварене у пословној 2018.години 

24 348 

175. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели  нераспоређене 
добити  ЈКП '' Водовод и канализација'' Крагујевац за 2018.годину 

24 349 

176. 

Одлука о улагању у капитал привредног друштва и давању претходне 
сагласности за  прихватање оснивачког удела у Предузећу за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
“Шумадија”доо  Крагујевац 

24 353 

177. 
Одлука о давању претходне сагласности за пренос оснивачких права града 
Крагујевца у Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о. на 
Републику Србију 

24 354 

178. 
Одлука о  усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе „Спортско 
рекреативни центар Младост“ Крагујевац – у ликвидацији 

24 355 

179. 
Одлука о  усвајању почетног ликвидационог извештаја Установе за спорт и 
физичку културу “Парк” Крагујевац – у ликвидацији 

24 355 

180. Одлука о   мрежи јавних основних школа на територији града Крагујевца 24 358 

181. 
Одлука о оснивању Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо 
Крагујевац (пречишћен текст) 

24 417 

182. Одлука о оснивању Слободне зоне Шумадија (пречишћен текст) 25 25 

183. 
Одлука о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на 
територији града Крагујевца 

27 1 

184. Одлука о употреби печата и штамбиља града Крагујевца 27 84 
185. Одлука о локалном омбудсману 27 88 
186. Одлука о значајним датумима и празницима које Град Крагујевац обележава 27 94 
187. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Крагујевца 27 95 

188. 
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији града 
Крагујевца 

27 101 

189. 
Одлука о  изменама и  допунама  Одлуке o условима и начину  обављања 
комуналне делатности димничарских услуга 

27 134 

190. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском 
и приградском саобраћају 

27 136 

191. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима 27 137 

192. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 
површина за територију града Крагујевца 

27 139 

193. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења 27 146 
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194. 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на 
територији града Крагујевца 

27 148 

195. 
Одлука  о давању сагласности на  Одлуку ЈКП Шумадија  Крагујевац о 
исправци Одлуке о  набавци основног средства – специјалног возила за 
превоз покојника 

27 149 

196. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку ЈКП Шумадија  Крагујевац о 
исправци Одлуке о набавци основних средстава за потребе изградње и 
одржавања улица и путева 

27 150 

197. 
Одлука о давању сагласности на Одлуке Скупштина Спортско привредних 
друштава о статусној промени припајања 

27 150 

198. 
Одлука о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским 
привредним друштвом ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац 

27 151 

199. 
Одлука о повећању основног капита Спортског привредног друштва  
„Раднички“ д.о.о. Крагујевац 

27 152 

200. 
Одлука о повећању основног капита Јавног комуналног предузећа  Водовод 
и канализација,  Крагујевац 

27 153 

201. 
Одлука о повећању основног капита Јавног комуналног предузећа Шумадија 
Крагујевац 

27 154 

202. 

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 

27 155 

203. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Центра 
за неговање традиционалне културе  ''Абрашевић''   Крагујевац 

27 156 

204. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Установe Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу 

27 156 

205. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Установе Дом омладине ''Крагујевац''  у Крагујевцу 

27 156 

206. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Историјског  архива  Шумадије  Крагујевац 

27 157 

207. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Установе културе  ''Кораци''  у  Крагујевцу 

27 157 

208. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Музичког 
центра у  Крагујевцу 

27 157 

209. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Установе ''Позориште за  децу''  Крагујевац 

27 158 

210. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Установe  Народни  музеј  у Крагујевцу 

27 158 

211. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Установe  Књажевско српски театар  у Крагујевцу 

27 159 

212. 
Одлука о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Завода 
за заштиту споменика културе  Крагујевац 

27 159 

213. 
Одлука о расписивању Јавног  конкурса за попуњавање положаја начелника 
и заменика начелника градских управа;  

27 168 

214. 
Одлука  о вршењу оснивачких права над Спортским привредним 
друштвом ‘’ Раднички ‘’ д.о.о. Крагујевац ( Пречишћен текст ) 

28 3 

215. 
Одлука о додељивању простора за рад Градском одбору Демократске 
странке 

29 11 

216. 
Одлука о додељивању простора за рад Градском одбору Демократске 
странке Србије 

29 11 

217. 
Одлука о избору председника и заменика председника савета месне 
заједнице Влакча 

29 13 

218. Одлука о буџету града Крагујевца за 2020. годину 30 1 

219. 
Одлука о изради Плана детаљне регулације површинског копа на 
локалитету ''Комарице'' у Горњим Комарицама 

30 38 

220. 
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације површинског копа на локалитету ''Комарице'' у 
Горњим Комарицама 

30 42 
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221. 
Измене и допуне Плана детаљне регулације ''Институт за стрна жита – 
Радна зона Феникс'' 

30 42 

222. 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија 
Крагујевац 

30 87 

223. 
Одлука о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија 
Крагујевац и Oдлуку Скупштине ''Градске агенције за саобраћај'' доо 
Крагујевац о статусној промени припајања 

30 87 

224. 
Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 
територију града Крагујевца 

30 94 

225. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку  о расподели  добити ЈКП   Градске 
тржнице Крагујевац за 2018.годину 

30 95 

226. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку  о расподели  добити ЈКП  Паркинг 
сервис Крагујевац за 2018.годину 

30 95 

227. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку  о расподели  добити ЈКП  
Шумадија Крагујевац за 2018. годину 

30 96 

228. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала 
Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац 

30 96 

229. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП 
Зеленило Крагујевац за 2018.годину 

30 97 

230. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку o начину  покрића  губитка ЈКП 
Градска гробља Крагујевац  за 2018. годину 

30 97 

231. 
Одлука о додељивању простора за рад Градском одбору Српске народне 
партије 

30 139 

232. Oдлукa о оснивању службе за буџетску инспекцију града Kрагујевца 30 139 

233. 
Oдлука о оснивању Јавног комуналног предузећа  Шумадија Крагујевац 
(пречишћен текст) 

31 1 

234. 
Oдлукa о изменама одлуке  о оснивању службе за интерну ревизију града 
Kрагујевца 

31 1 

235. 
Одлука о изради Измене дела Плана генералне регулације ''Нова Колонија - 
Пивара'' уз улицу Радомира Бате Бугарског 

33 1 

236. 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене дела Плана генералне регулације ''Нова Колонија - Пивара'' 
уз улицу Радомира Бате Бугарског 

33 4 

237. 
Одлука о изради Измене и допуне Прве измене и допуне Плана генералне 
регулације ''Центар-Стара варош'' уз улицу Светозара Марковића 

33 5 

238. 
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измене и допуне Прве измене и допуне Плана генералне 
регулације ''Центар-Стара варош'' уз улицу Светозара Марковића 

33 9 

239. 
Одлука о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на 
територији града Крагујевца 

33 68 

240. 

Одлука о условима и начину стицања права на уплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за 
лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу 
делатност у области културе 

33 75 

241. 
Одлука о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од 
значаја за град Крагујевац 

33 78 

242. 
Одлука о давању сагласности на Статут Спортског привредног друштва 
„Женски фудбалски клуб Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац 

33 85 

243. 
Одлука о давању сагласности на Статут Спортског привредног друштва 
„Раднички“ д.о.о. Крагујевац 

33 86 

244. Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима 33 86 
245. Одлука о  изменама  и допунама Одлуке о комуналном реду 33 87 

246. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за образовање 
Крагујевац 

33 89 

247. 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа   Водовод 
и канализација Крагујевац 

33 90 

248. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа  Путеви Крагујевац 33 91 
249. Одлука  о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 33 113 
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комуналног предузећа  Водовод и канализација Крагујевац 
  

 
 
 

РЕШЕЊА 
 

Р.бр 
 

Назив решења 
Бр. 

сл. л 
Бр. 

стране

1.  
Решење о измени и допунaма Решења број 112-1683/17-V од 29. 
децембра 2017.године и Решења  број 112-205/18-V од 13.фебруара 
2018.године 

1 35 

2.  
Решење о измени  Решења о  утврђивању јединичне цене превоза 
путника  по пређеном  километру (возилокилометру), на линијама  
јавног градског и приградског превоза   путника 

1 36 

3.  
Решење о  образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, 
ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном 
подршком за територију града Крагујевца 

2 26 

4.  
Решење о давању сагласности Народној библиотеци ''Вук Караџић'' у 
Крагујевцу за закључење Анекса I уговора о закупу 

2 29 

5.  
Решење о образовању Комисије за избор пројекта, програма и 
манифестација   у области културе који се финансирају или суфинансирају 
из буџета  града  Крагујевца  у  2019. години 

2 29 

6.  Решење о образовању Комисије за цене такси превоза у Крагујевцу 2 30 

7.  
Решење о изменама решења о образовању Радне групе за сагледавање 
стања и предлагање мера за побољшање услова у обављању такси превоза  
путника  на територији Града Крагујевца 

2 30 

8.  
Решење о допуни Решења о образовању Радне групе за развој и 
имплементацију е Управе 

3 13 

9.  
Решење о изменама и допуни Решења о  одређивању сталних и сезонских 
линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на 
територији града Крагујевца 

3 13 

10.  
Решење о престанку рада на положају начелнику Градске управе за 
комуналне и  инспекцијске послове 

3 14 

11.  
Решење о постављању вршиоца дужности начелника Градске управе за 
комуналне и инспекцијске послове 

3 15 

12.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2018. годину, за период 
1.01.2018-31.12.2018.године 

4 44 

13.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац за 
2018.годину, за период 1.01.2018-31.12.2018.године 

4 44 

14.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП  ''Зеленило'' за 2018.годину, за период 1.01.2018-
31.12.2018.године 

4 45 

15.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' за 2018.годину, за 
период 1.01.2018-31.12.2018.године 

4 45 

16.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП  ''Градска гробља''   за 2018.годину, за период 
1.01.2018-31.12.2018.године 

4 46 

17.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП  ''Градске тржнице'' за 2018.годину, за период 
1.01.2018-31.12.2018.године 

4 46 

18.  

Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ‘’Градска 
агенција за саобраћај’’ Крагујевац за 2018.годину, за период 1.01.2018-
31.12.2018.године 

4 47 
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19.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈП ''УРБАНИЗАМ'',  за период 1.01.2018 - 31.12.2018. 
године 

4 47 

20.  

Решење о образовању Радног тима за реализацију активности у оквиру 
пакета подршке–програм „Подршка локалним самоуправама на путу 
придруживања ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих 
страна и ефикасности локалне администрације“ 

4 48 

21.  
Решење о давању сагласности на Извештаја о раду Спортског привредног 
друштва ’’Рукометни клуб Раднички 1964’’ д.о.о. Крагујевац за 2018. годину 

4 48 

22.  
Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 
2019.годину 

4 49 

23.  
Решење  o образовању Комисијe за избор кандидата за начелника Градске  
управе за комуналне и инспекцијске послове 

4 49 

24.  
Решење о четвртој измени Решења о образовању Савета за здравље града 
Крагујевца 

5 73 

25.  

Решење о давању сагласности на Извештај  о  степену усклађености 
планираних и реализованих активности из  Програма пословања ЈСП 
''Крагујевац'' за 2018. годину,  за период 1.01.2018 - 31.12.2018. године (IV 
квартал) 

6 68 

26.  
Решење о измени Решења о образовању Савета за унапређење положаја 
особа са инвалидитетом на територији града Крагујевца 

6 69 

27.  

Решење о покретању поступка рационализације броја запослених у 
органима Града, стручним службама и  посебним организацијама, 
установама, јавним службама, предузећима и привредним друштвима чији је 
оснивач град Крагујевац   

6 70 

28.  
Решење о давању сагласности на Програм o изменама и допунама 
Програма  пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину 

7 126 

29.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска 
агенција за саобраћај''  Крагујевац за 2018.годину 

7 132 

30.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац за 
2019. годину 

7 133 

31.  
Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и 
развоја Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за 
саобраћај '' Крагујевац за период 2019-2023.год 

7 133 

32.  
Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и 
развоја  Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за 
саобраћај'' Крагујевац за период 2019-2029.год 

7 134 

33.  
Решењe о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Финансијског плана Центра за неговање традиционалне културе 
"Абрашевић"  Крагујевац  за  2018. годину 

7 134 

34.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за неговање 
традиционалне културе "Абрашевић"  Крагујевац  за 2019. годину 

7 145 

35.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке ''Вук 
Караџић'' у Крагујевцу за 2019. годину 

7 145 

36.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Дома омладине 
''Крагујевац''  у Крагујевцу за 2019. годину 

7 145 

37.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива 
Шумадије Крагујевац  за 2019. годину 

7 146 

38.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе ''Кораци'' 
за 2019. годину 

7 146 

39.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Музичког центра у 
Крагујевцу за 2019. годину 

7 146 

40.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Народног музеја у 
Крагујевцу за 2019. годину 

7 147 

41.  
Решење о давању сагласности на Програм рада "Позориште за децу" 
Крагујевац за 2019. годину  

7 147 

42.  Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен парка  7 147 
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''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу за 2019. годину 

43.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Књажевско српског театра у 
Крагујевцу за 2019. годину 

7 148 

44.  
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту 
споменика културе Крагујевац за 2019. годину 

7 148 

45.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за неговање 
традиционалне културе "Абрашевић"  Крагујевац  за 2019. годину 

7 148 

46.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Народне библиотеке 
''Вук Караџић'' у Крагујевцу за 2019. годину 

7 149 

47.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе Дом омладине 
''Крагујевац'' у Крагујевцу за 2019. годину 

7 149 

48.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Историјског архива 
Шумадије Крагујевац за 2019. годину 

7 149 

49.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе културе 
''Кораци'' за 2019. годину 

7 150 

50.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Музичког центра у 
Крагујевцу за 2019. годину 

7 150 

51.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног музеја у 
Крагујевцу за 2019. годину 

7 150 

52.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план "Позориште за децу" 
Крагујевац  за 2019. годину 

7 151 

53.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен парка  
''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу за 2019. годину 

7 151 

54.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Књажевско српског 
театра у Крагујевцу за 2019. годину   

7 151 

55.  
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту 
споменика културе Крагујевац за 2019. годину 

7 152 

56.  
Решење о разрешењу и избору председника и члана Административног 
одбора 

7 153 

57.  
Решење о разрешењу и именовању члана Скупштине привредног друштва 
''Центар за пољопривреду и рурални развој'' Д.О.О. Крагујевац 

7 154 

58.  
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора  
Музичког центра у Крагујевцу 

7 154 

59.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Управног одбора Предшколске 
установе ''Нада Наумовић'' у   Крагујевцу 

7 155 

60.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Светозар Марковић''  у Крагујевцу 

7 155 

61.  
Решење  о измени  Решења о  утврђивању јединичне цене превоза путника  
по пређеном  километру (возилокилометру), на линијама  јавног градског и 
приградског превоза   путника 

7 157 

62.  
Решење о изменама Решења о образовању Радне групе за сагледавање 
стања и предлагање мера за побољшање услова у обављању такси превоза 
путника  на територији града Крагујевца 

7 158 

63.  
Решење о постављању начелника Градске управе за комуналне и 
инспекцијске послове 

10 4 

64.  
Решење о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској 
установи "Ђурђевдан" Крагујевац за радну 2019/2020. годину 

10 5 

65.  
Решење о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској 
установи "Нада Наумовић" Крагујевац за радну 2019/2020. годину 

10 5 

66.  
Решење о одобравању годишњих програма спортских организација 
одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програм
спортских организација на територији града Крагујевца у 2019. години 

11 65 

67.  
Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину (број 2) 

11 68 

68.  
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  ЈКП Шумадија 
о измени Ценовника по врсти делатности 01 

11 68 

69.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма 
пословања ЈП ''Путеви'' Крагујевац,  за четврти квартал, за период 
1.01.2018.-31.12.2018.године 

11 71 
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70.  Решење о давању сагласности на Програм  о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину (број 3) 

11 71 

71.  Решење о давању сагласности на Oдлуку  о допуни Одлуке о ценама  услуга 
Народног музеја у Крагујевцу 

11 72 

72.  Решење о петој измени Решења о образовању Савета за здравље града 
Крагујевца 

11 72 

73.  Решење о давању сагласноти на Извештај о раду и пословању Спортског 
привредног друштва ФК „Раднички 1923“ д.о.о . Крагујевац за 2018. годину 

12 278 

74.  
Решење о давању сагласноти на Извештај о раду и пословању Спортског 
привредног друштва „Крагујевачки ватерполо клуб Раднички“ д.о.о. 
Крагујевац за 2018. годину 

12 278 

75.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма 
рада са финансијским планом пословања Градске туристичке организације 
“Крагујевац“ за 2019. годину 

12 314 

76.  
Решење  о давању сагласности на План и Програм  пословања о измени 
Плана и Програма пословања ЈП ''Урбанизам'' - Крагујевац за 2019. годину 

12 314 

77.  
Решење о именовању вршиоца дужности  директора Центра за неговање 
традиционалне културе '' Абрашевић'' Крагујевац 

12 314 

78.  
Решење о престанку дужности  директора Центра за неговање 
традиционалне културе '' Абрашевић'' Крагујевац 

12 315 

79.  
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома 
здравља ''Крагујевац'' 

12 315 

80.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбораОсновне школе 
''Јулијана Ћатић''  у Страгарима 

12 315 

81.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбораОсновне школе 
''Наталија Нана Недељковић''  у Грошници 

12 316 

82.  
Решење о давању сагласности на  Правилник о тарифном систему у јавном 
линијском превозу путника  на територији града Крагујевца, Градске агенције 
за саобраћај доо Крагујевац 

13 166 

83.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника карата у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији града 
Крагујевца,  Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац;  

13 188 

84.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености  
планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП 
„Урбанизам“-Крагујевац за период 01.01.2019. – 31.03.2019.године 

14 64 

85.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма 
пословања ЈП ''Путеви'' Крагујевац, за први квартал, за период 1.01.2019.-
31.03.2019.године 

14 64 

86.  
Решење о давању сагласности на Извештај  о  степену усклађености 
планираних и реализованих активности из  Програма пословања ЈСП 
''Крагујевац'' за 2019. годину,  за период 1.01.2019 - 31.03.2019. године 

14 65 

87.  

Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа о образовању 
Централне комисије за утврђивање штета грађанима насталих природном и 
другом незгодом на територији града Крагујевца број: 112-759/17-V од 13. 
фебруара 2017. године 

14 65 

88.  

Решење о давању сагласности на Програм  о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП '' Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину (број 4) 
 
 

16 10 

89.  

Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ‘’Градска 
агенција за саобраћај’’ Крагујевац за 2019.годину, за период 1.01.2019.-
31.03.2019.године 

16 11 

90.  
Решење о давању сагласности на Извештај о  реализацији годишњег 
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, за период 
1.01.2019.-31.03.2019.године 

16 12 

91.  
Решење о давању сагласности на Извештај о  реализацији  Програма 
пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац за 2019.годину, за 
период 1.01.2019.-31.03.2019.године 

16 13 
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92.  
Решење о шестој измени Решења о образовању Савета за здравље града 
Крагујевца 

16 14 

93.  
Решење о образовању Комисије за отуђењe грађевинског земљишта ради 
изградње објеката 

16 14 

94.  
Решење о образовању Централне комисије за утврђивање штета насталих 
услед елементарне непогоде проузроковане обилним падавинама на 
територији града Крагујевца 

16 15 

95.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Програма 
пословања Привредног друштва „Центар за пољопривреду и рурални развој“ 
д.о.о. Крагујевац за 2019 

17 140 

96.  
Решење о давању сагласности  на  Програм o изменама и допунама 
Програма  пословања   ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину 

17 140 

97.  Решење о констатацији престанка  функције Градског правобраниоца 17 141 

98.  
Решење о констатацији престанка функције заменика Градског 
правобраниоца 

17 141 

99.  Решење број: 112-488/19-I 17 141 

100.  
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Завода за 
стоматологију Крагујевац 

17 141 

101.  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске туристичке 
организације ''Крагујевац'' у Крагујевцу 

17 141 

102.  Решење о именовању директора Центра за образовање Крагујевац 17 142 

103.  
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Центра за 
образовање Крагујевац 

17 142 

104.  
Решење  о именовању чланова Управног одбора Завода за  стоматологију 
Крагујевац 

17 143 

105.  
Решење о разрешењу члановима Управног одбора  Завода за стоматологију 
Крагујевац 

17 144 

106.  
Решење о разрешењу и именовању члана Управног  одбора  Народног 
музеја у Крагујевцу 

17 144 

107.  
Решење о престанку функције члановима Управног одбора  Предшколске 
установе ''Ђурђевдан'' у Крагујевцу 

17 145 

108.  
Решење о именовању чланова Управног одбора  Предшколске установе 
''Ђурђевдан'' у Крагујевцу 

17 145 

109.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Школе са 
домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу 

17 146 

110.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Свети Сава'' у Крагујевцу 

17 146 

111.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Светозар Марковић'' у Крагујевцу 

17 147 

112.  
Решење о давању сагласности на Програм  о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину (број 5); 

17 157 

113.  

Решење о обазовању Комисије  за  припрему и спровођење мера на 
ублажавању последица  поплава рехабилитацијом  и   санацијом  
општинских путева и улица,  оштећених  у  поплавама  које су  погодиле град 
Крагујевац 

17 157 

114.  
Решење о давању сагласности на Програм  о изменама и допунама  
посебног Програма коришћења  субвенција Градске агенције за саобраћај 
доо Крагујевац за   2019. годину 

18 57 

115.  Решење о постављењу  Градског правобраниоца 18 59 

116.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања са  
финансијским планом Спортског привредног друштва “ФК Раднички 
1923” д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

20 160 

117.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом Спортског привредног друштва “Раднички” д.о.о. 
Крагујевац за 2019. годину 

20 161 

118.  
Решење о разрешењу и избору члана Одбора за образовање, културу, 
информисање и спорт 

20 164 

119.  Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за 20 164 
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стоматологију Крагујевац 

120.  
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора  
Књажевско српског театра  у Крагујевцу 

20 165 

121.  
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора  
Историјског архива Шумадије у Крагујевцу 

20 165 

122.  
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора  Спомен 
парк Крагујевачки октобар у Крагујевцу 

20 165 

123.  
Решење о именовању  чланова Управног одбора    Установе културе 
''Кораци'' у Крагујевцу 

20 166 

124.  
Решење о измени Решења о образовању Координационог тела у циљу 
праћења рада и контроле наменског коришћења Центра за спорт и 
рехабилитацију ОСИ "ИСКРА" 

21 11 

125.  Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП '' Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину (број 6) 

21 12 

126.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈСП 
''Крагујевац'' за 2019. годину, за период 1.01.2019 - 30.06.2019. године 

22 1 

127.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености  
планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП 
„Урбанизам“ - Крагујевац за период 01.01.2019 – 30.06.2019.године 

22 116 

128.  
Решење о давању сагласности на  Ценовник радова за извођење прикључка 
на систем даљинског грејања Енергетика д.о.о. Крагујевац 

22 116 

129.  
Решење о давању сагласности на Oдлуку о ценама улазница Књажевско 
српског тетра у Крагујевцу 

22 117 

130.  

Решење о  измени Решења о покретању поступка рационализације броја 
запослених у органима Града, стручним службама и  посебним 
организацијама, установама, јавним службама, предузећима и привредним 
друштвима чији је оснивач град Крагујевац, број 020-79/19-V од 11.марта 
2019.године 

22 117 

131.  
Решење о образовању Пројектног тима за имплементацију пројекта  
„Унапређење и развој ГИС-а у Крагујевцу, Книћу и Рековцу“ 

22 118 

132.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине 

22 119 

133.  
Решење о постављању вршиоца дужности начелника Градске управе за  
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине 

22 119 

134.  
Решења о  изменама и допуни Решења о  утврђивању Ценовника услуга 
комуналног одржавања за 2019.годину 

23 11 

135.  
Решење  o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за начелника 
Градске  управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту 
животне средине 

23 12 

136.  
Решење о давању сагласности  на Програм коришћења субвенција ЈСП  
''Крагујевац'' Крагујевац за 2019.годину 

23 12 

137.  
Решење о давању сагласности на Другу измену финансијских планова 
месних заједница за 2019.годину 

23 13 

138.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма 
пословања ЈП ''Путеви'' Крагујевац ,  за други  квартал, за период 1.01.2019 - 
30.06.2019.године 

23 18 

139.  
Решење о измени Решења о  одређивању сталних и сезонских линија у 
јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији 
града Крагујевца 

23 18 

140.  
Решење о образовању Стручног тима за спровођење и реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства „Повећање енергетске ефикасности у јавним 
објектима и систему јавног осветљења“ 

23 19 

141.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма 
рада са финансијским планом пословања за 2019. годину Градске 
туристичке организације “Крагујевац“ 

24 349 

142.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног 
друштва “Крагујевачки кошаркашки клуб Раднички” д.о.о. Крагујевац са 

24 349 
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финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења 
средстава субвенција за 2019. годину 

143.  

Решење о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног 
друштва “Женски фудбалски клуб Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац са 
финансијским планом  и посебним програмом и динамиком коришћења 
средстава субвенција за 2019. годину 

24 350 

144.  

Решење о давању сагласности  на Програм o првој измени Програма 
пословања са финансијским планом и посебним програмом  и динамиком 
коришћења средстава субвенција Спортског привредног друштва “ФК 
Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

24 350 

145.  

Решење о давању сагласности на Програм  о измени Програма пословања 
Спортског привредног друштва “Раднички” д.о.о. Крагујевац са финансијским 
планом и посебним програмом и динамиком коришћења средстава 
субвенција за 2019. годину 

24 350 

146.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања  Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” Крагујевац 
за  2019. годину 

24 351 

147.  
Решење о  давању сагласности на Годишњи извештај пословања 
Привредног друштва ''Регионална агенција за економски развој Шумадије и 
Поморавља'' д.о.о.  Крагујевац за  2018.годину 

24 352 

148.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва 
''Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља''  д.о.о.  
Крагујевац за 2019.годину 

24 352 

149.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска 
агенција за саобраћај''  Крагујевац за 2019.годину 

24 352 

150.  
Решење о давању сагласности  на  Програм o изменама и допунама 
Програма  пословања   ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац за 
2019.годину 

24 353 

151.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни  Програма 
пословања Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо 
Крагујевац за 2019. годину 

24 353 

152.  Решење о именовању директора Установе ‘’Позориште за децу’’ Крагујевац 24 355 

153.  
Решење о престанку дужности  директора Установе ''Позориште за децу'' 
Крагујевац 

24 355 

154.  
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора  
Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу 

24 356 

155.  Решење о разрешењу  директора Народног музеја у Крагујевцу 24 356 

156.  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног музеја 
Крагујевац 

24 356 

157.  
Решење о именовању заменика директора Спомен парка ‘’Крагујевачки 
октобар’’ Крагујевац 

24 357 

158.  
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора  Народног 
музеја у Крагујевцу 

24 357 

159.  Решење о именовању чланова Комисије за планове 24 357 

160.  
Решење о именовању чланова Локалног антикорупцијског форума града 
Крагујевца 

24 358 

161.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП '' Водовод и канализација'' Крагујевац за 2019.годину, за 
период 1.01.2019-30.06.2019.године 

24 424 

162.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену  реализације 
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, за период 
1.01.2019-30.06.2019.године 

24 424 

163.  

Решење о давању сагласности на Извештај о  реализацији годишњег 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ‘’Градска 
агенција за саобраћај’’ Крагујевац за 2019.годину, за период 1.01.2019.-
30.06.2019.године 

24 425 

164.  Решење о утврђивању накнаде за рад ликвидационог управника Установе за 24 425 
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спорт и физичку културу “Парк” Крагујевац – у ликвидацији и Установе 
“Спортско рекреативни центар Младост” Крагујевац – у ликвидацији 

165.  

Решење о измени Решења о образовању Стручног тима за спровођење и 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства „Повећање енергетске 
ефикасности у јавним објектима и систему јавног осветљења“, број 112-
629/19-V од 28. августа 2019. године 

24 426 

166.  
Решење о  измени Решења о  утврђивању Ценовника услуга  комуналног 
одржавања за 2019.годину 

24 426 

167.  
Решење о допуни Решења о образовању Пројектног тима за имплементацију  
пројекта  „Унапређење и развој ГИС-а у Крагујевцу, Книћу и Рековцу, број 
112-593/19-V  од 9. августа 2019. године 

24 428 

168.  
Решење о давању сагласности на Програм  о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП '' Нискоградња'' Крагујевац за 2019.годину (број 
7а) 

25 21 

169.  

Решење о образовању Пројектног  тима за спровођење и реализацију 
пројекта „Заједно од раног узраста против дискриминације“ у оквиру 
програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома'' 

25 21 

170.  

Решење о измени Решења o образовању Пројектног тима за спровођење и 
реализацију пројекта „Заједно од раног узраста против дискриминације“ у 
оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома'' 

25 22 

171.  
Решење о  давању сагласности на  Ценовник радова за извођење прикључка 
на систем даљинског грејања Енергетика д.о.о. Крагујевац 

25 23 

172.  
Решење о  допуни Решења о образовању Привредног савета града 
Крагујевца 

25 23 

173.  
Решење о постављању начелника Градске управе за просторно планирање, 
урбанизам, изградњу и заштиту животне средине 

25 24 

174.  
Решење о престанку рада на положају начелнику Градске управе за 
привреду 

25 24 

175.  
Решење о постављању вршиоца дужности начелника Градске управе за  
привреду 

25 25 

176.  Решење о образовању Комисије за имплементацију Дата центра у 
Крагујевцу 

26 3 

177.  Решење о образовању Радне групе за подршку младима из хранитељских породица 
на територији града Крагујевца 

26 4 

178.  
Решење о измени решења о образовању Савета Мреже установа културе на 
територији града Крагујевца 

26 4 

179.  
Решење о исправци техничке грешке  у Плану детаљне регулације ''Кружни 
ток Мала вага'' у Крагујевцу ("Сл. лист града Крагујевца", бр. 24/19) 

27 83 

180.  
Решење о исправци техничке грешке  у Плану детаљне регулације ''ДЕЛА 
РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – СЕРВИС 2'' у 
Крагујевцу (''Службени лист града Крагујевца'', број 16/18) 

27 83 

181.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Центра за неговање традиционалне културе  ''Абрашевић''   Крагујевац  за 
2019. годину    

27 159 

182.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе Историјски архив Шумадије Крагујевaц за 2019. годину 

27 160 

183.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу за 2019. годину    

27 160 

184.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе Дом омладине ‘’Крагујевaц’’ у Крагујевцу за 2019. годину   

27 160 

185.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе културе ''Кораци''  за 2019. годину    

27 161 

186.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Музичког центра у Крагујевцу  за 2019. годину    

27 161 

187.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе "Позориште за децу" Крагујевац  за 2019. годину    

27 161 

188.  Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 27 162 
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Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за 2019. годину      

189.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу за 2019. годину    

27 162 

190.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Завода за заштиту споменика културе  Крагујевац  за 2019. годину    

27 162 

191.  
Решење о давању  сагласности на Одлуку о измени Финансијских планова 
Установе Народни музеј у Крагујевцу за 2019. годину за 2019. годину    

27 163 

192.  

Решење о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног 
друштва “Женски кошаркашки клуб Раднички” д.о.о.  Крагујевац са 
финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења 
средстава субвенција за 2019. годину 

27 163 

193.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма 
рада са финансијским планом пословања Градске туристичке организације 
“Крагујевац“ за 2019. годину 

27 163 

194.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину 

27 163 

195.  
Решење о разрешењу и именовању члана Скупштине привредног друштва 
''Центар за пољопривреду и рурални развој'' Д.О.О. Крагујевац 

27 164 

196.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора Прве 
крагујевачке гимназије  у Крагујевцу 

27 165 

197.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Друге 
крагујевачке гимназије  у Крагујевцу 

27 165 

198.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Медицинске 
школе са домом ученика ‘’Сестре Нинковић’’  у Крагујевцу 

27 166 

199.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора  Прве техничке 
школе  у Крагујевцу 

27 166 

200.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора  Економске 
школе  у Крагујевцу 

27 166 

201.  
Решење  о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Музичке школе 
‘’Др Милоје Милојевић’’  у Крагујевцу 

27 167 

202.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора ''Трећи 
крагујевачки батаљон''  у Крагујевцу 

27 167 

203.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбора Основне 
школе ''21. октобар''  у Крагујевцу 

27 168 

204.  
Решење o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за начелника 
и заменика начелника Градске  управе за друштвене делатности 

27 175 

205.  
Решење o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за начелника 
и заменика начелника Градске  управе за јавне приходе и инспекцијске 
послове 

27 175 

206.  
Решење o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за начелника 
и заменика начелника Градске  управе за послове органа Града 

27 176 

207.  
Решење o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за начелника 
и заменика начелника Градске  управе за развој 

27 177 

208.  
Решење o образовању Конкурсне комисијe за избор кандидата за начелника 
и заменика начелника Градске  управе за заједничке послове 

27 178 

209.  
Решење о III измени Решења о образовању Комисије за решавање у 
управном поступку у другом степену 

27 178 

210.  
Решење о именовању представника локалне самоуправе за чланове 
Социјално-економског савета града Крагујевца 

27 179 

211.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП 
''Урбанизам'' Крагујевац за период 01.01.2019. – 30.09.2019.године 

28 2 

212.  
Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП Нискоградња Крагујевац за 2019.годину (број 8) 

28 3 

213.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама посебног 
програма коришћења субвенција Градске агенције за саобраћај доо 
Крагујевац за 2019. годину 

29 4 

214.  
Решење о давању сагласности  на  Програм о изменама и допунама 
Програма коришћења средстава субвенција ЈСП  ’’Крагујевац’’ Крагујевац за 

29 5 
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2019.годину 

215.  

Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације годишњег 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска 
агенција за саобраћај'' Крагујевац за 2019.годину, за период 1.01.2019 - 
30.09.2019.године 

29 5 

216.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину, за период 1.01.2019.-
30.09.2019.године 

29 6 

217.  
Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма 
пословања ЈКП Водовод и канализација Крагујевац за 2019.годину, за 
период 1.01.2019.-30.09.2019.године 

29 6 

218.  
Решење о образовању Радног тима за учешће на консултацијама и 
припреми пројекта за конкурс Градови у фокусу 2020. године 

29 7 

219.  
Решење о давању сагласности на Oдлуку  о цени   услуга  Центра за 
неговање традиционалне културе  ''Абрашевић'' Крагујевац 

29 8 

220.  

Решење о измени Решења o образовању Пројектног тима за спровођење и 
реализацију пројекта „Заједно од раног узраста против дискриминације“ у 
оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома'' 

29 8 

221.  
Решење о давању сагласности  на Одлуку Надзорног одбора ЈСП 
“Крагујевац” Крагујевац број 01-4780/2 од 23. октобра 2019. године 

29 9 

222.  
Решење о давању сагласности на Извештај  о  степену усклађености 
планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈСП 
’’Крагујевац'' за 2019. годину,  за период 1.01.2019 - 30.09.2019. године 

29 9 

223.  
Решење о образовању Тима за борбу против трговине људима града 
Крагујевца 

29 10 

224.  

Решење o измени Решења o образовању Конкурсне комисијe за избор 
кандидата за начелника и заменика начелника Градске управе за јавне 
приходе и инспекцијске послове број 112-796/19-V од 25. октобра 
2019.године 

29 11 

225.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања 
Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац за 2019. 
годину 

30 98 

226.  
Решење о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма 
рада са финансијским планом пословања Градске туристичке организације 
“Крагујевац“ за 2019. годину 

30 99 

227.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска 
агенција за саобраћај'' Крагујевац за 2019.годину 

30 99 

228.  
Решење о давању сагласности на Решење о давању сагласности на 
Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног 
предузећа “Крагујевац” Крагујевац за  2019. годину 

30 99 

229.  
Решење о давању сагласности на Предлог решења о давању сагласности на 
Програм о изменама Програма  пословања ЈП  Путеви  Крагујевац за 2019. 
годину 

30 100 

230.  
Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма рада 
установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за  2019. годину 

30 102 

231.  
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени Финансијског 
плана установе Књажевско српски театар у Крагујевцу за  2019. годину 

30 102 

232.  Решење o именовању Градске изборне комисије у сталном саставу 30 102 
233.  Решење o разрешењу Градске изборне комисије у сталном саставу 30 103 
234.  Решење о именовању Главног урбанисте 30 104 
235.  Решење о разрешењу Главног урбанисте 30 105 

236.  
Решење о именовању  директора Градске туристичке организације 
''Крагујевац'' у Крагујевцу 

30 105 

237.  
Решење о престанку функције вршиоца   дужности  директора Градске 
туристичке организације ''Крагујевац'' у Крагујевцу 

30 105 

238.  
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора  Музичког 
центра у Крагујевцу 

30 105 
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239.  
Решење о разрешењу  и именовању чланова  Школског одбораОсновне 
школе ''Станислав Сремчевић''  у Крагујевцу 

30 106 

240.  
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма 
пословања ЈП Путеви Крагујевац,  за трећи  квартал, за период 1.01.2019.-
30.09.2019.године 

30 123 

241.  

Решење 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 образазовања“ који се 
реализује у оквиру програма „Инклузивно предшколско васпитање и 
образовање'' 

30 123 

242.  
Решење о давању сагласности на Трећу измену финансијских планова 
месних заједница за 2019.годину 

30 124 

243.  
Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за 2019. годину (број 9) 

32 2 

244.  

Решење о измени Решења o образовању Пројектног тима за спровођење и 
реализацију пројекта „Заједно од раног узраста против дискриминације“ у 
оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома'' 

32 3 

245.  
Решење о давању сагласности на четврту измену Финансијских планова 
месних заједница (МЗ Корман и МЗ Вашариште) за 2019.годину; 

32 3 

246.  
Решење о допуни  Решења о стајалиштима у градском, приградском и 
међумесном саобраћају  на територији града Крагујевца 

32 10 

247.  
Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника  Градске управе 
за привреду 

32 11 

248.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања 
Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо  Крагујевац  за 2019. 
годину 

33 96 

249.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања 
Привредног друштва Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац за 2019. годину 

33 96 

250.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу  Градске 
агенције за саобраћај   Крагујевац за 2019.годину 

33 97 

251.  
Решење о давању сагласности на Програм o изменама и допунама 
Програма  пословања  ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину 

33 97 

252.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног стамбеног 
предузећа “Крагујевац” Крагујевац за 2020. годину 

33 97 

253.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавно предузеће 
Урбанизам - Крагујевац за 2020. годину 

33 98 

254.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП  Шумадија 
Крагујевац 

33 98 

255.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП  Водовод и 
канализација  Крагујевац за 2020. годину 

33 98 

256.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва 
„Центар за пољопривреду и рурални развој“ Д.О.О. Крагујевац за 2020. 
годину 

33 99 

257.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва 
Бизнис Иновационог Центра  д.о.о Крагујевац за 2020. годину 

33 99 

258.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва  
Радио телевизија Крагујевац  доо Крагујевац за 2020. годину 

33 99 

259.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва 
Центар за стрна жита д.о.о. Крагујевац за 2020. годину 

33 100 

260.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске 
манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2020. годину 

33 100 

261.  
Решење о давању сагласности на Програм пословања Слободне зоне 
Шумадија ДОО Крагујевац  за 2020. годину 

33 100 

262.  
Решење о давању сагласности на  Програм о измени Програма пословања 
Спортског привредног друштва “ Раднички ” д.о.о. Крагујевац са 
финансијским планом  и посебним програмом и динамиком коришћења 

33 101 
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средстава субвенција за 2019. годину  

263.  

Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања 
Спортског привредног друштва ФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац са 
финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења 
средстава субвенција за 2019. годину 

33 101 

264.  

Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања 
Спортског привредног друштва Женски фудбалски клуб Раднички 1923  
д.о.о. Крагујевац са финансијским планом  и посебним програмом и 
динамиком коришћења средстава субвенција 

33 102 

265.  
Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине града 
Крагујевца 

33 117 

266.  Решење о постављењу Локалног омбудсмана – Весне Стојадиновић 33 118 
267.  Решење о постављењу заменика Локалног омбудсмана – Душице Ћупић 33 118 
268.  Решење о престанку функције Заштитника грађана-Михаилу Игњатовићу 33 118 

269.  
Решење о престанку функције заменику  Заштитника грађана –Весни 
Стојадиновић 

33 118 

270.  
Решење о престанку функције заменику  Заштитника грађана – Ивану 
Ковачевићу 

33 119 

271.  
Решење o измени Решења о именовању Градске изборне комисијеу сталном 
саставу бр. 112-956/19-I 

33 119 

272.  Решење о разрешењу и избору члана Одбора за нормативна акта 33 119 
273.  Решење о именовању директора Дома здравља Крагујевац 33 120 
274.  Решење о престаку  функције директора Дома здравља Крагујевац 33 121 
275.  Решење о именовању заменика директора Дома здравља Крагујевац 33 121 

276.  
Решење о престанку функције заменика директора Дома здравља 
Крагујевац 

33 122 

277.  Решење о именовању директора Завода за стоматологију Крагујевац 33 123 

278.  
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Завода за 
стоматологију Крагујевац  

33 124 

279.  
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац 

33 125 

280.  
Решење о разрешењу функције директора Завода за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац 

33 125 

281.  
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Апотеке  
Крагујевац 

33 126 

282.  
Решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора 
Апотеке  Крагујевац 

33 126 

283.  
Решење о разрешењу и именовању члана Скупштине  друштва Застава 
Завод за здравствену заштита радника Крагујевац  д.о.о. Крагујевац 

33 127 

284.  
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора  
Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу 

33 127 

285.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора  Основне 
школе ''Вук Стефановић Караџић''  у Крагујевцу 

33 128 

286.  
Решење о разрешењу  и именовању члана  Школског одбора Основне школе 
''Живадинка Дивац''  у Крагујевцу 

33 128 

287.  Решење о ознакама органа града Крагујевца у 2020. години 33 128 

288.  
Решење о давању сагласности на Програм о изменама посебног Програма 
коришћења субвенција Градске агенције за саобраћај доо Крагуевац за 2019. 
годину 

33 130 

289.  
Решење о образовању Комисије за избор пројекта, програма и 
манифестација  у области културе који се финансирају или суфинансирају из 
буџета  града  Крагујевца  у 2020. години 

33 135 

290.  Решење о престанку рада на положају начелника Градске пореске управе 33 136 

291.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
финансије 

33 137 

292.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
инвестиције 

33 137 

293.  Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за имовину 33 138 
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294.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине 

33 138 

295.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
управљање пројектима, одрживи и равномерни развој 

33 139 

296.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
привреду 

33 139 

297.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
внпривредне делатности 

33 140 

298.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
здравствену и социјалну заштиту 

33 140 

299.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за 
комуналне и инспекцијске послове 

33 141 

300.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за послове 
Градоначелника и Градског већа 

33 141 

301.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за јавне 
набавке  

33 142 

302.  
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за опште и 
заједничке послове 

33 142 

303.  
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 
предшколским установама чији је оснивач град Крагујевац за 2020. годину 

33 144 

304.  
Решење о давању сагласности на  Програм о изменама и допунама 
Програма коришћења средстава субвенција ЈСП ''Крагујевац'', Крагујевац за 
2019.годину 

33 145 

305.  
Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма коришћења 
средстава субвенција  ЈКП  Нискоградња Крагујевац за 2019.годину (број 9А) 

33 145 

 
 
 
 

ОСТАЛА АКТА 
 

Р.бр. Назив акта Бр. 
сл. 

листа

Бр. 
стране

1.  Закључак о прихватању  Програма санације и додатног опремања 
аутобуских стајалишта  у јавном градском и приградском превозу путника 
на територији града Крагујевца који је израдио ЈП ''Урбанизам'' Крагујевац- 
I фаза 

1 7 

2.  Програм субвенција привреди у 2019. години 1 8 
3.  Програм распореда средстава субвенција Спортским привредним 

друштвима  у 2019. години 
1 8 

4.  Програм  распореда  средстава  за  финансирање развоја информисања у 
граду Крагујевцу у 2019. години 

1 9 

5.  Програм распореда средстава за финансирање развоја културе у граду 
Крагујевцу у 2019. години 

1 10 

6.  Програма расподеле средстава удружењима/организацијама у области 
социјалне заштите за 2019. годину  на територији града Крагујевца 

1 11 

7.  Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији града 
Крагујевца за 2019.годину 

1 12 

8.  Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области 
здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2019.годину 

1 13 

9.  Програм коришћења средстава субвенција Градске управе за здравствену 
и социјалну заштиту  за 2019.годину 

1 14 

10.  Програм коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске 
управе за комуналне и инспекцијске послове  у 2019. години 

1 14 

11.  Програм коришћења средстава субвенција Градске управе за инвестиције 
за  2019. годину 

1 17 

12.  Програм подстицајa  привреди у 2019. години 1 18 
13.  Правилник о изменама Правилника о програму и начину полагања испита 1 19 
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о познавању града Крагујевца и прописа из области такси превоза 
14.  Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на 

материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите 
1 20 

15.  Исправка одлуке о такси превозу 1 37 
16.  Програм за подстицај јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама у 2019. години (БИЦ) 
2 5 

17.  Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2019. години 2 5 

18.  Програм распореда средстава за финансирање и суфинансирање  
програма /пројеката  удружења који су од  јавног интереса за град 
Крагујевац у 2019. години 

2 6 

19.  Програм спровођења превентивне систематске дератизације, 
дезинсекције и дезинфекције на територији града Крагујевца за 
2019.годину 

2 7 

20.  Програм за превенцију последица елементарних непогода и планирање 
одбране у  2019. години 

2 10 

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

2 11 

22.  Правилник о утврђивању садржине и изгледа такси исправа 2 16 
23.  Правилник о условима, начину и поступку признавања права на бесплатну 

годишњу/месечну карту за превоз у јавном саобраћају на територији града 
Крагујевца 

2 17 

24.  Закључак о допуни Закључка о признавању права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго 
правно или физичко лице у радној 2018/19 години 

3 3 

25.  Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2019. годину 3 3 
26.  Програм о допуни Програма коришћења и распоређивања средстава 

субвенција Градске управе за комуналне и инспекцијске послове  у 2019. 
години 

3 12 

27.  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 

4 32 

28.  Програм за дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у 
2019. години 

4 41 

29.  Програм унапређења социјалне заштите за 2019.годину 4 41 
30.  Програм o изменама и допуни Програма  за превенцију последица 

елементарних непогода и планирање одбране у  2019. години 
4 43 

31.  Програм локација за постављање аутобуских стајалишта на територији 
града Крагујевца 

5 41 

32.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Северна обилазница града Крагујевца'' 

6 33 

33.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Плана детаљне регулације 
''Железничка пруга Собовица -Лужнице-крак Баточина'' у Крагујевцу 

6 33 

34.  Закључак о покретању иницијативе за израду Плана детаљне 
регулације''Дела насеља        Белошевац - угао улица Марије Кири и 
Миливоја Банковића Сићка'' у Крагујевцу 

6 34 

35.  Закључак о давању сагласности на Програм рада  Центра за развој услуга 
социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2019. годину 

6 35 

36.  Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција 
Спортским привредним друштвима  у 2019. години 

6 35 

37.  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије града Крагујевца за 2019. годину 

6 36 

38.  Програм  распореда средстава дотација невладиним организацијама у 
области спорта  за 2019. годину 

6 68 

39.  План детаљне регулације ''СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
ХИПОДРОМ'' 

7 3 

40.  План детаљне регулације "ПРОШИРЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА БОЗМАН" у 
Крагујевцу са Извештајем о стратешској процени утицаја План детаљне 

7 29 
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регулације "ПРОШИРЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА БОЗМАН" у Крагујевцу на 
животну средину 

41.  Програм мера за измиривање обавеза субјеката чији је град Крагујевац 
оснивач, као и субјеката за које град Крагујевац има законску обавезу 
финансирања текућих расхода, према Енергетици доо Крагујевац 

7 127 

42.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад 
''Солидарност'' у  Крагујевцу за 2018. годину 

7 135 

43.  Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за развој услуга 
социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац  за 2018. годину 

7 135 

44.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду  Центра за 
образовање Крагујевац за 2018. годину 

7 136 

45.  Закључак о усвајању Годишњег извештаја Градског штаба за ванредне 
ситуације града Крагујевца о спроведеним активностима у 2018. години 

7 136 

46.  Закључак о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације 
града Крагујевца за  2019. годину 

7 142 

47.  Закључак о прихватању плана рада Дома здравља Крагујевац за 2019. 
годину 

7 152 

48.  Закључак о прихватању плана рада Завода за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац за 2019. годину 

7 152 

49.  Закључак о прихватању плана рада Завода за стоматологију Крагујевац за 
2019. годину 

7 153 

50.  Закључак о прихватању плана рада Центра за социјални рад 
''Солидарност'' у Крагујевцу за 2019. годину 

7 153 

51.  Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 
мерилима за утврђивање цена услуга и учешће корисника и његових 
сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне 
заштите 

7 156 

52.  Закључак Уставног суда број: Iуо-145/2017 од 31.01.2019. године (Одлука о 
месној самоуправи) 

7 159 

53.  Стаут града Крагујевца 8 1 
54.  Програм о измени Програма субвенција привреди у 2019. години 9 5 
55.  Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у 
Предшколску установу "Ђурђевдан" Крагујевац 

10 1 

56.  Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунам
Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколс
установу "Нада Наумовић" Крагујевац 

10 2 

57.  Закључак о давању сагласности на регресну скалу за кориснике услуге 
Персонална асистенција 

10 2 

58.  Програм о изменама и допунама Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта за  2019. годину 

10 3 

59.  Правилник о измени и допуни Правилника о ближим условима, поступку и 
начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у 
области социјалне заштите 

10 4 

60.  Закључак о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Крагујевца за 2019. 
годину 

10а 1 

61.  Програм расподеле средстава удружењима /организацијама у области 
заштите животне средине и одрживог развоја на територији града 
Крагујевца за 2019.годину 

11 1 

62.  Програм Мајских свечаности и обележавања Дана града - 6 маја 2019. 
године 

11 2 

63.  Закључак о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. 
годину Градске управе за комуналне и инспекцијске послове, Сектора за 
инспекцијске послове и комуналну полицију Одељења за инспекцијске 
послове 

11 6 

64.  Закључак о давању сагласности на Извештај о раду Центра за спорт и 
рехабилитацију ОСИ ''Искра'' број 060-71/19-V-01 oд 31. јануара 2019. 
године 

11 57 
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65.  Закључак о давању сагласности на регресну скалу за кориснике услуге 
Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју 

11 57 

66.  Закључак о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се 
финансирају или  суфинансирају средствима  буџета града Крагујевца за  
2019. годину 

11 58 

67.  Закључак о покретању Иницијативе за израду Измене и допуне Плана 
детаљне регулације  ''Институт за стрна жита - Радна зона Феникс'' 

11 62 

68.  Закључак о покретању Иницијативе за израду „Измене и допуне дела 
Плана генералне регулације насеља Белошевац и Ждраљица - Угао улица 
Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка 

11 62 

69.  Закључак о прихватању Одлуке о накнадама/ценама услуга које пружа 
Градска туристичка организација „Крагујевац“ 

11 63 

70.  Закључак о давању сагласности на одлуку ''Градске агенције за саобраћај'' 
доо Крагујевац о  висини провизије за спољну продајну мрежу од продаје 
картица за превоз 

11 64 

71.  План детаљне регулације ''Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић“ 
у Крагујевцу 

12 4 

72.  План детаљне регулације „ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II – ЛЕПЕНИЦА – СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР '' 

12 32 

73.  План детаљне регулације "УЛИЦA ДРАГОЈЛА ДУДИЋА" У КРАГУЈЕВЦУ 12 73 
74.  План генералне регулације „НАСЕЉА СТРАГАРИ'' 12 110 
75.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "РАДНА ЗОНА 

КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНА ПОСЛОВАЊА“- ПЕТРОВАЧКА МАГИСТРАЛА У 
КРАГУЈЕВЦУ 

12 158 

76.  Закључак  о прихватању Годишњег извештаја о раду канцеларије 
Заштитника грађана за 2018.годину 

12 263 

77.  Закључак о усвајању Финансијског извештаја Привредног друштва "Радио 
телевизија Крагујевац" доо Крагујевац за период 01.01.2018 - 31.12.2018. 
године 

12 272 

78.  Закључак о прихватању Завршног рачуна и  Извештаја о раду Градске 
туристичке организације „Крагујевац“ за 2018. годину 

12 272 

79.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Центра за 
неговање традиционалне културе "Абрашевић"  Крагујевац за  2018. 
годину 

12 272 

80.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Народне 
библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу за  2018. годину 

12 273 

81.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Установе Дом 
омладине  "Крагујевац"  у  Крагујевцу  за  2018. годину 

12 273 

82.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Историјског архива 
Шумадије  Крагујевац  за  2018. годину 

12 274 

83.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Установе културе 
''Кораци'' у Крагујевцу  за  2018. годину 

12 274 

84.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Музичког   центра у 
Крагујевцу  за  2018. годину 

12 274 

85.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Установе 
''Позориште за децу''  Крагујевац за  2018. годину 

12 275 

86.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Спомен парка  
''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу  за  2018. годину 

12 275 

87.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Установе 
Књажевско српски театар у Крагујевцу  за  2018. годину 

12 275 

88.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Завода за заштиту 
споменика културе  Крагујевац  за  2018. годину 

12 276 

89.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Установе Народни 
музеј у  Крагујевцу  за  2018. годину 

12 276 

90.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Апотеке Крагујевац 
за период 1.01 - 31.12.2018. године 

12 276 

91.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Дома здравља 
Крагујевац за период  I – XII 2018. године 

12 277 

92.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Завода за хитну 12 277 
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медицинску помоћ Крагујевац за период I – XII 2018. године 
93.  Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Завода за 

стоматологију Крагујевац за период I – XII 2018. године 
12 277 

94.  Оперативни плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца 
за воде II реда, за 2019. годину 

12 279 

95.  Закључак о давању сагласности на Програм о измени Програма 
пословања Застава Завода за здравствену заштиту радника, доо 
Крагујевац за 2019.годину 

13 165 

96.  Закључак о давању сагласности на Програм о измени Програма 
коришћења средстава субвенција Застава Завода за здравствену заштиту 
радника Крагујевац доо за 2019.годину 

13 165 

97.  Закључак о прихватању Методологије за обрачун основних цена карата у 
јединственом тарифном систему у градском и приградском превозу 
путника Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац 

13 184 

98.  Закључак  о  предузимању мера на снабдевању  топлотне енергије  
корисника у условима ниских спољних температура у мају 2019.године 

14 59 

99.  Закључак о суфинансирању без јавног конкурса програма, пројеката и 
манифестација  у  култури средствима  буџета града Крагујевца за  2019. 
годину 

14 60 

100. Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција 
Спортским привредним друштвима у 2019. години 

14 61 

101. Програм о изменама и допуни Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта за  2019. годину 

14 61 

102. Програм образовања, размештаја,коришћења и финансирања робних 
резерви града Крагујевца у 2018.години 

14 62 

103. Инструкција за спровођење процедуре за  унапређење ефикасности и 
увођење стандарда при спровођењу административних поступака у 
Градским управама града Крагујевца 

15 1 

104. Програм о првој измени Програма спровођења друштвене бриге за 
здравље на територији града Крагујевца за 2019.годину 

16 1 

105. Програм о првој измени Програма расподеле средстава 
удружењима/организацијама у области здравствене заштите на територији 
града Крагујевца за 2019.годин 

16 2 

106. Програм о измени програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за подручје територије града 
Крагујевца за 2019.годину 

16 3 

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

16 4 

108. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке  о броју и 
структури запослених у Центру за развој услуга социјалне заштите 
''Кнегиња Љубица'' Крагујевац 

16 5 

109. Закључак о усвајању Извештаја  Комисије за избор чланова Форума за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град Крагујевац 

16 6 

110. Закључак о спровођењу поступка лицитације за постављање дечијих 
аутомобила, апарата за дечију игру и привременог монтажног објекта за 
пословну промоцију на јавној површини 

16 6 

111. Закључак о  суфинансирању без јавног конкурса програма, пројеката и 
манифестација  у  култури средствима  буџета града Крагујевца за  2019. 
годину 

16 9 

112. Закључак  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
Шумадија Крагујевац  о дугорочном инвестиционом  кредиту за  
финансирање инвестиционих пројеката реконструкције ''Зелене пијаце'',  
реконструкције 100 аутобуских стајалишта и уређења четири градска 
гробља 

17 137 

113. Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
Шумадија Крагујевац о дугорочном инвестиционом  кредиту за  
финансирање набавке возила и механизације  и изградњу јавне гараже 

17 137 

114. Закључак о прихватању Годишњег финансијског извештаја ПД „Центар за 17 138 
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пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. Крагујевац за пословну 2018. 
годину 

115. Закључак о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и 
извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за 
туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам 
Крагујевац за 2018. годину 

17 138 

116. Закључак о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и 
извештаја о раду Привредног друштва „Центар за стрна жита“ д.о.о. 
Крагујевац за 2018. годину 

17 139 

117. Закључак о давању сагласности на  Финансијски извештај ЈП „Урбанизам“ 
– Крагујевац за 2018. годину 

17 139 

118. Пословник о  раду Градског већа 17 147 
119. Закључак о расписивању огласа за заузеће јавне површине за 

постављање башти  типа ''А'' путем јавног надметања 
17 155 

120. Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење 
шума и шумског земљишта на територији града Крагујевца за 2019. годину 

17 159 

121. Закључак о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице 
у радној 2019/20. години 

18 57 

122. Исправка  18 59 
123. Закључак о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја  

ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за 2018. годину 
20 161 

124. Закључак о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја 
ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац за 2018. годину 

20 161 

125. Закључак о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја  
ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' за 2018.годину 

20 162 

126. Закључак о прихватању Финансијског извештаја ЈКП ''Зеленило'' 
Крагујевац за 2018.годину 

20 162 

127. Закључак о прихватању Финансијског извештаја o пословању ЈКП 
''Водовод и канализација'' Крагујевац за 2018.годину 

20 162 

128. Закључак о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја  
ЈКП  Шумадија Крагујевац за 2018. годину 

20 163 

129. Закључак о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја  
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за 
саобраћај'' Крагујевац за 2018.годину 

20 163 

130. Закључак о прихватању Извештаја о пословању са финансијским 
извештајем Јавног предузећа ‘’Путеви’’ Крагујевац за 2018.годину 

20 163 

131. Закључак о начину решавања исплате разлике зараде – накнаде штете 
запосленима у предшколским установама чији је оснивач град Крагујевац 

20 166 

132. Програм о изменама Програма  распореда  средстава  за  финансирање 
развоја   информисања  у  граду  Крагујевцу  у  2019. години 

21 1 

133. Програм о изменама Програма  распореда  средстава  за  финансирање 
развоја   културе  у  граду  Крагујевцу  у  2019. години 

21 1 

134. Програм о изменама Програма  распореда  средстава  за  финансирање и 
суфинансирање  програма/пројеката  удружења који су од  јавног интереса 
за град Крагујевац у 2019. години 

21 2 

135. Програм о измени програма коришћења средстава субвенција Градске 
управе за здравствену и социјалну заштиту за 2019.годину 

21 2 

136. Програм о измени Програма субвенција привреди у 2019. години 21 3 
137. Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре за 2019. годину (II измена) 
21 3 

138. Програм о изменама и допунама Програма коришћења и распоређивања 
средстава субвенција Градске управе за комуналне и инспекцијске 
послове  у 2019. години 

21 6 

139. Програм о изменама Програма распореда средстава дотација невладиним 
организацијама у области спорта за  2019. годину 

21 6 

140. Закључак о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни 21 7 
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програма пословања Застава Завода за здравствену заштиту радника, 
д.о.о. Крагујевац за 2019.годину 

141. Закључак о давању сагласности на Програм о другој измени и допуни 
програма коришћења средстава субвенција Застава Завода за 
здравствену заштиту радника, д.о.о. Крагујевац за 2019.годину 

21 7 

142. Закључак o  покретању Иницијативe за пренос  оснивачких права 
Републике Србије и Фонда за развој Републике Србије у предузећу за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ 
Шумадија“ д.о.о Крагујевац, на град Крагујевац, без накнаде 

21 8 

143. Закључак о обезбеђивању обавезних уџбеника за ученике првог разреда 
јавних основних школа за школску 2019/20. годину 

21 8 

144. Закључак о расписивању огласа  за заузеће јавне површине  за 
постављање башти   типа ''А'' путем јавног надметања 

21 9 

145. Закључак о давању сагласности на Елаборат оптималног организовања 
такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом 
организовања такси превоза у Крагујевцу за период 2019-2024. година 

22 112 

146. Програм спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке 
амброзија на територији града Крагујевца за 2019.годину 

22 114 

147. Програм оптималног организовања такси превоза на територији града 
Крагујевца за период 2019-2024. година 

22 115 

148. Програм о изменама и допунама Програма распореда средстава за рад 
Канцеларије за младе у 2019. години 

23 4 

149. Програм о измени Програма оптималног организовања такси превоза на 
територији града Крагујевца за период 2019-2024. године 

23 4 

150. Програм о изменама и допунама Програма распореда средстава 
субвенцијама Спортским привредним друштвима у 2019. години 

23 5 

151. Програм о другој измени Програма спровођења друштвене бриге за 
здравље на територији града Крагујевца за 2019.годину 

23 6 

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

23 6 

153. Закључак о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о 
општим условима за аутобусе у систему јавног градског и приградског 
превоза путника у граду Крагујевцу 

23 7 

154. Закључак о спровођењу поступка лицитације за постављање привременог 
монтажног објекта за пословну промоцију на јавној површини 

23 7 

155. Закључак о покретању Иницијативe за преношење оснивачких права над 
Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац 

23 9 

156. Закључак о давању сагласности на Програм унапређења производње у 
говедарству и овчарству на територији града Крагујевца 

23 10 

157. Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси 
превоза на територији града Крагујевца 

23 11 

158. План детаљне регулације ''Кружни ток Мала вага'' у Крагујевцу 24 1 
159. План генералне регулације ''Насеља Корићани'' 24 41 
160. План генералне регулације ''Насеља Мале Пчелице'' 24 104 
161. План генералне регулације ''Централни градски парк Шумарице'' са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације 
''Централни градски парк Шумарице'' на животну средину 

24  
178 

162. Закључак  о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног 
стамбеног предузећа “Крагујевац” Крагујевац  за 2018.годину 

24 351 

163. Програм рехабилитације и одржавања градских улица и општинских 
путева  на територији града Крагујевца 

24 421 

164. Програм o изменама и допуни Програма за превенцију последица 
елементарних непогода и планирање одбране у 2019. години 

24 423 

165. Закључак о покретању Иницијативе за спровођење  статусне промене 
припајања 

25 1 

166. Закључак о прихватању Извештаја о остваривању Годишњег плана рада 
Предшколске установе "Ђурђевдан" Крагујевац за радну  2018/19 годину 

25 1 

167. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 25 2 
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установе "Ђурђевдан"  Крагујевац за радну 2019/20. годину 
168. Закључак о прихватању Извештаја о остваривању Годишњег плана рада 

Предшколске установе "Нада Наумовић " Крагујевац за радну 2018/19 
годину 

25 2 

169. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 
установе "Нада Наумовић"  Крагујевац за радну 2019/20. годину 

25 3 

170. Програм о допунама Програма рехабилитације и одржавања градских 
улица и општинских путева  на територији града Крагујевца за 2019.годину 

25 3 

171. Програм о изменама Програма  локација за постављање аутобуских 
стајалишта на територији града Крагујевца 

25 4 

172. Програм Октобарских свечаности 2019. године 25 17 
173. Програм о изменама и допуни Програма распореда средстава субвенција 

Спортским привредним друштвима у 2019. години 
25 20 

174. Закључак о прихватању учешћа у Пројекту ''Обнова и побољшање 
безбедоносних услова дечијих игралишта'' -ИПА 2014 

26 1 

175. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана  
Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2019/20. годину 

26 2 

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

26 2 

177. Пословник о раду Комисије за планове 26 5 
178. Закључак о давању сагласности на Одлуку о исправци Одлуке  Надзорног 

одбора ЈКП Шумадија Крагујевац  о  дугорочном инвестиционом  кредиту 
за  финансирање набавке возила и механизације  и изградњу јавне гараже 

27 150 

179. Закључак  о прихватању Плана рада Апотеке Крагујевац за 2019. годину 27 164 
180. Програм о трећој измени Програма спровођења друштвене бриге за 

здравље на територији града Крагујевца за 2019.годину 
27 179 

181. Програм о изменама Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 
2019. годину 

27 180 

182. Закључак о суфинансирању без јавног конкурса програма, пројеката и 
манифестација  у  култури средствима  буџета града Крагујевца за  2019. 
годину 

27 181 

183. Закључак о суфинансирању без јавног конкурса програма, пројеката и 
манифестација  у  култури средствима  буџета града Крагујевца за  2019. 
годину 

28 1 

184. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана  
Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2019/20. годину 

29 1 

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

29 1 

186. Закључак о давању сагласности на Програм о трећој измени Програма 
пословања Застава Завода за здравствену заштиту радника, доо 
Крагујевац за 2019.годину 

29 2 

187. Закључак о давању сагласности на Програм о трећој измени Програма 
коришћења средстава субвенција Застава Завода за здравствену заштиту 
радника, доо Крагујевац за 2019.годину 

29 2 

188. Програм о допуни и изменама Програма распореда средстава дотација 
невладиним организацијама у области спорта за  2019. годину 

29 3 

189. Програм о изменама Програма распореда средстава субвенција 
Спортским привредним друштвима у 2019. години 

29 3 

190. Програм о другој измени Програма коришћења средстава субвенција 
Градске управе за здравствену и социјалну заштиту за 2019. годину 

29 4 

191. Закључак о давању сагланости на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
Шумадија Крагујевац  о задужењу-краткорочном револвинг кредиту 

30 98 

192. Закључак о давању сагланости на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Водовод 
и канализација'' Крагујевац о задужењу - дозвољеном прекорачењу по 
текућем рачуну 

30 98 

193. Закључак о прихватању Плана о измени Плана рада Дома здравља 
Крагујевац за 2019.годину 

30 100 
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194. Закључак о прихватању Плана о измени Плана рада Завода за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац за 2019. годину 

30 100 

195. Закључак о прихватању Плана о измени Плана рада Завода за 
стоматологију Крагујевац за 2019. годину 

 
30 

101 

196. Закључак о покретању Иницијативе за израду Измене дела Плана 
генералне регулације ''Нова Колонија - Пивара'' уз улицу Радомира Бате 
Бугарског 

30 106 

197. Програм зимске службе на одржавању градских улица, општинских путева, 
тротоара  и других јавних површина 

30 107 

198. Програм о измени Програма субвенција привреди у 2019. години 30 121 
199. Програм о допунама Програма рехабилитације и одржавања градских 

улица и општинских путева  на територији града Крагујевца 
30 121 

200. Правилник   о начину и поступку преноса неутрошених буџетских 
средстава града Крагујевца на рачун извршења буџета града Крагујевца за 
2019 годину 

30 131 

201. Анекс Колективног уговора код послодавца 32 1 
202. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Финансијског  плана Центра за образовање Крагујевац за 2019. годину 
32 2 

203. План детаљне регулације ''Улица Црвеног крста - насеље Бубањ'' 33 10 

204. Измена дела Плана детаљне регулације ''Радна зона Собовица - Лужнице'' 33 42 

205. Кадровски плана запослених у Градским управама, стручним службама и 
посебним организацијама града Крагујевца за 2020.годину 

33 93 

206. Препорука надзорним одборима јавних и јавно комуналних предузећа и 
скупштинама друштава осталих субјеката, као пружаоцима комуналних 
услуга и услуга обједињене наплате 

33 95 

207. Закључак о усвајању Годишњег извештаја Градског штаба за ванредне 
ситуације града Крагујевца о спроведеним активностима у 2019. години 

33 102 

208. Закључак о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације 
града Крагујевца за  2020. годину 

33 111 

209. Програм о изменама Програма субвенција привреди у 2019. години 33 130 
210. Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре за 2019. годину 
33 130 

211. Програм о изменама Програма распореда средстава субвенцијама 
Спортским привредним друштвима у 2019. години 

33 132 

212. Закључак о приступању изради Стратегије социјалне заштите града 
Крагујевца за период 2020-2024. године 

33 132 

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

33 133 

214. Закључак о давању сагласности на Одлуку о одложеном плаћању услуга у 
објекту крагујевачког Дечјег одмаралишта на Копаонику 

33 134 

215. Закључак о измени Закључка о признавању права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго 
правно или физичко лице у радној 2019/20. годин 

33 134 

216. Програм о измени Програма за подстицај јавним нефинансијским 
предузећима и  организацијама у 2019. години 

33 143 

217. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана  
Предшколске установе „Ђурђевдан“ за радну 2019/20 годину 

33 143 

 
 
 


