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ГОДИНА XX
БРОЈ 2

КРАГУЈЕВАЦ
29. JANUAR 2010.
Градско веће, на основу члана 2. став 1.
тачка 33. а у вези члана 35.став 1. Одлуке о
Градском већу („Службени лист града
Крагујевца“, број 22/08 и 15/09) на седници
одржаној дана 29.01.2010. године, донело је

ОДЛУКУ
o смањењу јавне потрошње у органима
Града, посебним и стручним службама
органа Града

I У циљу рационализације јавне потрошње
у органима Града, стручним и посебним
службама органа Града ( у даљем тексту :
органи Града ), која се финансира средствима
буџета
града
Крагујевца
приступа
се
активностима и мерама на смањењу трошкова и
накнада у органима Града.

IV Обавезује се Секретаријат за послове
Градског већа, да у сарадњи са Секретаријатом
за послове Скупштине града Крагујевца,
Градском управом за финансије и Агенцијом за
одржавање, обезбеђење и пружање услуга,
изради и Градском већу достави :
1.

Предлог акта којим ће бити уређена
питања
која
се
односе
на
репрезентацију и угоститељске услуге,
трошкове
репрезентације
и
угоститељских услуга, ситуација када
се могу користити, начина и поступка,
као и лица која могу користити
средства репрезентације и угоститељске
услуге уз утврђивање лимита трошкова
који се на њих односе, као и друга
питања која се односе на контролу и
рационализацију трошкова у овој
области.

2.

Предлог акта којим ће бити уређено
коришћење и употреба службених
возила, давања налога за коришћење и
употребу службених возила, давање
налога за службена путовања на
територији Републике Србије и у
иностранству уз коришћење, односно
употребу службеног возила, начина и
поступка
контроле
коришћења
службених возила, као и друга питања
од значаја за ову област и

3.

Предлог акта којим ће бити уређено
право и начин коришћења службених
мобилних телефона и картица, лица
која имају право на коришћење
службеног мобилног телефона и
картице, односно лица која имају право
на коришћење службене картице,
висину трошкова за набавку службених
мобилних
телефона
и
картица,
категорију и класу мобилних телефона
који се могу набавити за службену
употребу, одређивање надлежности и
начина вођења евиденције о броју,

II
Мере смањења јавне потрошње из
поглавља I ове Одлуке, обухватиће:
•
•
•

•

смањење броја запослених у органима
Града,
смањење трошкова: репрезентације и
угоститељских услуга,
контролу и смањење додатака на плату
и осталих примања која се исплаћују
запосленима у органима Града на
основу акта о платама, додацима на
плате, накнади плате и осталим
примањима,
контролу и рационалније коришћење
службених возила
и службених
мобилних телефона у органима Града.

III Градско веће ће посебном одлуком
утврдити начин и рокове рационализације јавне
потрошње смањењем броја запослених у
органима Града.

Број 2 Страна 1

Број 2 Страна 2
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врсти, датуму набавке и задужења,
датуму раздужења, основу коришћења
службених
мобилних
телефона,
односно службених картица, лицима
која
користе
службене
мобилне
телефоне, односно службене картице,
као и друга питања од значаја за
регулисање ове области.
Предлог акта из става 1. тачка 1. овог
поглавља, Секретаријат за послове Градског
већа доставиће најкасније до 5. марта 2010.
године, а предлоге аката из тачке 2. и 3. овог
поглавља најкасније до 20. фебруара 2010.
године.
V Обавезује се руководилац Агенције да,
Градском већу, најкасније до 5. фебруара 2010.
године, достави Извештај са Записницима о
извршеним пописима основних средстава, робе
и материјала којима се дужи Агенција (
ресторан, возни парк и сл. ) са стањем на дан 31.
01. 2010. године.
VI Обавезују се руководиоци градских
управа, секретаријата и агенције ( у даљем
тексту : руководиоци ) да обављање послова из
делокруга своје надлежности организују тако да
се смањи потреба за радом дужим од пуног
радног времена ( у даљем тексту : прековремени
рад ) и да се одредбе Закона којима је
регулисана ова област доследно примењују.
Обавезују се руководиоци да уколико нису
донели акт којима је регулисана област
прековременог рада, исти донесу најкасније до 5
фебруара 2010. године.
Обавезују се руководиоци да акт из става 2.
овог поглавља донесу, односно постојећи
усагласе са овом Одлуком тако :
- што ће се прописати начин и процедура
за
утврђивање
потребе
за
прековременим радом,
- што ће потреба за прековременим
радом бити посебно образложена од
стране
руководиоца
унутрашње
организационе јединице, уз навођење
разлога због којих се посао није могао
обавити у радно време,
- што ће руководилац уколико процени
да је потреба за прековременим радом
неопходна, наредбу за прековремени
рад дати по претходно прибављеној
сагласности Градоначелника,
- што ће се прописати начин контроле,
евидентирање
дужине
трајања
прековременог
рада,
квалитет
обављеног посла у времену дужем од
пуног радног времена, одговорност
руководиоца унутрашње организационе

29 januar 2010. године.

јединице за предлагање прековременог
рада и извршиоца прековременог рада,
као и за начин и квалитет обављеног
посла,
- што ће се на име додатка на плату за
прековремени рад увести могућност
коришћења слободних дана.
Рок из става 2. овог поглавља је рок и за
усаглашавање постојећих правилника са
одредбама става 3. овог поглавља.
Руководиоци унутрашњих организационих
јединица ће донете и усаглашене правилнике о
прековременом раду, најкасније до 10. фебруара
2010. године, доставити на увид Градском већу.
Исплата додатка на плату за прековремени
рад може се извршити само на основу посебног
решења Градоначелника града Крагујевца.
Обавезују се руководиоци да почев од 01.
фебруара 2010. године, Градском већу најмање
једном у три месеца, достављају Извештај о
прековременом раду у коме ће бити наведено да
ли је и у ком периоду било потребе за
прековременим радом уз образложење разлога
који су довели до ове потребе, на којим
пословима, колико је запослених било
ангажовано, уз навођење њихових имена и
назива радног места на које су распоређени,
висину
новчаних
средстава
исплаћених
запосленима за прековремени рад (понаособ за
сваког запосленог и укупна висина средстава ).
Обавезује се Градска управа за финансије
да најмање једном у три месеца, достави
Градском већу Извештај о висини средстава
исплаћених по основу додатка на плату за
прековремени рад ( укупну висину средстава по
месецима за које се извештај доставља, са
подацима по организационим целинама,
односно градским управама, секретаријатима и
агенцији).
Уколико након разматрања извештаја из
става 6. овог поглавља Градско веће утврди да
се у појединим организационим целинама,
учестало, обављају послови у времену дужем од
пуног радног времена, размотриће могућност
налагања руководиоцу такве организације и
прерасподеле обављања послова којом ће се
обезбедити да се послови обављају у периоду
пуног радног времена.
VII
Обавезују
се
руководиоци
организационих целина у којима се обављају
послови превоза путника и робе, да уреде начин
организације и контроле обављања ових
послова, како не би дошло до исплате средстава
по основу додатка на плату за прековремени рад
и дневница за службено путовање за исти
превоз, односно службено путовање.
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VIII До доношења акта из поглавља IV
тачка 3. ове Одлуке неће се вршити набавка
службених мобилних телефона, као ни давање
на коришћење службених мобилних телефона,
односно службених картица запосленим и
постављеним лицима којима до сада није било
утврђено ово право.

-

IX Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Крагујевца''.

Град Крагујевац
Градско веће
Број: 020-17/10-V
Датум : 29.01.2010.године
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.

Градско веће, на основу члана 2. став 1.
тачка 33. а у вези члана 35. Одлуке о Градском
већу („Службени лист града Крагујевца“, број
22/08 и 15/09) на седници одржаној дана
29.01.2010. године донело је

ОДЛУКУ
о смањењу броја запослених у локалној
администрацији

-

-

Градским управама града Крагујевца,

Секретаријату за послове Скупштине
града Крагујевца,
Секретаријату за послове Градског
већа,
Секретаријату за послове Заштитника
грађана,
Секретаријату за послове Градског
јавног првобранилаштва,
Агенцији за одржавање, обезбеђење и
пружање услуга,
Народном музеју,
Дому омладине '' Крагујевац '',
Књажевско српском театру,
Позоришту за децу,
Народној библиотеци '' Вук Караџић '',
Спомен парку '' Крагујевачки октобар '',
Центру за неговање традиционалне
културе '' Абрашевић '',
Заводу за заштиту споменика културе,
Историјском архиву ''Шумадија'',
Градској туристичкој организацији
града Крагујевца.

II
У
локалној
администрацији
града
Крагујевца, који по последњем попису
становништва има 189.126 становника (од којих
13.324 расељена лица) у радном односу је
укупно 1082 запослена и то : 794 у органима
Града, стручним и посебним службама града
Крагујевца (772 на неодређено време и 22 на
одређено време) и 288 запослених у установама
које се финансирају из буџета Града.
III
Смањење броја запослених у локалној
администрацији ( у даљем тексту :
рационализација ), до законом опредељеног
броја извршиће се у фазама и то :
-

престанком радног односа у локалној
администрацији, уз исплату законом
утврђених отпремнина запосленима за
чијим радом престане потреба након
доношења акта о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места (I фаза)
и

-

преузимањем запослених и наставком
рада код других послодаваца код којих
постоји потреба за обављањем послова
(првенствено услужног карактера које
по актима који су на снази обавља око
100)
које
након
извршених

I
У циљу примене Закона о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији (''Службени гласник Републике
Србије'' број 104/09) приступа се поступку
рационализације, смањењем броја запослених у
органима Града, стручним и посебним
службама органа Града, као и установама које
се финансирају из буџета Града ( у даљем
тексту : локална администрација ) и то :

Број 2 Страна 3

Број 2 Страна 4
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старосну пензију или ће у 2010. години
имати две године до испуњења једног
од услова за старосну пензију,

организационих промена више неће
обављати локална администрација (II
фаза).
Под пословима из става 1. алинеја 2. овог
поглавља, не подразумевају се послови из
изворног делокруга локалне самоуправе, као ни
послови поверени јединици локалне самоуправе
од стране Републике Србије.
Друга фаза рационализације извршиће се уз
ангажовање органа Града.
IV
Обавезују
се
руководиоци
локалне
администрације ( начелници градских управа,
секретари секретаријата, директор агенције,
директори установа) да најкасније до 12. 03.
2010. године :
-

изврше организационе промене, уз
сагледавање обима послова, броја
извршилаца потребног за стручно,
ефикасно и економично обављање
послова и донесу акте о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у организационим јединицама
којима руководе и

-

акте о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места из става
1. алинеја 1. овог поглавља, доставе на
сагласност Градском већу, односно
органу надлежном за
давање
сагласности.

V
Полазећи од обима активности које треба да
буду спроведене :

-

Обавезују
се
руководиоци
локалне
администрације да организационе промене и
доношења аката из става 1.овог поглавља, врше:
-

поштујући принцип да се послови из
делокруга надлежности организационе
целине којом руководе морају обавити
на стручан, ефикасан и економичан
начин,
уз
максимално
смањење
трошкова,

-

узимају у обзир изјашњења запослених
који су се добровољно пријавили за
престанак радног односа уз исплату
отпремнине,

-

сагледавајући потребу за даљим
ангажовањем запослених на одређено
време, као и запослених на неодређено
време, који у 2010. години испуњавају
један од услова за остваривање права на

узимајући у обзир досадашњи рад и
резултате рада, поштовање радне
дисциплине, као и личне и матерјалне
прилике сваког запосленог чији се рад
анализира и вреднује.

На основу непосредног изјашњавања
запослених у локалној администрацији - путем
анкете спроведене у периоду од 30. децембра
2009. године до 15. јануара 2010. године за
добровољни престанак радног односа изјаснило
се 87 запослених у локалној администрацији и
то : 63 у органима Града, стручним и посебним
службама органа Града и 24 у установама које
се финансирају из буџета Града, за чије
отпремнине је потребно обезбедити средства у
висини од око 46 000 000,00 ( четрдестшест
милиона ) динара.

-
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-

-

доношење аката о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места,
израде програма рационализације,
обавештавање Националне службе за
запошљавање о броју и структури
запослених за чијим радом престаје
потреба,
спровођења још једног анкетирања
запослених,
обезбеђења финансијских средстава за
исплату отпремнина запосленим за
чијим радом престаје потреба,
доношење других неопходних аката од
стране органа Града везаних за
проналажење других послодаваца код
којих би запослени за чијим радом
престаје потреба наставили даље радно
ангажовање, као и друге активности
неопходне за реализацију Закона о
одређивању
максималног
броја
запослених у локалној администрацији
( '' Службени гласник Републике Србије
'' број 104/09 ), Закона о радним
односима у државним органима, Закона
о раду и ове Одлуке,

прва фаза рационализације, биће
завршена најкасније до 31. марта 2010.
године, а друга фаза до 30. априла 2010.
године.
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VI
Средства
за
исплату
отпремнина
запосленима у локалној администрацији за
чијим радом престаје потреба, планирана су
Одлуком о буџету града Крагујевца за 2010 .
годину (''Службени лист града Крагујевца '', број
38/09 ) и то за запослене у:
-

-

органима Града, стручним и посебним
службама града Крагујевца у оквиру
раздела 4 – Градска управа за
финансије, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 414 –
Социјална давања запосленима,
установама које се финансирају из
буџета Града у оквиру раздела 11 –
Градска управа за образовање, културу,
информисање, спорт и омладину, Глава
11.2 – Култура, Функција 820 – Услуге
културе – Индиректни корисници,
економска
класификација
414
–
Социјална давања запосленима.

Обавезују
се
руководиоци
локалне
администрације из поглавља IV ове Одлуке, да
Градском већу најкасније до 26. фебруара 2010.
године
доставе
извештај
о
броју,
квалификационој структури, годинама стажа,
просеку плате за период од три претходна
месеца и другим подацима запослених за чијим
радом престаје потреба, а који су неопходни за
спровођење поступка рационализације и
обезбеђење финансијских средстава за исплату
отпремнина.
Обавезује се Градска управа за финансије,
да предузме све неопходне активности на
обезбеђењу финансијских средстава за исплату
отпремнина запосленим за чијим радом престаје
потреба, како би се припадајуће отпремнине
исплатиле најкасније до 31. марта 2010. године,
када би престао и радни однос запосленима за
чијим радом је престала потреба.

VII
Уколико се у поступку организационих
промена и сагледавања начина обављања
послова у погледу стручности, ефикасности и
економичности, као и потребе обављања нових
послова за која је установљена належност
локалне администрације ступањем на снагу
нових Закона ( планирање и изградња,
комунална полиција, елементарне непогоде и
др. ) уочи потреба, за повећањем броја
извршилаца на одређеном радном месту,
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односно за систематизовањем нових радних
места на којима би послове обављала лица
одређене квалификационе структуре која није
заступљена у организационој целини у којој се
врше организационе промене или је заступљена,
али са мањим бројем извршилаца од неопходног
броја, руководилац локалне администрације,
обавезан је да након завршетка I фазе
рационализације достави Градском већу,
односно органу надлежном за давање
сагласности, посебан извештај који обавезно
садржи :
-

број и опис нових радних места чије се
систематизовање предлаже у новој
организационој шеми јединице локалне
администрације,

-

број и квалификациону структуру
запослених за чијим радом постоји
потреба,

-

предлог начина попуњавања нових
радних места и време у коме би
попуњавање било неопходно извршити.

У случају да извештај из става 1. овог
поглавља садржи предлог да се попуњавање
радних места врши новим запошљавањем,
Градско веће, односно орган надлежан за
давање сагласности, ће усвојити извештај, само
под условом, да се финансирање новог
запошљавања обезбеђује из сопствених извора,
односно из сопствених прихода, у складу са
Законом, изузев када се ради о попуњавању
радних места, за којима је потреба настала
установљавањем нових надлежности локалне
самоуправе, након доношења нових закона.

VIII
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
града Крагујевца ''.

Град Крагујевац
Градско веће
Број : 020-18/10-V
Датум : 29.01.2010. године
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.
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Градско веће, на основу члана 38. тачка 31.
Статута града Крагујевца (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр. 18/08 и 10/09), члана 26. став 5.
Одлуке о снабдевању града Крагујевца
топлотном енергијом (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр. 10/09), члана 2. тачка 33. и
члана 34. Одлуке о Градском већу (''Сл. лист
града Крагујевца'', бр. 22/08 и 15/09), на предлог
''Енергетика'' ДОО у реструктурирању, на
седници одржаној 29.01.2010. године, донело је
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Нид – накнада за повећање инсталисане
снаге
Цп – јединична цена инсталисане снаге
Пид – одобрена инсталисана снага по
захтеву за повећање
Пи – претходно одобрена инсталисана снага
пре одобреног повећања инсталисане снаге
Право на повећање инсталисане снаге
имају они тарифни купци који су имали тај
статус у континуитету.

ОДЛУКУ
о одређивању висине накнаде за прикључак
на систем даљинског грејања у граду
Крагујевцу

3. Јединична цена инсталисане снаге за
прикључак износи 2.000,00 динара по кW без
ПДВ-а, на предлог енергетског субјекта.

Члан 1.
Одлуком о одређивању висине накнаде за
прикључак на систем даљинског грејања у
граду Крагујевцу (у даљем тексту: Одлука)
прописујe се
начин обрачуна накнаде за
прикључак на систем даљинског грејања, начин
плаћања накнаде и други услови у складу са
Одлуком о снабдевању града Крагујевца
топлотном енергијом.

Члан 4.
Накнада за прикључак се плаћа
у
једнократном износу при издавању одобрења за
прикључење у корист енергетског субјекта и
намењена је за финансирање изградње система
даљинског грејања.
Плаћање накнаде је услов за добијање
одобрења за
прикључење власника или
инвеститора на систем даљинског грејања.

Члан 2.
Власник или инвеститор објекта чији се
објекат прикључује на систем даљинског
грејања, дужан је да плати једнократни
новчани износ накнаде за прикључак, ради
обезбеђења услова за прикључење, обрачунате
у складу са одредбама ове Одлуке.
Власник или инвеститор објекта у чијем
се објекату повећава одобрена инсталисана
снага дужан је да плати накнаду за прикључак
у висини разлике одобрене инсталисане снаге у
односу на претходно одобрену инсталисану
снагу, обрачунате у складу са одредбама ове
Одлуке.

Члан 5.
У накнаду за прикључак нису укључени
инвестициони трошкови изградње прикључка самог прикључног топловода и топлотне
подстанице, које у целости финансира власник
или инвеститор објекта који се прикључује на
систем даљинског грејања.

Члан 3.
Накнада за прикључак на систем даљинског
грејања обрачунава се по следећој формули:
1. за новог власника или инвеститпра
објекта:
Ни = Цп х Пи
Ни – накнада за прикључак
Цп – јединична цена инсталисане снаге
Пи – одобрена инсталисана снага
2. за власника или инвеститора објекта у
коме се повећава инсталисана снага:
Нид = Цп х (Пид - Пи)

Члан 6.
Енергетски субјект је дужан да приход из
члана 5. ове Одлуке у својим пословним
књигама евидентира посебно на одговарајућим
контима.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
''Службеном
листу
града
Крагујевца''.
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:312-24/10-V
у Крагујевцу, 29.01.2010. године

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.
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Градско веће, на основу члана 38. тачка 31.
Статута града Крагујевца (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр. 18/08 и 10/09), члана 26. став 2.
Одлуке о снабдевању града Крагујевца
топлотном енергијом (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр. 10/09), члана 2. тачка 33. и
члана 34. Одлуке о Градском већу (''Сл. лист
града Крагујевца'', бр. 22/08 и 15/09),
на
седници одржаној 29.01.2010. године, донело је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Ценовник радова за
извођење прикључка на систем даљинског
грејања

I

Градско веће, на основу члана 2. став 1.
тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу
("Сл. лист града Крагујевца", бр. 22/08 и 15/09)
и члана 4.став 3. Одлуке о положају, наградама
и накнадама врхунских спортиста и спортских
стручњака града Крагујевца (''Службени лист
града Крагујевца'' бр.33/09-пречишћен текст) на
предлог Градске управе за образовање, културу,
информисање, спорт и омладину, на седници
одржаној 22.01.2010.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању цене рада за обрачун и исплату
додатка за стручно усавршавање врхунских
спортиста
1.

Утврђује се цена рада у износу од
2.600,00 динара (нето износ) за обрачун
и исплату додатка за стручно
усавршавање врхунских спортиста, за
2010. годину.

2.

Средства за ове намене обезбеђена су
Одлуком о буџету града Крагујевца за
2010.годину, Раздео 11-Градска управа
за образовање, културу, информисање,
спорт и омладину, Глава 11.1 Спорт,
Економска функција 810- Услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација
472Накнаде
за
социјалну заштиту из буџета.

3.

Спортски
додатак
за
стручно
усавршавање врхунских спортиста
исплаћиваће
Градска
управа
за
образовање, културу, информисање,
спорт и омладину Крагујевац на основу
Уговора,
који
ће
закључити
Градоначелник града Крагујевца и
врхунски спортиста.

4.

Даном доношења овог Решења престаје
да важи решење Градског већа бр.382/09-V од 12.02.2009.године.

5.

Решење објавити у "Службеном листу
Града Крагујевца".

Даје се сагласност на Ценовник радова за
извођење прикључка на систем даљинског
грејања, који је Управни одбор ''Енергетика''
д.о.о. у реструктурирању утврдио Одлуком број
16/66, на својој седници одржаној 29.12.2010.
године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
града Крагујевца''.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 38-2/10-V
У Крагујевцу, 29.01.2010. године

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градско веће
Број:38-3/10-V
Дана: 22.01.2010.године
Крагујевац
ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.
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Градско веће, на основу члана 2. став 1.
тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу
("Сл. лист града Крагујевца", бр. 22/08 и 15/09)
и члана 12.став 3. Одлуке о положају, наградама
и накнадама врхунских спортиста и спортских
стручњака града Крагујевца (''Службени лист
града Крагујевца''бр. 33/09-пречишћен текст) ,
на седници одржаној
22.01.2010.године,
донело је

6. Решење објавити у "Службеном листу
Града Крагујевца".
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градско веће
Број: 66-1/10-V
Дана: 22.01.2010.године
Крагујевац

РЕШЕЊЕ
о утврђивању коефицијента и цене рада за
обрачун и исплату накнаде за рад спортских
стручњака - тренера

1.

-

Утврђују се коефицијенти за обрачун и
исплату накнаде за рад спортских
стручњака - тренера у складу са
Уредбом о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним
службама Владе Републике Србије, за
2010.годину, и то:
за четврти степен стручне спреме
коефицијент
7,88
за шести степен стручне спреме
коефицијент
10,01
за седми степен стручне спреме
коефицијент
11,57.

29 januar 2010. године.

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.

Градско веће, на основу члана 23. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 16/97 и 42/98), члана 38. тачка 27.
Статута града Крагујевца ( ''Службени лист
града Крагујевца'', број 18/08 и 10/09) и члана 2.
тачка 27. Одлуке о Градском већу (''Службени
лист града Крагујевца '', број 22/08 и 15/09), на
седници одржаној дана 29.01.2010. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

2.

3.

4.

5.

Цена рада за обрачун и исплату накнаде
за рад спортских стручњака из става1.
овог Решења утврђује се у износу од
1.683,00 динара (нето износ).
За обрачун и исплату накнаде за рад
хонорарних
спортских
стручњакатренера из става 1.овог Решења,
утврђује се цена рада у износу од
1.220,00 динара (нето износ).
Средства за ове намене обезбеђена су
Одлуком о буџету града Крагујевца за
2010.годину, Раздео 11. Градска управа
за образовање, културу, информисање,
спорт и омладину, Глава 11.1 Спорт,
Економска функција 810- Услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација
481дотације
невладиним организацијама.
Даном доношења овог Решења престаје
да важи решење Градског већа бр.6602/09-V од 12.02.2009.године.

I Даје се сагласност на Одлуку о повећању
цена топлотне енергије, коју је донео Управни
одбор ''Енергетика'' Д.О.О у реструктурирању,
Крагујевац, на седници одржаној 25.09.2009.
године, под бројем 12/46, са корекцијом и
увећањем појединачних цена од 8%.
II Цене топлотне енергије износе:
1.

За
кориснике
који
континуирано
снабдевање
грејни дан):

имају
(пун

а) Цене грејања за кориснике који немају
уграђене мераче (дин/м3)

29 januar 2010. године.

Службени лист града Крагујевца

Стара цена са
ПДВ

Категорија
потрошача
Стамбени простор
Друштвене делатности
Остали корисници

Број 2 Страна 9

Нова цена са
ПДВ

19,52

21,08

30,27

32,70

99,66

107,63

б) Цене грејања за кориснике који имају уграђене мераче (дин/м3)
( променљиви део дин/МWh, фиксни део дин/м3)

Категорија
потрошача
Стамбени простор
Друштвене делат.
Остали корисници

Стара цена са ПДВ Нова цена са ПДВ
фиксни пром. део фиксни
пром. део
део
део
6,84
7,38
2.538,8
2.741,90
10,61
11,45
3.934,7
4.249,47
6.474,33

34,99

6.992,27

2. За кориснике који немају континуирано снадбевање:
а) За кориснике који користе топлотну енергију само за грејање
у дин/МWh
Стара
Нова цена
Категорија
цена са
са
потрошача
ПДВ
ПДВ
6.246,50
5.783,80
Друштвене делатн.
9.515,00
10.276,20
Остали корисници

б) За кориснике који користе топлотну енергију за грејање и технологију
у дин/MWh
Нова цена са
Стара
ПДВ
цена са
Структура
ПДВ
7.664,80
8.277,98
Остали корисници

37,78
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III Ово Решење се примењује почев од
1.02.2010.године.
Даном почетка примене овог Решења,
престаје да важи Решење Градског већа о
давању сагласности на повећање цена топлотне
енергије, број 38-1/09-V од 29.01.2009.године.
IV Односи у ценама за поједине категорије
потрошача стамбени простор, пословни простор
за друштвене делатности и пословни простор
осталих корисника су: 1:1,55:2,55, с тим што
становништво и друштвене делатности плаћање
врше 12 месеци, а остали корисници у периоду
грејне сезоне (6 месеци).
V Ово Решење објавити
листу града Крагујевца''.

у ''Службеном

Град Крагујевац
Градско веће
Број: 38-4/10-V
У Крагујевцу, 29.01.2010.године

Председник,
Верољуб Стевановић,с.р.

Градско веће, на основу члана 35. став 1.
тачка 5. Статута града Крагујевца ("Сл. лист
града Крагујевца" бр. 18/08 и 10/09) и члана 4.
став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл.
лист града Крагујевца" бр. 6/03, 1/05, 18/05, 5/08
и
35/08),
на
седници
одржаној
29.01.2010.године, донело је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
РЕШЕЊА О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
I
У
тачки 2.1. Решењa
о јавним
паркиралиштима (''Сл. лист града Крагујевца
бр.13/09 и 25/09), у даљем тексту: Решење, у
редном броју 23. после речи: ''Карађорђева''
бришу се заграде и речи : ''од улице Кнеза
Милоша до улице Светозара Марковића''
У тачки 2.1. Решења, после редног броја:
39. додају се редни бројеви 40. и 41. који гласе:
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40.

Кнеза Милоша (од ул. Александра I
Карађорђевића до ул. Карађорђеве)

ванулично

стално

41.

Карађорђева (улаз код СД Раднички)

ванулично

стално

У тачки 2.1.1 СЕКТОР 3. у алинеји 1. после
речи: ''КАРАЂОРЂЕВА'' бришу се речи : '' од
ул. Светозара Марковића до ул.Кнеза Милоша'' ,
У тачки 2.1.1. СЕКТОР 3, у алинеји 9,
после речи: '' Дома Војске'', бришу се заграде и
текст: "изузев 2,4,6 и 8 ".
У тачки 2.1.2. Решења, у редном броју 7.
после речи: ''Кнеза Милоша'', бришу се заграде
и речи: '' између улица Краља Александра I
Карађорђевића и Карађорђеве'',
У тачки 2.1.2. Решења, у редном броју 8.
после речи: '' Карађорђева'', бришу се заграде и
речи: '' Од улице Кнеза Милоша до улице
Светозара Марковића''.
У тачки 2.1.2. Решења, после редног броја :
9. додају се редни бројеви 10 , 11. и 12. који
гласе:

10.

Вука Караџића

улично

стално

11.

Бранка Радичевића (од улице Вука Караџића до
улице Александра I Карађорђевића)

улично

стално

12.

Кнеза Милоша (од ул.Александра I
Карађорђевића до ул. Карађорђеве)

ванулично

стално

У тачки 2.2. Решења, бришу се редни
бројеви 1., 2. и 3. а постојећи редни бројеви од
4. до 44. постају од 1. до 41.
У тачки 2.2.1. СЕКТОР 6. алинеје 2,3 и 4.
се бришу.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Крагујевца"
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-790/09-V
У Крагујевцу, 29.01.2010. године

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић ,с.р.
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Градско веће, на основу члана 21. став 1. и
члана 34. Одлуке о Градском већу (''Службени
лист града Крагујевца'' број 22/08 и 15/09) и
члана 11. став 1. Пословника о раду Градског
већа (''Службени лист града Крагујевца'' број
22/09-пречишћен текст) на седници одржаној
29.01.2010.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду Стратегије
развоја примарне здравствене заштите за
територију града Крагујевца за период
2011-2014. година
I Образује се Комисија за израду Стратегије
развоја примарне здравствене заштите за
територију града Крагујевца за период 20112014. година (у даљем тексту: Комисија) као
стално радно тело Градског већа, у следећем
саставу:
- Проф. др Александар Живановић, члан
Градског већа за здравствену заштиту,
председник,
- Славица Савељић, члан Градског већа
за социјалну политику и друштвену
бригу о деци, члан,
- др Срђан Матовић, члан Градског већа
за животну средину, одрживи развој и
сарадњу са удружењима, члан,
- Проф. др Александар Ђукић, професор
Медицинског факултета Универзитета
у Крагујевцу, члан,
- Проф. др Драгољуб Ђокић, директор
Института за јавно здравље Крагујевац,
члан,
- др Александар Кличковић, помоћник
директора Завода за хитну медицинску
помоћ Крагујевац, члан,
- др Јелена Крстић, Дом здравља
Крагујевац, члан .
II Задатак Комисије је да изврши анализу
стања система примарне здравствене заштите на
територији
Града,
спроведе
оперативне
активности у вези са израдом Стратегије, врши
промоцију и прати реализацију Стратегије, као
и да обавља друге неопходне активности у вези
са реализацијом стратешког документа.
III
Циљ израде Стратегије је да се
идентификују, процене и рангирају проблеми у
примарној здравственеој заштити на територији
Града, дефинише визија развоја и прецизирају
приоритетни циљеви и активности у систему
примарне здравствене заштите.
IV Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Градска
управа за здравство, социјалну политику и
друштвену бригу о деци.
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V На рад Комисије примењују се одредбе
Пословника о раду Градског већа.
VI
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Крагујевца''.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 112-27/10-V
Датум: 29.01.2010.године
Крагујевац
ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.

Градско веће, на основу члана 2. тачка 25.
Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр.22/08 и 15/09) и члана 29.
Пословника о раду Градског већа (''Сл. лист
града Крагујевца'', бр.22/09– пречишћен текст),
на седници одржаној 29.01.2010. године, донело
је

РЕШЕЊЕ
о образовању Радног тима за припрему
учешћа града Крагујевца на такмичењу
локалних самоуправа ''Invest in Serbia 2010''

I Образује се Радни тим за припрему
учешћа Града Крагујевца на такмичењу
локалних самоуправа ''Invest in Serbia 2010'' (у
даљем тексту: Радни тим) у саставу:

1.

2.
3.

Мр Владо Вучковић, члан Градског
већа
за
привреду
и
приватно
предузетништво – шеф Радног тима;
Зоран Кузмановић, начелник Градске
управе за привредне ресурсе – члан;
Наташа Пешић Радосављевић, Градска
управа за привредне ресурсе – члан;
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4.

Мирјана Маринковић Габарић, Градска
управа за просторно планирање,
изградњу и заштиту животне средине –
члан;
5. Љиљана Милојевић, Градска управа за
просторно планирање, изградњу и
заштиту животне средине – члан;
6. Предраг Пантић, Градска управа за
инвестиције и развој – члан;
7. Горан Алексић, Градска управа за
месну самоуправу и општу управу –
члан;
8. Верица Јовић, Градска управа за
имовину – члан;
9. Радоје Симоновић, Секретаријат за
послове Градског већа – члан;
10. Марко Јанковић, ЈП''Предузеће за
изградњу града Крагујевца''– члан и
11. Владимир
Маринковић,
''Сунце
Маринковић'' д.о.о. – члан.

II Задатак Радног тима је да предузима
активности везане за припрему учешћа Града
Крагујевца на такмичењу локалних самоуправа
''Invest in Serbia 2010'', које се организује у две
фазе.
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V Ово Решење објавити у „Службеном
листу Града Крагујевца“.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:112-24/10-V
У Крагујевцу, 29.01.2010. године

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.

Градско веће, на основу члана 2. став 1.
тачка 33. и члана 35. став 7. Одлуке о Градском
већу («Службени лист града Крагујевца»
бр.22/08 и 15/09), на седници одржаној
29.01.2010.године, донело је

ЗАКЉУЧАК
Активности које се односе на прву фазу
такмичења су:
- Профил заједнице,
- База локација ,
- База добављача,
- Презентација
о
инвестиционим
потенцијалима,
- Интернет презентација,
- Информатор о добијању дозвола.

Активности које се односе на другу фазу
такмичења су:
- Брошура за инвеститоре,
- Инфо лист за таргетирану индустрију.

III Рок
за
извршење
припремних
активности за прву фазу је 25.02.2010. године, а
за другу фазу је 22.03.2010. године.

IV Стручне и административно – техничке
послове за потребе Радног тима обављаће
Градска управа за привредне ресурсе –
Одељење за локални економски развој.

I

Прихвата се Споразум о сарадњи на
реализацији пројекта "Солидарно" између
Града Крагујевца, Центра за социјални рад
"Солидарност" у Крагујевцу, Црвеног крста
Крагујевац и СЗТР "Млин и пекара Јевтић"
Сипић-Рача .

II

У име Града Крагујевца, Споразум о
сарадњи
на реализацији пројекта
"Солидарно"
потписаће Градоначелник
града Крагујевца.

III Овај Закључак објавити у "Службеном
листу града Крагујевца".
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 55-4/10-V
Датум: 29.01.2010.године
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.
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Градско веће, на основу члана 2. тачка 33. и
члана 34. Одлуке о Градском већу ("Сл. лист
града Крагујевца" бр. 22/08 и 15/09), члана 26.
Одлуке о буџету града Крагујевца за 2010.
годину ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 38/09),
на седници одржаној
29.01.2010. године,
донело је
ПРОГРАМ
за спровођење Локалног плана акције за децу
за 2010.годину
I Овим Програмом врши се распоред
средства Локалног плана акције за децу
опредељених Одлуком о буџету града
Крагујевца за 2010. годину
на Разделу : 12 –
Градска управа за здравство, социјалну
политику и друштвену бригу о деци; Функцији
070
–
Социјална
помоћ
угроженом
становништву некласификована на другом
месту, Позицији 205, Економској класификацији
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета за
Локални план акције за децу у износу од
2.688.500,00 динара.
II Средства из става I овог Програма
реализоваће се за активности у области
унапређења положаја деце, младих и њихових
породица:
1.

Смањење сиромаштва

-

новчане помоћи социјално угроженим
породицама са децом
стипендије за
децу из социјално
угрожених породица
рекреативни програми у природи за
децу из породица у социјалном ризику
подршка запошљавању омладине из
социјално угрожених породица
подршка породицама са новорођеном
децом

-

2.
-

-

3.
-

Образовање
повећање обухвата деце у припремном
предшколском програму и образовном
систему
радно оспособљавање деце и омладине
реализација семинари и обука
помоћ у савладавању
редовног
школског
програма,
као
и
допунског и додатног програма
подршка активностима Центра за младе
Заштите здравља
програми
превенције
болести
зависности и ХИВ-а

4.
-

5.

-

6.
-
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програми подстицања и унапређења
здравља деце
промоција здравих стилова живота
Унапређења
положаја деце
сметњама у развоју
програми инклузије
рад дневних боравака
подршка Клубу младих особа
инвалидитетом

са

са

Заштите деце од злостављања,
занемаривања
и
смањења
асоцијалног понашања
подршка превентивним програмима
подршка програмима за заштиту деце
са асоцијалним понашањем
Информисања деце
промоција активности намењених деци
и младима
израда рекламног и пропагандног
материјала, брошура за младе

7. Остало
III Одлуку о суфинансирању активности
из става II овог Програма доноси Градско веће.
IV Решењем Градоначелника одобрава се
исплата средстава за реализацију активности
Програма за спровођење Локалног плана акције
за децу за 2010. годину.
V За спровођење Програма Локалног
плана акције за децу за 2010.годину одговорна
је Градска управа за здравство, социјалну
политику и друштвену бригу о деци која
шестомесечно доставља извештај Градском
већу о реализацији Програма.
VI Овај Програм објавити у "Службеном
листу града Крагујевца".

Град Крагујевац
Градско веће
Број: 560-6/10-V
У Крагујевцу, 29.01.2010.године

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.

29 januar 2010. године.

Службени лист града Крагујевца

Градско веће, на основу члана 2. тачка 8.
Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр. 22/08 и 15/09) и члана 26.
Одлуке о буџету града Крагујевца за 2010.
годину (''Сл. лист града Крагујевца'', бр. 38/09),
на предлог Градске управе за привредне
ресурсе, на седници одржаној 29.01.2010.
године, донело је
ПРОГРАМ
Расподеле средстава субвенција јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама у 2010. години

I Овим Програмом врши се распоред
средстава субвенција у износу од 8.000.000
динара, опредељених Одлуком о буџету града
Крагујевца за 2010. годину (''Сл. лист града
Крагујевца'', бр. 38/09), на разделу 10. Градска
управа за привредне ресурсе, функција 474
Вишенаменски развојни пројекти, Економска
класификација
451
Субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и организацијама
II Средства из става I Програма
распоређују се у складу са Програмом рада и
Финансијским планом за 2010. годину,
Привредног друштва ''Бизнис иновациони
центар'' Д.о.о. у Крагујевцу, број 02/10, од
26.01.2010. године, у циљу несметаног
функционисања наведеног привредног друштва.
III Пренос средстава из става I Програма
врши се на основу решења градоначелника у
једнаким месечним износима, сразмерно
оствареним примањима буџета Града.
IV За извршење овог Програма одговорна
је Градска управа за привредне ресурсе, која ће
Градском већу тромесечно подносити извештај
о реализацији овог Програма.
V Овај Програм објавити у ''Службеном
листу града Крагујевца''.
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градско веће
Број: 400-85/10-V
Дана: 29.01.2010. године
Крагујевац
ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић,с.р.

Број 2 Страна 15

Број 2 Страна 16

Службени лист града Крагујевца

29 januar 2010. године.
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