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II - АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
1 
На основу чл. 21. Одлуке о буџету града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 6/11) 
члана 13. став 4. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава града Крушевца за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса ("Сл. лист града Крушевца бр. 
7/10") и Одлуке о избору пројеката који се 
финансирају из буџета града Крушевца од 
23.01.2012. године, 

Градоначелник града Крушевца дана 25.01.2012. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

СПОРТА У 2012. ГОДИНИ 
 

I - Бирају се програми и пројекти од јавног 
интереса за град Крушевац у области унапређења и 
развоја спорта у 2012. години, који ће се финасирати 
из буџета града Крушевца у 2012. години, са 
позиције 323, конто 481000 Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2012. годину, са износом 43.230.000,00 
динара и то: 

   
Подносилац  пројекта: Савез спортова Крушевац  
Назив пројекта: "Развој спорта града Крушевца''  
Приспео: 23.12.2012.године 
Документација:  потпуна 
Време реализације пројекта: 01.01.2012.год. до 

31.12. 2012.год. 
Буџет: 43.230.000,00 дин. 
 
II - Градоначелник града Крушевца закључиће  

Уговор о начину коришћења одобрених средстава и 
подношењу извештаја о утрошку истих са 
подносиоцем из става I диспозитива.  

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
   

II Broj: 022-1/2012  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 

 
 
 
 
 

2  
На основу члана 45. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, Градоначелник 
града Крушевца дана 31.01.2012. године, донео је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ План реализације и импле-

ментације Локалног плана акције за децу града 
Крушевца за 2012. годину, број 16/11, који је усвојио 
Тим за имплементацију Локалног плана акције за 
децу града Крушевца, дана 25.11.2011. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

II Broj: 022-7/2012  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 

 
 
 
 
 
 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА, МЕСНИХ  
                  ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО   
 
3 

 На основу члана 2. и 9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама ("Сл. гласник 
РС" бр. 34/01), члана 48. став 1, тачка 9. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) 
и члана 55. Одлуке о организацији Градске управе 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
2/2010 - Пречишћен текст), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 31.01.2012. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и постављених лица у 
Градској управи града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/08, 13/08, 4/09, 9/09 и 6/10) у члану 
5. ставови 2, 3. и 4. мењају се и гласе: 
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"Члан 5. 
 
Коефицијент из претходног става увећава се по 

основу сложености и одговорности послова за 
додатни коефицијент и то: 

 
- од 8,00  до 12,00 за самосталног стручног сарадника;
  

- од 7,00 до 10,20 за вишег стручног сарадника;
  

- од 6,00 до 10,00 за стручног сарадника; 
  

- од 5,00 до  7,30 за вишег сарадника; 
  

- од 4,30 до  6,00 за сарадника; 
  

- од 4,00 до  5,60 за вишег референта и ВКВ радника;
  

- од 3,00 до  4,50 за референта ; 
  

- од 2,50 до  4,30 за КВ радника и дактилографа;
  

- од 2,20 до  2,60 за неквалификованог радника.
 
Коефицијент из става 1. овог члана увећан за 

коефицијент утврђен за звање односно занимање из 
претходног става може се увећати: 

 
- запосленом који координира најсложеније 

активности - највише до 10%, с тим да овај број 
запослених не може прећи 2% од укупног броја 
запослених; 

 
- руководиоцу унутрашње организационе једи-

нице - за 10%; 
 
- координатору групе - највише до 10%; 
 
- запосленом који ради на припреми и извршењу 

буџета или финансијског плана, вођењу пословних 
књига и састављању рачуноводствених извештаја - 
највише до 10%; 

 
-  на пословима комуналног полицајца - за 10%; 
 
- запосленом на инспекцијским пословима - 

највише до 10%; 
 
- запосленом на пословима буџетске инспекције - 

највише до 10%; 
 
Запосленом који има право на увећање коефи-

цијента по више основа из претходног става, укупно 
увећање коефицијента не може бити веће од 10%. 

 
Члан 2. 

 
У члану 6. став 2. и 3. мењају се и гласе: 
 
Коефицијент утврђен за постављена лица увећава 

се по основу сложености и одговорности послова за 
додатни коефицијент  до 13,50. 

Коефицијент из става 1. и 2. овог члана може се 
увећати постављеном лицу највише до 30%. 

 
Члан 3. 

 
Члан 7. мења се и гласи: 
 
"Ако запослени  не остварује квалитет и резултате 

рада, начелник Градске управе може запосленом 
умањити зараду до 20%, о чему доноси посебно 
решење. 

Члан 4. 
 
Члан 11. мења се и гласи:  
"Појединачна решења о платама, додацима на 

плату, накнадама и осталим и примањима запослених 
лица доноси начелник Градске управе, а за постављена 
лица председник Градског већа." 

 
Члан 5. 

 
У члану 13. став 2 речи "нето зараде по запо-

сленом у привреди Републике Србије" замењују се 
речима  "нето зараде по запосленом у Републици 
Србији". 

 
Члан 6. 

 
Овлашћује се Градска управа да утврди Пречишћен 

текст овог Правилника. 
 

Члан 7. 
 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана, од 

дана објављивања у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 121-2/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р.
 
 
 
 
4 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008), 
Градско веће града Крушевца на седници 

одржаној  дана 31.01.2012. године донело је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ВЕШТАЧКОГ 

ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Да се из Буџетског фонда за подстицање 

развоја пољопривреде града Крушевца издвоје сред-
ства у износу од 9.000.000,00 динара за субвенцио-
нисање вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца.  

 
II Наведена средства утрошиће се за реализацију 

Уговора који су проистекли из Одлуке III број 401-
26/2011 од 27.01.2011. године и нових Уговора који 
буду проистекли из исте, а на основу Критеријума о 
реализацији субвенција за вештачко осемењавање 
крава на територији града Крушевца, које ће донети 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца.  
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III Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 
града Крушевца ". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-40/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р.
 
 
 
5 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08) члана 10. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.12/09) 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 31.01.2012. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату камата на 
краткорочне кредите које додељују пословне банке.  

 
II Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-39/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
6 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(Сл.лист града бр. 8/2008) и 9. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за финасирање активне политике 
запошљавања ("Сл.лист града Крушевца" бр.12/2009)  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 31.01.2012. године доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и крите-

ријуме за избор корисника средстава Буџетског  
фонда за финасирање програма "Приправници 2012" 
бр.1/2012 од 25.01.2012. које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финасирање 
активне политике запошљавања, с тим да се у 
поглављу "Обавезе послодаваца" у тачки 1. после 
речи "радни однос;" додају речи "по истеку 
приправничког стажа закључи анекс уговора још за 
период за колико је трајао приправнички стаж". 

 
Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-38/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 

7   
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина 
на подручју града Крушевца ("Сл. лист града  Кру-
шевца" бр. 1/09 - пречишћен текст) и чл. 48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 31.01.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавне 

хигијене на подручју града Крушевца за 2012. годи-
ну који је предложило Јавно комунално предузеће 
"Крушевац" Крушевац. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-2/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
8 
На основу чл. 77. став 2. Одлуке о градском 

водоводу и канализацији ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 4/10) и  члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 8/08). 

 Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 31.01.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА ЗА 2012. ГОДИНУ  КОЈИ ЈЕ 
ДОНЕЛО ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" 

КРУШЕВАЦ 
 
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм одржавања 

атмосферске канализације ЈКП "Водовод-Крушевац" 
Крушевац на територији града Крушевца за 2012. 
годину који је донело ЈКП "ВОДОВОД 
КРУШЕВАЦ" Крушевац дана 12.12.2011. године под 
бр. 5038. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-3/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.
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9 
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 

Фонда за популациону политику града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 14/08 и 11/09) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 31.01.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о крите-
ријумима за коришћење средстава Буџетског Фонда 
за популациону политику града Крушевца од 
20.01.2012. године под бројем 2/2012.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-41/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
10 
На основу члана 48. став 1. тачка 13. Статута 

града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) 
и на основу чл. 15. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 
за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 6/11),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 31.01.2012. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

    
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Правила Фонда за 

подстицање развоја младих талената града 
Крушевца,  која је донео Управни одбор Фонда за 
подстицање развоја младих талената под бр. 3 дана 
20.01.2012. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-4/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 

 
 

11 
На  основу чл. 11. Одлуке о оснивању Фонда  за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'' бр. 6/2011) и чл. 48 Статута 
града Крушевца  (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.01.2012. године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ФОНДА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ 
ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Виолета Капларевић, дипл. 

индустријски менаџер за директора Фонда за подсти-
цање развоја младих талената града Крушевца.  

 
II - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-3/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
12 
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије" 129/07) 
и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Градко веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 31.01.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени 

Правилника о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Градској управи града Крушевца 
бр. 021-1/IV-2012 који је 24.01.2012. године донела 
начелница Градске управе града Крушевца. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-2/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
13 
На основу члана 27. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон), члана 14. став 2. 
Одлуке о оснивању ЈКП "Водовод - Крушевац" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр.1/09 - 
пречишћен текст) и члана 48. тачка 12. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08), 
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Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 31.01.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Oдлуку Управног одбора 

ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, број 23/5 од 
25.10.2011. године, о измени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац. 

 
II -   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-4/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
14 
На основу члана 48 Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08), Градско веће града 
Крушевца на седници одржаној дана 31.01.2012. 
године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Радни тим за спровођење 

Стратегије одрживог развоја града Крушевца.  
 
Радни тим чине координатор Тима и четири члана. 
 
Координатор Тима:  
 
Горанка Вилимановић - начелница Градске управе  
 
Чланови тима: 
 

1. др Небојша Јовић (сектор економског развоја) 
- члан Градског већа 

  
2. Ружица Џугурдић (сектор друштвеног развоја) 

- помоћник Градоначелника за здравство, 
социјалну политику и наталитет 

  
3. Александар Цветковић (сектор инфраструктуре) -

директор Дирекције за урбанизам и изградњу
  

4. Мирослав Смиљковић (сектор заштите животне
средине) - помоћник Градоначелника за 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове

 
II - Задатак координатора Радног тима је да 

организује састанке чланова Тима, руководи њима и 
врши систематизацију извештаја свих чланова Тима, 
као и да квартално доставља извештаје о спровођењу 
пројеката Стратегије одрживог развоја града 
Крушевца Градском већу. 

Задатак чланова радног тима је контактирање 
носиоца пројектних активности по секторима, конти-
нуирано праћење тока реализације пројеката, као и 
квартално, писано извештавање координатора тима. 

III Административно-техничке послове обавља Кан-
целарија за локално-економски развој града Крушевца. 

 
IV Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-1/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.
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На основу члaна 10. Одлуке о паркиралиштима 

("Службени лист града Крушевца" бр. 1/09 - пре-
чишћени текст и 12/09), члана 16. Одлуке о орга-
низацији Градске управе града Крушевца ("Службе-
ни лист града Крушевца" бр. 2/10 - пречишћени 
текст), 

Начелница Градске управе града Крушевца, дана 
16.01.2012. године, донела је 

 
ПРАВИЛНИК  

 
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ 
ЈЕДИНСТВЕНУ ИНВАЛИДСКУ ПАРКИНГ 
КАРТУ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Правилником о утврђивању категорија особа са 

инвалидитетом која могу да користе јединствену 
инвалидску паркинг карту на јавним паркира-
лиштима на територији града Крушевца (у даљем 
тексту: Правилник), утврђују се категорије инвалида 
који могу да користе јавна паркиралишта. 

 
Члан 2. 

 
Право на коришћење јавних паркиралишта на 

територији града Крушевца, имају категорије лица са 
инвалидитетом које имају пребивалиште, односно 
боравиште на територији Града и то: 

- лица са инвалидитетом 80%, 90% и 100% 
инвалидности, односно I, II и III степен телесног 
оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа 
лица са 90% или 100% оштећења вида, 

- инвалиди са 70% оштећења доњих екстремитета, 
- лица на дијализи, која својим возилима долазе 

на дијализу, 
- родитељи, односно, стараоци деце са инвали-

дитетом сa оштећењима доњих екстремитета и 
карлице, као и слепe деце, под условом да су 
обухваћена васпитно образовним процесом или су 
смештена у установу за дневни боравак, који иду на 
рехабилитацију или редован лекарски третман, 
удружења из области социјалне заштите, борачко 
инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом.  
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Члан 3. 
 
Правилником о утврђивању категорија особа са 

инвалидитетом која могу да користе јединствену 
инвалидску паркинг карту на јавним паркира-
лиштима, утврђује се да лица из чл. 2. овог 
Правилника могу да остваре напред наведно право на:  

- територији града Крушевца, на свим јавним 
паркиралиштима,  

- територији Републике Србије искључиво на пар-
кинг местима резервисаним за возила особа са 
инвалидитетом, на начин који одређује Мини-
старство рада и социјалне политике, Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом, а сагласно 
Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом и 
Опционим протоколом, у складу са Законом о 
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.  

 
Члан 4. 

 
Организациона јединица Градске управе 

надлежна за послове саобраћаја дужна је да на 
паркиралиштима одреди потребан број паркинг 
места за возила инвалида која су остварила право на 
коришћење паркиралишта из члана 2. овог 
Правилника. 

 
Члан 5. 

 
Одсек за друштвене делатности Градске управе 

утврђује испуњеност услова из члана 2. овог 
Правилника и доноси Решења о признавању права на 
коришћење јединствене инвалидске паркинг карте на 
јавним паркиралиштима. 

Особа са инвалидитетом може да оствари право 
на паркирање само за једно возило. 

   
Члан 6. 

 
Право на паркирање лица из члана 2. остварују уз 

достављање Градској управи града Крушевца-
Одсеку за друштвене делатности, фотокопију 
следеће документације: 

- решење о инвалидности, 
- саобраћајну дозволу за возило регистровано 

на име корисника (или члана породичног 
домаћинства који живи на истој адреси), 

- личну карту корисника (и личну карту члана 
породичног домаћинства), 

- медицинску документацију о неопходности 
дијализе (за лица на дијализи), 

- извод из матичне књиге рођених за дете, 
потврду о упису у школу или дневни боравак, доказе 
о рехабилитационом и другом редовном лекарском 
третману (подносе родитељи, односно стараоци деце 
са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и 
слепе деце), 

- собраћајну дозволу за возило регистровано 
на име Удружења и Решење о упису у регистар код 
надлежног органа, 

- као и друге релевантне доказе по оцени органа 
Градске управе који води поступак. 

Лица из члана 2. овог Правилника дужна су да уз 
достављање напред наведене документације, надле-
жном органу Градске управе доставе и две фотогра-
фије особе са инвалидитетом,  величине  3,5×3 cm (ове 
димензије су важиле за старе обрасце личне карте). 

 
Члан 7. 

 
На основу Решења о признатом праву на кори-

шћење јединствене инвалидске паркинг карте на 
јавним паркиралиштима Градске управе града 
Крушевца, Одсека за друштвене делатности, личне 
карте, саобраћајне дозволе и фотографије корисника, 
величине 3,5×3 cm, које доставља особа са 
инвалидитетом, Служба паркиралишта ЈП "Пословни 
центар" Крушевац, издаје јединствену инвалидску 
паркинг карту, за текућу годину, достављену од 
стране Министарства рада и социјалне политике, 
Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, у 
складу са стандардима ЕУ (Препорука 98/376/ЕC), 
чиме се кориснику омогућава остваривање напред 
наведеног права. 

 
Члан 8. 

 
Јединствена инвалидска паркинг карта заштићена 

фолијом, лепи се на десној страни предњег ветро-
бранског стакла возила, на видљивом месту, која са-
држи скенирану фотографију особе са инвалидитетом, 
величине 3,5×3 cm са именом и презименом 
корисника. 

Уколико се не могу обезбедити технички услови из 
претходног става овог члана, лични подаци корисника 
уносе се ручно, уз обавезан печат и потпис 
овлашћеног лица ЈП "Пословни центар" Крушевац за 
издавање јединствене инвалидске паркинг карте.  

 
Члан 9. 

 
О примени овог Правилника старaће се Одсек за 

друштвене делатности, Градске управе града Крушевца 
и ЈП "Пословни центар" Крушевац-Служба паркира-
лишта. 

 
Члан 10. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  
Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о утврђивању категорија 
инвалида који могу бесплатно да користе јавна 
паркиралишта IV бр. 022-330/09 од 29.12.2009. 
године, као и све измене и допуне напред наведеног 
Правилника ("Службени лист града Крушевца " бр. 
1/11 и 2/11). 

 
Члан 11. 

 
Правилник објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
     

          Начелница 
         Горанка Вилимановић, с.р. 
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На  основу чл. 15. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 6/2011), 

Управни одбор Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, на седници од 
20.01.2012. године, донео је 

 
П Р А В И Л  А 

 
ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА  

МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

      I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Град Крушевац (у даљем тексту: оснивач) је 
оснивао Фонд за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца (у даљем тексту: Фонд), 
ради подстицања и обезбеђивања средстава за 
њихово даље напредовање. 

Матични број оснивача је  07193980, ПИБ 
103069277. 

 Циљ оснивања Фонда је систематско и 
организовано старање друштвене заједнице о развоју 
обдарених и изузетно талентованих ученика и 
студената са територије града Крушевца: школовање 
и стручно напредовање изузетно талентованих и 
обдарених ученика средњих школа и студената, који 
су на режиму финансирања из буџета Републике 
Србије, у образовним установама чији је оснивач  
Република Србија; награђивање   ученика основних и 
средњих школа за учешће на такмичењима и 
олимпијадама знања чији је циљ афирмација 
научних и истраживачких, односно уметничких 
способности; пружање материјалне помоћи за 
стручно усавршавање ученика и студената у научним 
и образовним центрима у земљи и иностранству, а 
који су на режиму финансирања из буџета Републике 
Србије у образовним установама чији је оснивач 
Република Србија. 

 
Члан 2. 

 
Ради  остваривања циљева из претходног члана, 

Фонд обавља следеће задатке:  
  - стипендира школовање и стручно напредовање 

изузетно талентованих и обдарених ученика средњих 
школа и студената основних академских и основних 
струковних студија (студије првог степена), 
студената од друге до пете (или шесте) године 
основних студија, студената дипломских академских 
студија - мастер, специјалистичких струковних и 
специјалистичких академских студија (студије 
другог степена), који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије, у образовним установама 
чији је оснивач  Република Србија, 

  - награђује учешће ученика основних и средњих 
школа на такмичењима и олимпијадама знања чији је 
циљ афирмација научних и истраживачких, односно 
уметничких способности, 

- пружа материјалну помоћ за стручно усавршавање 
ученика и студената у научним и образовним центрима 
у земљи и иностранству, а који су на режиму 
финансирања из буџета Републике Србије у образовним 
установама чији је оснивач Република Србија. 

 
Члан 3. 

 
Оснивач Фонда је Скупштина града Крушевца. 
Чланство у Фонду је добровољно. Чланови Фонда 

могу бити сва правна и физичка лица. 
Почетком календарске године Управни одбор 

Фонда утврђује висину чланских улога за поједи-
начне и колективне чланове Фонда.  

 
Члан 4. 

 
Чланови Фонда имају права и обавезе: 
- да бирају и буду бирани у органе Фонда, 
- да учествују у утврђивању политике и реализа-

ције задатака Фонда, 
- да остварује увид у пословање и извршавање 

основних задатака, 
- да предлажу кандидате за стипендије и друге ви-

дове помоћи, 
- да редовно уплаћују своје чланске улоге, 
- да учествују у раду Управног одбора када се раз-

матрају њихови предлози.  
 

Члан 5. 
 

Фонд стиче својство правног лица у погледу права и 
обавеза која му припадају на основу Закона о задужби-
нама, фондацијама и фондовима, у моменту уписа у 
регистар код Министарства културе, информисања и 
информационог друштва Републике Србије. 

У правном промету са трећим лицима, Фонд одго-
вара свим својим средствима потпуно и неограничено.  

 
Члан 6. 

 
Фонд  послује под називом: Фонд за подстицање 

развоја младих талената града Крушевца. Седиште 
Фонда је у Крушевцу, Ул. Газиместанска бр. 1. 

Назив и седиште Фонда не могу се мењати 
без сагласности оснивача.   

 
Члан 7. 

 
 Фонд има печат округлог облика пречника 32 мм  

на коме је на српском језику ћириличним писмом ис-   
писан  следећи текст: 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА 
КРУШЕВЦА, КРУШЕВАЦ. 

 
Фонд  има штамбиљ правоугаоног облика уобича-

јене  димензије на коме је исписан  следећи текст: 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА 
КРУШЕВЦА, БРОЈ, ДАТУМ, КРУШЕВАЦ. 
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Члан 8. 
 
 Рад Фонда је јаван. 
 Фонд  крајем календарске године упућује за-

интересованим установама, предузећима  и сред-
ствима  јавног информисања  на територији Града  
Крушевца обавештење о облицима материјалне 
помоћи, о броју корисника, условима, начину и 
поступку за коришћење средстава.  

 
 
II    СРЕДСТВА ФОНДА  
 

Члан 9. 
 

Средства за остваривање циљева Фонда обезбе-
ђује оснивач. 

Оснивач Фонда својим финансијским планом 
утврђује потребан износ средстава којима ће 
учествовати у финансирању рада Фонда за сваку 
календарску годину у складу са проценом Управног 
одбора Фонда о потребним средствима за 
реализацију програма рада у тој години.   

 
Члан 10. 

 
Почетна средства за оснивање  и почетак рада 

Фонда обезбеђују се у буџету града Крушевца, у 
износу од 30.000 динара. 

 
Средства Фонда чине: 
 
- средства из буџета града Крушевца ,  
- средства од поклона и легата, 
- средства донатора - друштвених, мешовитих и 

приватних предузећа и појединаца, 
- средства чланарине и др.    

   
Члан 11. 

 
Средства Фонда могу се користити искључиво за 

циљеве и задатке утврђене Одлуком о оснивању 
Фонда и овим Правилима.  

 
 
III - ОРГАНИ ФОНДА И НАЧИН  
        УПРАВЉАЊА  
 

Члан 12. 
 
Органи  управљања Фонда су: 
директор, управни  и надзорни одбор.  
 

Члан 13. 
 
Директора Фонда именује и разрешава Градско 

веће града Крушевца. 
Директор  Фонда именује се за период од 4 године. 
 

Члан 14. 
  
Директор Фонда: 

- заступа и представља Фонд и потписује уговоре 
и остала финансијска документа у оквиру 
реализације Одлука Управног одбора, 

- стара се о спровођењу ставова, одлука и 
закључака Управног одбора, 

- обезбеђује извршавање усвојених планова и 
програма рада, и развоја Фонда, 

- даје иницијативу за разматрање одређених 
питања на седници Управног одбора, 

- обавља и друге послове по налогу Управног 
одбора и оснивача.  

 
Члан 15. 

 
Управни одбор именује и разрешава Скупштина 

града.  
Одбор има 7 чланова, председника и 6 чланова, 

којима мандат траје 4 године, уз могућност поновног 
избора.  

Управни одбор:  
1. доноси Правила Фонда,  
2. доноси средњорочне и годишње планове и 

програме рада, и финансијски план Фонда, 
3. усваја извештаје о раду и финансијском 

пословању, 
4. предлаже оснивачу годишњи износ средстава 

којима треба да учествује у реализацији програма 
Фонда, 

5. обезбеђује реализацију јединствене политике и 
циљева Фонда, 

6. одговара за извршавање предузетих мате-
ријалних обавеза, 

7. обезбеђује евиденцију и праћење резултата у 
учењу и другим видовима активности корисника, 

8.  образује, према потреби стална и повремена 
радна тела, за обављање одређених послова и задатака, 

9.   доноси Пословник о свом раду ;  
10. редовно информише оснивача и чланове 

Фонда о свом раду и обавештава средства јавног 
обавештавања, 

11. обавља и друге послове предвиђене овом 
Одлуком о оснивању Фонда и Правилима Фонда. 

Градско веће града Крушевца даје сагласност на 
Правила Фонда а Скупштина града даје сагласност 
на  одлуке Управног одбора из тачке 2.и 3. овог 
члана. 

Члан 16. 
 

    Председника и 2 члана Надзорног одбора именује 
и разрешава Скупштина града. Мандат чланова 
одбора је 4 године. 
 

Надзорни  одбор: 
 
- врши надзор над пословањем, прегледа годиш-

њи извештај и годишњи  обрачун, 
- о резултатима надзора у писаном  облику  обаве-

штава Управни одбор  и оснивача. 
 

Члан  17. 
 

Оснивач има права и обавезе: 
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- да тражи подношење одговарајућих и инфор-
мација о раду и пословању Фонда. 

- да предузима мере којима се обезбезбеђују 
услови да Фонд извршава циљеве и задатке утврђене 
Одлуком о оснивању Фонда и Законом о задужби-
нама, фондацијама и фондовима Републике Србије. 

  
IV -  УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  
         СРЕДСТАВА  
 

Члан 18. 
 

Средства  Фонда  могу користити:   
- ученици средњих школа, студенти основних  

академских и основних струковних студија (студија 
првог  степена), као  и  студенти од друге до пете 
(и шесте) године  основних  студија, и студенти  
дипломских академских студија - мастер, специја-
листичких струковних и специјалистичких 
академских студија (студија другог степена), који су 
на режиму финансирања из буџета Републике 
Србије, у образовним установама чији је оснивач 
Република Србија, ако су држављани Републике 
Србије са пребивалиштем на територији Града 
Крушевца стеченим најмање 5 година пре 
подношења захтева (односно пребивалишта 
родитеља или старатеља малолетних лица), избегла и 
интерно расељена лица са боравиштем на територији 
града Крушевца, да током студирања нису губили 
годину, да нису у радном односу (студенти другог 
степена), и то:  

 
а)  Ако их предложи образовна установа у којој  

су стекли  или стичу степен образовања. 
 

б) Ученици средњих школа који су постигли одли
чан успех током школовања и у претходној школској 
години надпросечне резултате освајањем једног од 
прва три места или награде на појединачним репу-
бличким такмичењима, међународним такмичењима 
и олимпијадама знања, из наставних предмета про-
писаних Календарима такмичења ученика основних 
и средњих школа Министарства просвете Републике 
Србије.                                                                               
    

в) Студенти прве године основних студија  висо-
ког образовања (студије првог степена)  који  су  
постигли одличан успех током школовања у средњој 
школи и надпросечне резултате на појединачним 
републичким такмичењима, међународним такми-
чењима и олимпијадама знања из наставних 
предмета прописаних Календаром такмичења 
ученика средњих школа Министарства просвете 
Републике Србије, освајањем једног од прва три 
места или награде у претходној школској години, 
или одличан успех током школовања у средњој 
школи и једно од прва три места на коначној ранг 
листи факултета приликом уписа.    

 
г) Студенти основних студија  високог образо-

вања (студије првог степена)и студенти од друге 
године до пете(и шесте) године основних студија,   
који постижу надпросечне резултате у студирању 

изражене високом просечном оценом најмање 9 
током студија, а након положених свих испита из 
претходних година студија предвиђених планом и 
програмом факултета. 

 
д) Студенти студија  другог степена - дипломских 

академских студија - мастер, специјалистичких 
струковних и специјалистичких академских студија, 
који су показали изузетан успех у току студија - 
просечна оцена током студија првог степена најмање 
9,  и просечна оцена свих положених испита током 
студија другог степена најмање 9. 

Право на стипендију остварују студенти најдуже 
до навршене 26. године старости. Стипендија се 
може доделити, у складу са условима конкурса, и 
студенту који је током школовања променио 
високошколску установу. Право на стипендију се не 
може остварити више пута за исти степен студија.  

 
Набавка књига за награђивање ученика  
 

Члан 19. 
 

Фонд  обезбеђује књиге за награђивање: 
 
1. Ученика основних и средњих школа који су завр-

шили претходни разред са општим успехом - одличан; 
 
2. Ученика који су из наставних предмета, на ре-

публичким такмичењима,  међународним  такмиче-
њима и олимпијадама  знања  (прописаних Календа-
рима такмичења ученика основних и средњих школа 
Министарства просвете Републике Србије), освојили 
једно од прва три места (награде).  

 
3. Ученика завршних разреда, који су одлуком на-

ставничког већа изабрани за,Светосавског ученика".  
 
Награђивање наставника    
 

Члан 20. 
 

Фонд  обезбеђује награде за наставнике који су 
учествовали у припреми ученика  који су на 
републичким,  међународним такмичењима и олим-
пијадама знања (прописаних Календарима 
 такмичења  ученика основних и средњих  школа  
Министарства просвете Републике Србије), освојили 
једно од прва три места (награде).  

 
Учешће ученика и студената у разним облицима 

стручног усавршавања у земљи и иностранству  
 

Члан 21. 
 

Фонд  обезбеђује део средстава за учешће учени-
ка и студената у разним облицима стручног усаврша-
вања и  то за:   

 
- Одличне ученике који су од стране школе 

упућени у научно истраживачке центре у земљи и 
иностранству или на међународна такмичења и 
олимпијаде знања.      
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- Студенте који су на режиму финансирања из 
буџета Републике  Србије, са просечном  оценом 
студирања  најмање 8.5, а који су упућени  од стране 
факултета и позвани од стране овлашћених  научно  
образовних институција и организација, на стручно 
усавршавање у земљи и иностранству.              
  

Организовање наградних  путовања ученика  
у земљи и иностранству 

 
Члан 22. 

 
 Фонд  обезбеђује средства за организовање 

наградних путовања ученика у  земљи  и  иностран- 
ству и  то за најбоље  ученике који су Одлу- 
ком наставничког већа школе предложени за 
наградно путовање у омладинске, научне и спортске 
кампове у земљи и иностранству. 

Управни одбор Фонда може донети одлуку о     
наградном путовању ученика стипендиста Фонда.  
  

V -  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 
 КОРИСНИКА  
  

       Стипендирање 
 

Члан 23. 
 

Корисници средстава Фонда могу бити ученици 
средњих школа и студенти  основних академских и 
основних струковних студија (студија првог 
степена), као и студенти од друге до пете(и 
шесте)године основних студија, и студенти 
дипломских академских студија - мастер, 
специјалистичких струковних и специјалистичких 
академских студија (студија другог степена), који су 
на режиму финансирања из буџета Републике 
Србије, у образовним установама чији је оснивач 
Република Србија, ако су држављани Републике 
Србије  са пребивалиштем на територији града 
Крушевца стеченим најмање 5 година пре 
подношења захтева (односно пребивалишта роди-
теља или старатеља малолетних лица), избегла и 
интерно расељена лица са боравиштем на територији 
града Крушевца, да током студирања нису губили 
годину, да нису у радном односу (студенти другог 
степена), под следећим условима: 

 
1. Ако их предложи образовна  установа  у  којој 

су стекли  или стичу степен образовања. 
 
2. Да су постигли одличан успех  током школова-

ња  и у претходној школској години једно од прва 
три места или награде на појединачним  републи-
чким, међународним такмичењима и олимпијадама 
знања из наставних предмета прописаних Календа-
рима такмичења ученика основних и средњих школа 
Министарства просвете Републике Србије. 

 
3. Студенти прве године основних  студија висо-

ког образовања (студије првог степена) који су по-
стигли одличан успех током школовања у средњој 
 школи и надпросечне резултате на појединачним 

републичким такмичењима, међународним такмиче-
њима и олимпијадама знања из наставних предмета 
прописаних Календаром такмичења ученика 
средњих школа Министарства просвете Републике 
Србије, освајањем једног од прва три места или 
награде у претходној школској години, или одличан 
успех током школовања у средњој школи и једно од 
прва три места на коначној ранг листи факултета 
приликом уписа.    

4. Студенти основних студија   високог образо-
вања  (студије  првог   степена) и  студенти  од друге  
до пете (и шесте) године основних  студија, који 
постижу надпросечне резултате у студирању изра-
жене високом просечном оценом најмање 9  током 
студија, а након положених свих испита из 
претходних година студија предвиђених планом и 
програмом факултета. 

5. Студенти студија  другог  степена - дипломских 
 академских  студија - мастер, специјалистичких 
струковних и специјалистичких академских студија, 
који су показали изузетан успех у току студија - 
просечна оцена током  основних студија (студија 
првог степена) најмање 9, и просечна оцена свих 
положених испита током студија другог степена  
најмање 9. 

Право на стипендију остварују студенти најдуже 
до навршене 26. године старости. Стипендија се 
може доделити, у складу са условима конкурса, и 
студенту који је током школовања променио 
високошколску установу. Право на стипендију се не 
може остварити више пута за исти степен студија. 

                 
Члан 24. 

 
На основу расположивих средстава у Фонду  и 

критеријума ових Правила  Фонда, Управни  одбор 
одлучује о  избору стипендиста и других корисника.  

  
Члан 25. 

 
Висину  месечних стипендија утврђује Управни 

одбор Фонда након доношења одлуке о избору 
стипендиста Фонда. 

Изузетно, висина месечне стипендије се може 
мењати у току школске године, у  зависности од 
висине средстава у  Фонду. 

Исплата стипендија почиње од новембра месеца 
текуће године до октобра месеца наредне године, 
односно 10 месеци, а студенту завршне године 
студија са непарним бројем семестара стипендије се 
исплаћују 5 месеци.  

 
Члан 26. 

 
Стипендије  се не исплаћују у јулу и августу. 
Ученик  или студент остварује право  на наставак 

стипендирања уколико постиже континуиран успех у 
току школовања.  

Ученик - стипендиста Фонда дужан је да почетком 
школске године, а најкасније до 20-ог септембра до-
стави потврду о завршеном разреду и просечној оцени 
(одличан успех), потврду о наставку школовања  и 
потврду о освојеном једном од прва три места 
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(награде) на појединачним републичким такми-
чењима из наставних предмета прописаних 
Календаром такмичења Министарства просвете 
Републике Србије, у претходној школској години.  

Студент - стипендиста Фонда дужан је да 
најкасније до 31. октобра достави уверење о 
уписаној наредној години студија и положеним свим 
испитима из претходне године студија са просечном 
оценом најмање 9. 

Изузетно, студент који не положи све испите из 
претходне године може наставити коришћење 
стипендије, ако од предлагача достави одговарајућу 
потврду о уписаној наредној години студија и 
просечној оцени положених испита најмање 9. 

                                                                                      
      Награђивање ученика  књигама  

 
Члан 27. 

 
За освојено прво место на општинском, окруж-

ном  и  међуокружном   такмичењу  Фонд   додељује  
ученику диплому, а за освојено прво, друго или 
треће место(награду) на републичком, међународном 
такмичењу и олимпијадама знања, ученику се 
додељује диплома и књига, или диплома, књига и 
новчана награда. 

О врсти и висини награде одлуку доноси Управни 
одбор Фонда у зависности од расположивих 
средстава. 

Награђују се ученици са постигнутим  резулта-
тима са такмичења из наставних предмета про-
писаних Календарима такмичења  ученика  основних 
и средњих школа  Министарства просвете Републике 
Србије.  
  

Члан 28. 
 

Награде ученицима за одличан успех и пости-
гнуте резултате на такмичењима уручиваће се на 
Видовдан, 28. јуна.  

 
Члан 29. 

 
За "Светосавске ученике" основних  и средњих 

школа,  Фонд обезбеђује  награде у књигама. 
Награде за "Светосавске ученике" уручиваће се на 

Дан светог Саве, 27. јануара.   
 

Члан 30. 
 

Текст диплома утврђује Управни одбор  посебном 
одлуком.  

 
Члан 31. 

 
Основицу за утврђивање висине награда наста-

вницима који су са ученицима учествовали на  репу-
бличким и међународним такмичењима и олимпи-
јадама знања, а који су остварили пласман од прва 
три места (награде), утврђује Управни одбор Фонда 
приликом доношења одлуке о награђивању. 

За освојено прво, друго и треће  место (награду) 
 на републичком такмичењу, међународном такми-

чењу  и олимпијадама знања, додељује се награда у 
висини од 100% од основице; 

Наставницима средњих стручних школа, који су 
директно учествовали на републичким и међу-
народним такмичењима и олимпијадама знања, 
вредност награде износи 50% од износа утврђених 
ставом 1 овог члана. 

Укупан износ новчане награде  која се исплаћује 
наставнику не може бити виши од висине троструког 
износа основице из става 1. овог члана.    

 
 
VI   НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА  
 

Члан 32. 
 
Избор стипендисте Фонда обавља се конкурсом. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни 
одбор Фонда. 

Конкурс се објављује у једном од недељних 
листова, путем јединственог плаката и на сајту града 
Крушевца.  

 
Члан 33. 

 
Конкурс садржи:  
- услове за све категорије кандидата, 
- потребна документа 
- начин конкурисања, 
- рок за подношење предлога кандидата са потпу-

ном конкурсном документацијом, 
- рок до кога ће кандидати бити обавештени о 

резултатима конкурса, 
- број стипендија и структуру образовних 

профила.  
 

Члан 34. 
 
Рок за пријављивање на конкурс утврдиће се 

текстом конкурса. 
Рок до кога ће кандидати бити обавештени о резул-

татима конкурса је 15 дана од дана завршетка конкурса.  
  

Члан 35. 
 
Неће  се признати право на стипендију или ће оно 

бити укинуто и ако подносилац испуњава остале 
услове из члана 18. Правила у следећим случајевима:  

- ако износи или проноси што год неистинито што 
може нашкодити  части и угледу Фонда,  

- ако путем штампе, радија, телевизије  и других 
средстава јавног информисања, на јавном скупу или 
на други начин изложи порузи рад Фонда.  

Одлуку о укидању или ускраћивању права доноси  
Управни Одбор.  

 
Члан 36. 

 
Непотпуну документацију стручна служба Фонда 

враћа на допуну. Рок за допуну је до краја трајања 
конкурса. 
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Ако подносиоци у предвиђеном року не изврше 
тражену допуну, њихови предлози неће се узети 
 у разматрање.  

 
Члан 37. 

 
Корисник  стипендије губи статус стипендисте  

Фонда и стипендију ако се утврди: 
- да подаци који су наведени  као основ за  оства-

ривање права на стипендију не одговарају 
чињеничном стању, 

- ако престане да испуњава услове из чл. 18.  
Правила Фонда, 

- ако не достави доказ о испуњавању услова из 
члана 26. Правила Фонда; 

- по дипломирању, 
Корисник  стипендије који изгуби статус 

стипендисте Фонда под условима из става 1 алинеја 
1 овог члана дужан је да врати цео износ примљене 
стипендије, по одредбама Закона о облигационим 
односима. 

У случају прекида студирања, дипломирања  или 
 наступања других околности  који су од утицаја на 
остваривање права на стипендију, стипендиста је 
дужан да у року од 15 дана обавести стипендитора.  

 
Члан  38. 

 
Приликом  потписивања  Уговора  о стипенди-

рању, родитељи малолетних стипендиста дају по-
себну изјаву под материјалном и кривичном одго-
ворношћу о истинитости података који су од утицаја 
на остваривање права на стипендију.  

 
VII   ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДА  
 

Члан 39. 
 

Фонд престаје са радом у  случају: 
 када се остваре циљеви ради којих је 

основан,  
 када се утроше средства потребна за 

реализацију циљева,  
 када у дужем временском периоду не 

остварује циљеве ради којих је основан.  
   

Члан 40. 
 

Околности које упућују на чињенице из члана 39. 
утврђује надлежни орган оснивача или орган 
управљања Фондом. 

У случају наступања чињеница из члана 39., 
оснивач Фонда може управљање Фондом поверити 
другом правном лицу уз сагласност Фонда. Ако 
таквог правног лица нема, Фондом ће управљати 
оснивач. 

      
Члан 41. 

 
Оснивач може донети Одлуку о престанку рада   

Фонда.   
Одлуком о престанку рада Фонда, оснивач ће 

преузети сву имовину Фонда, права, обавезе и 
одговорности Фонда према трећим лицима.  

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 42. 
 
Тумачење  ових Правила даје Управни одбор Фонда.  
 

Члан 43. 
 
Ступањем  на снагу ових Правила престају да 

важе Правила Фонда за подстицање развоја младих 
талената Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца" број  13/2008).  

 
Члан  44. 

 
Ова Правила примењиваће се након добијања са-

гласности од стране Градског већа.  
 

Члан 45. 
 

Правила објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  
  
Број: 3                                        Председник 

                                  Управног одбора Фонда  
                                                 Нела Лукић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за 

популациону политику града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 14/08 и број 11/09), Комисија Буџетског 
Фонда за популациону политику града Крушевца, на 
седници одржаној 20.01. 2012. године, донела је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ  ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског Фонда за популациону поли-
тику града Крушевца (у даљем тексту: Правилник), 
утврђују се критеријуми и поступак за коришћење 
средстава Буџетског Фонда за популациону поли-
тику града Крушевца (у даљем тексту: Фонд), за 
права утврђена годишњим Програмом рада Фонда. 

 
Члан 2. 

  
 Средства Фонда користе се за следеће: 
 1. једнократна новчана давања за покушај 

вантелесне оплодње, 
 2. поклон честитка за новорођенчад рођену 1. 

јануара,  
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 3. поклон пакет за новорођенчад рођену на 
територији града Крушевца, 

 4. новчану помоћ породици за треће, четврто и 
пето дете по рођењу, 

 5. поклон за ђаке прваке, 
 6. новчану помоћ незапосленим породиљама, 
 7. подршку породици са више ђака. 
   
 
II    ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Члан 3. 
     
Општи услови за остваривање права из тачке 2. 

овог Правилника су да су лица држављани  
Републике Србије и да имају пребивалиште, односно 
боравиште на територији града Крушевца. 

                                       
III   ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 

Члан 4. 
 

Посебни услови утврђују се за свако од права из 
тачке 2. овог Правилника. 

 
1. Једнократно новчано давање за вантелесну 
    оплодњу 
 

Члан 5. 
 
Корисници средстава су брачни парови који су у 

поступку вантелесне оплодње под условом:  
- да су неуспешно завршили поступке који се 

финансирају од стране Републичког Фонда за 
здравствено осигурање или   

- да због старосне границе нису у могућности да 
остваре право преко Републичког Фонда за 
здравствено осигурање и   

- да су у поступку неког од наредних покушаја 
вантелесне оплодње. 

 
Члан 6. 

 
О почетку реализације овог права, потенцијални 

корисници средстава биће обавештени јавним 
позивом, објављеним у средствима јавног 
информисања и на званичном сајту града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Један брачни пар може бити корисник средстава 

само једном. 
Подносиоци захтева достављају Буџетском фонду 

за популациону политику града Крушевца: 
- фотокопију личне карте, 
- доказ да су неуспешно завршили поступак 

вантелесне оплодње који иде на терет Републичког 
Фонда  за здравствено осигурање, 

- доказ да су у поступку неког од наредних 
покушаја вантелесне оплодње  

- фотокопију картице текућег рачуна. 
  

Члан 8. 
 
Одлуку о висини давања доноси Градоначелник, 

на предлог Комисије Фонда. 
 
2.  Поклон честитка за новорођенчад  
      рођену 1. јануара   
 

Члан 9. 
 

Деци рођеној 1. јануара обезбеђује се поклон 
честитка.  

Одлуку о висини новчаних средстава доноси 
Градоначелник, на предлог Комисије. 

 
3. Поклон пакет за новорођенчад рођену  
    на територији града Крушевца  
 

Члан 10. 
 
Ово право остварује родитељ, хранитељ или 

старатељ за свако новорођено дете  у текућој години 
са пребивалиштем на територији града Крушевца, 
без обзира на редослед рођења детета. 

Право из става 1., овог члана остварују и лица са 
статусом интерно расељених, са боравиштем на 
територији града Крушевца које мора бити 
пријављено најкасније 6 (шест) месеци пре дана 
порођаја. 

 
Члан 11. 

 
Лице из предходног члана  приликом уписа  

новорођеног детета у матичну књигу рођених добија 
поклон честитку - вредносно писмо које обавезно 
садржи   вредност поклон пакета, начин и место 
преузимања истог. 

Одсек за друштвене делатности Градске управе 
града Крушеваца ће осмислити  изглед и текст  
поклон честитке - вредносног писма. 

                
Члан 12. 

 
Одлуку о висини и врсти поклон пакета за 

новорођенчад одређује Градоначелник, на предлог 
Комисије Фонда. 

 
 
4. Новчана помоћ породици за треће, четврто 
    и пето дете по рођењу 
 

Члан 13. 
 
Средства Фонда намењена су спровођењу акције 

"Треће дете" која се организује два пута годишње 
крајем месеца јуна у оквиру "Видовданских 
свечаности" и крајем месеца децембра у оквиру 
"Новогодишњих свечаности". 

Право на новчану помоћ имају породице које 
имају пребивалиште, односно боравиште на тери-
торији града Крушевца  које мора бити пријављено 
најкасније 12 (дванаест) месеци пре рођења детета.  
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Члан 14. 
 

Корисник средстава је породица која у текућој 
години добије треће, четврто или пето дете и то у 
периоду од 15.12-15.06., за прву акцију и у периоду 
од 15.06-15.12., за другу акцију. 

Спискове трећег, четвртог и петог детета по реду 
рођења сачињава матична служба Градске управе и 
доставља их Одсеку за друштвене делатности. 

Право на новчану помоћ у истом износу остварује 
породиља која роди двоје или више деце у једном 
порођају. 

 
Члан 15. 

       
Одлуку о висини новчане помоћи за треће, 

четврто и пето дете доноси Градоначелник, на 
предлог Комисије Фонда. 

 
5. Поклони за ђаке прваке  
 

Члан 16. 
 
За све ђаке прваке обезбеђује се школски прибор. 
Одлуку о вредности школског прибора доноси 

Градоначелник, на предлог Комисије Фонда. 
 
6. Новчана помоћ незапосленим породиљама 
 

Члан 17. 
 

Као додатни облик заштите породиља на 
територији града Крушевца, утврђује се право на  
новчану помоћ незапосленој породиљи за прво, 
друго, треће и  четврто дете.  

Ово право породиље остварују за новорођену 
децу почевши од  01. јануара 2012. године. 

 
Члан 18. 

 
Право на новчану помоћ остварује незапослена 

породиља, држављанка Републике Србије, са преби-
валиштем, на територији града Крушевца, које мора 
бити пријављено најкасније 12 (дванаест) месеци пре 
дана порођаја.  

Право из става 1. овог члана остварује и 
незапослена породиља са статусом интерно 
расељеног лица, са боравиштем на територији града 
Крушевца које мора бити пријављено најкасније 12   
(дванаест) месеци пре дана порођаја. 

Право на новчану помоћ не може да оствари 
незапослена породиља чије је дете дато на усвојење, 
у установу социјалне заштите, хранитељску поро-
дицу, као и породиља која је лишена родитељског 
права у односу на децу претходног реда рођења, као 
ни усвојитељ или хранитељ детета. 

 
Члан 19. 

 
Незапослена породиља у смислу овог Правилника 

је породиља која није у радном односу код 
послодавца, нити је власник радње или предузећа.  

Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења 
детета. 

Члан 20. 
 

Право на новчану помоћ остварује незапослена 
породиља за прво, друго, треће и  четврто дете, 
почевши од 01. јануара 2012. године за сву 
новорођену децу на територији града Крушевца. 

Ако незапослена породиља, која има троје деце,  у 
следећем порођају роди двоје или више деце, 
оствариће право на новчану помоћ за свако рођено 
дете. 

Редослед рођења утврђује се према броју 
живорођене деце незапослене породиље у моменту 
подношења захтева за остваривање права на новчану 
помоћ. 

Право на новчану помоћ незапосленој породиљи, 
може остварити и отац детета ако су испуњени услови 
из члана 18. до 20. уколико мајка детета није жива. 

 
Члан 21. 

 
Новчана помоћ незапосленој породиљи испла-

ћаује се у 12 (дванаест) месечних рата у износу који 
за ту намену посебним актом утврди Градоначелник 
града Крушевца у оквиру средстава која се 
обезбеђују у буџету града за текућу календарску 
годину, за ту намену, а на основу предлога Комисије 
Фонда. 

Уколико у току исплате новчане помоћи 
незапослена породиља напусти дете, промени место 
пребивалишта, односно боравишта, или заснује 
радни однос, обуставља се даља исплата новчане 
помоћи. 

 
Члан 22. 

 
Право на  новчану помоћ незапослена породиља 

остварује на основу поднетог захтева уз који се 
прилаже следећа документација:  

- уверење о држављанству, 
- извод из матичне књиге рођених за дете, 
- извод из матичне евиденције Републичког 

Фонда пензијског и инвалидског  осигурања, 
- фотокопија личне карте незапослене породиље – 

мајке, 
- уверење надлежног органа старатељства да 

мајка непосредно брине о детету за које је поднела 
захтев, да њена деца претходног реда рођења нису 
смештена у установу социјалне заштите, храни-
тељску породицу или дата на усвојење, и да није 
лишена родитељског права. 

Статус незапослене породиље може се утврдити и 
на основу других доказа по оцени органа управе, 
који води поступак. 

 
Члан 23. 

 
Кад отац детета, у складу са овим Правилником, 

остварује право на новчану накнаду, поред доказа за 
мајку детета, и доказа о смрти мајке, отац подноси 
исте доказе за себе, осим доказа о незапослености. 

Незапосленој породиљи припада новчана помоћ у 
износу који важи на дан рођења детета. 
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Члан 24. 
 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ 
незапослена породиља може поднети са потпуном 
документацијом, најкасније у року од 6 (шест) 
месеци од  дана рођења детета, преко писарнице 
Градске управе града Крушевца – Одсеку за 
друштвене делатности. 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ не 
може се поднети за дете које није живо у моменту 
подношења захтева. 

О праву из става 1. овог члана одлучује Одсек за 
друштвене делатности у складу са Законом о 
финансијској подршци породици са децом. 

По жалбама на решења из става 1. овог члана 
решава Градско веће града Крушевца. 

  
Члан 25. 

 
Права из члана 18. до 24. овог Правилника остварују 

се по прописима о општем управном поступку. 
 
7. Подршка породици са више ђака 
 

Члан 26. 
 
Средства Фонда користе се за куповину уџбеника 

за трећег и четвртог ђака у породици. 
Право на бесплатне уџбенике има трећи и четврти 

ђак у породици-ученик основне или средње школе, 
под условом да се остала (старија) деца у породици 
налазе на редовном школовању (редовни ђак или 
студент на буџету, као и самофинансирајући 
студент) у образовно-васпитним установама чији је 
оснивач Влада Републике Србије. 

 
Члан 27. 

 
Поступак јавне набавке за избор најповољнијег 

понуђача за набавку уџбеника спроводи школа, у 
складу са процедуром прописаном Законом о јавним 
набавкама. 

 
Члан 28. 

 
Школа сачињава спискове ученика, врши проверу 

школских потврда, уноси цену коштања уџбеника, и 
оверене спискове са школским потврдама доставља 
Одсеку за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца ради провере. 

Школа доставља оверену рекапитулацију потре-
бних средстава, оверену фактуру добављача о испо-
рученим књигама и потписану од стране директора 
школе и шефа рачуноводства, Одсеку за друштвене 
делатности, који након провере, фактуру доставља 
надлежном Одсеку за  финансије, привреду и  
екологију. 

  
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 29. 
 
Исплата једнократних новчаних давања за 

покушај вантелесне оплодње  (члан 2., став1., тачка 
1.) врши се исплатом на текући рачун корисника 
након доношења Закључка Градоначелника о 
финансирању вантелесне оплодње на предлог 

Комисије Фонда за популациону политику. Исплата 
поклон честитке за новорођенчад рођену 1. јануара 
(члан 2., став1., тачка 2.) врши се готовинском 
исплатом породиљи преко благајне Градске управе 
града Крушевца. Додела поклон пакета за 
новорођенчад рођену на територији града Крушевца 
(члан 2., став 1., тачка 3.) врши се тако што родитељ 
приликом уписа  новорођеног детета у матичну 
књигу рођених добија поклон честитку - вредносно 
писмо које обавезно садржи   вредност поклон 
пакета, начин и место преузимања истог. 

Исплата новчане помоћи породици за треће, 
четврто и пето дете по рођењу (члан 2., став1., тачка 
4.), врши се два пута годишње преко Банке- 
Поштанска штедионица – пословна јединица 
Крушевац, на жиро рачун, број 908-20001-18, поклон 
за ђаке прваке (члан 2., став1., тачка 5.), врши се 
преко Одсека за финансије, привреду и екологију 
преко Групе за јавне набавке, по извршеном избору 
најповољнијег понуђача након спроведеног јавног 
тендера, исплата  новчане помоћи незапосленим 
породиљама (члан 2. став 1, тачка 6.) врши се из 
буџета града Крушевца, преко Одсека за финансије, 
привреду и екологију – Групе за финансије и 
планирање, код Банке-Поштанска штедионица - 
пословна јединица у Крушевцу, на жиро рачун број 
908 –20001 –18, а по достављеном  списку  до 10 -ог 
у месецу који сачињава Група за борачко инвалидску 
и дечју заштиту  Одсека за друштвене делатности, на 
основу кога Градоначелник доноси Закључак. 

Подршка породици са више ђака (члан 2. став 1. 
тачка 7.) врши се на основу достављене оверене 
рекапитулације потребних средстава, оверене фактуре 
добављача о испорученим књигама ,које су потписане 
од стране директора школе и шефа рачуноводства, 
Одсеку за друштвене делатности, који након провере, 
фактуру доставља надлежном Одсеку за финансије, 
привреду и  екологију - Групи за финсије и планирање. 

 
Члан 30. 

 
Праћење реализације овог Правилника врши 

Одсек за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца. 

О спровођењу права из овог Правилника, 
Комисија Фонда ће обавештавати Градско веће града 
Крушевца. 

 
Члан 31. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 
Крушевца" а по добијању сагласности Градског већа 
града Крушевца. 

Даном ступања на снагу овог Правилника преста-
је да важи Правилник о критеријумима за коришће-
ње средстава Фонда за популациону политику града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
1/10), као и измена и допуна напред наведеног 
Правилника ("Службени лист града Крушевца"  бр. 
2/10). 

       
Број: 2/2012                        Председница Комисије 
                         Ружица Џугурдић, с.р. 
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