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На основу  тачке 2. Решења  о усвајању Локалног 

плана акције за децу за град Крушевац за период од 
2011-2015 године (“Сл. лист града Крушевца“ број 
5/2011) и члана 45. Статута града Крушевца (“Сл. 
лист града Крушевца” број 8/08),  

Градоначелник града Крушевца, дана 27.12.2011. 
године донeo je  

 
П Р А В И Л Н И К   

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује се поступак и 
критеријуми за финансирање програма и пројеката за 
реализацију Локалног плана акције за децу града 
Крушевца (у даљем тексту: ЛПА за децу). 

 
Члан 2. 

 
Спровођење одредби овог Правилника вршиће Тим 

за имплементацију Локалног плана акције  за децу града 
Крушевца именован од стране Градоначелника града 
Крушевца Решењем бр. 022-183/11 од 22.09.2011. 
године (''Сл. лист града Крушевца'' број 5/2011).  

 
Члан 3. 

 
Области које ће се финансирати кроз програме и 

пројекте, по одредбама овог Правилника, су: 
 смањење сиромаштва код деце, 
 квалитетно образовање за сву децу, 
 боље здравље за сву децу, 
 унапређење положаја и права деце ометене у 

развоју, 
 заштита права деце без родитељског старања, 
 заштита деце од злостављања, занемаривања, 

искориштавања и насиља, 
 спровођење ЛПА за децу. 
 
II  СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 4. 
 

Средства за финансирање програма и пројеката за 
реализацију ЛПА за децу обезбеђују се из буџета 
града Крушевца, за сваку календарску годину, на 
позицији Градоначелника. 

Средства из става 1. могу се прибавити и из 
других извора за финансирање и суфинансирање 
планираних активности и циљева: донацијама 
иностраних земаља и међународних организација, 
донацијом и трансферима других нивоа власти, 
донацијом невладиних организација, привредних 
друштава и појединаца. 

 
Члан 5. 

 
Право на коришћење средстава из члана 4. овог 

Правилника имају установе, организације и цивилна 
друштва чије активности доприносе реализацији 
ЛПА за децу у складу са стратешким циљевима. 

  
Члан 6.  

 
Финансирање програма и пројеката из члана 3. 

овог Правилника врши се на основу јавног конкурса. 
Текст Конкурса утврдиће Тим за имплементацију 
Локалног плана акције  за децу за град Крушевац. 

 
 
III   ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА 
       И ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 7. 
 

Пре расписивања конкурса, Тим за имплемента-
цију локалног плана акције за децу града Крушевца 
доноси План реализације и имплементације 
Локалног плана акције за децу града Крушевца за 
одређену календарску годину, у складу са 
финансијским и другим могућностима града.  

Тим за имплементацију Локалног плана акције за 
децу града Крушевца објављује конкурс најкасније 
10 дана од дана усвајања буџета града за одређену 
календарску годину. 

Текст конкурса објављује се у средствима јавног 
информисања на локалном нивоу а образац "Пријава 
на конкурс" са свим пратећим документима 
објављује се на сајту града Крушевца. 

 
Члан 8. 

 
Конкурс садржи нарочито следеће елементе: 
 
 опис програма – пројекта, 
 циљеве и приоритете (у складу са донетим 

Планом реализације и имплементације Локалног 
плана акције за децу града Крушевца за одређену 
календарску годину), 

 средства намењена финансирању програма – 
пројеката, 

 критеријуме за подносиоце пријаве (ко може 
да се пријави), 

 партнерство и критеријуми који се односе на 
партнере, 
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 критеријуми за садржај програма – пројекта 
за које се може поднети пријава (шта се може 
финасирати и шта се не може финансирати), 

 критеријуми за трошкове који могу бити 
уврштени у буџет програма – пројекта (трошкови 
особља, трошкови набавке опреме, трошкови 
потрошног материјала, трошкови информисања, 
трошкови финансијских услуга и др.), 

 начин и рок пријављивања, 
 рок за доношење одлуке, 
 начин обавештавања о исходу Конкурса. 
 

Члан 9. 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
1. Основну документацију  
1.1. опште смернице за подносиоце програма – 

пројеката, 
1.2. образац пријаве програма – пројеката који 

садржи: 
 податке о носиоцу програма – пројеката 
 назив програма – пројеката 
 локација реализације програма – пројеката 
 друга правна лица укључена у програм – 

пројекат 
 веза програма – пројекта са ЛПА за децу 
 образложење програма – пројеката 
 општи циљеви програма – пројеката 
 посебни циљеви програма – пројеката 
 опис проблема 
 циљна група и корисници програма – пројеката 
 очекивани резултати и индикатори постигнућа 
 активности 
 временска скала активности 
 праћење и евалуација 
 ризици 
 предпоставке за успешно остваривање циљева 
 управљање програма – пројеката 
 профил (стручни капацитет) пружаоца услуга 
 буџет 
 пројекција за наредну фазу  
1.3. табеларни буџет, 
1.4. наративни буџет. 

 
2. Обавезну пратећу документацију  
2.1. оверену фотокопију статута и решења о 

упису подносиоца пријаве у регистар, 
2.2. писану изјаву о суфинансирању у колико 

учесник конкурса обезбеђује део сопствених 
средстава, 

2.3. копију уговора или писану изјаву о 
обезбеђеној донацији у случају суфинанирања, 

2.4. изјаву о партнеру (уколико се програм – 
пројекат реализује у партнерству), 

2.5. протокол о сарадњи са партнером. 
 
3. Пожељну документацију 
 
3.1. Досадашња искуства подносиоца програма – 

пројекта, стручност координатора и кључних 
стручњака укључених у програм – пројекат. 

 

Члан 10. 
 

По завршетку конкурса, Тим за имплементацију 
ЛПА за децу врши избор програма – пројеката  и 
предлаже Градоначелнику града доношење Решења 
о финансирању програма – пројеката за реализацију 
ЛПА за децу. 

Програми – пројекти који не испуњавају услове 
из члана 4. и 9. овог Правилника биће одбијени. 

 
Члан 11. 

 
Резултати конкурса биће објављени на сајту града 

и у средствима јавног информисања. 
 
 
IV ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ БЕЗ 
     РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА 
 

Члан 12. 
 

Средства из члана 4. овог Правилника се могу 
користити за капиталне инвестиције из ЛПА за децу, 
за исте се неће расписивати конкурс већ ће се 
прибављати у складу са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 13. 

 
Тим за имплементацију ЛПА за децу доноси 

Одлуку о финансирању дела програма-пројекта без 
расписивања конкуса у следећим ситуацијама:  

 ако је садржина дела програма-пројекта 
инвестиција или инвестициона улагања у објекте или 
опрему, 

 ако је садржина дела пројекта институционално 
или организационо повезивање услуга.  

Сагласност на одлуке из става 1. овог члана даје 
Градско веће града Крушевца. 

 
Члан 14. 

 
На основу решења Градоначелника  из члана 10. 

овог Правилника, закључује се Уговор о финанси-
рању програма - пројекта који садржи:  

 назив програма - пројекта и кратак опис услуге, 
 износ средстава који се додељују за 

реализацију програма - пројекта, 
 укупна вредност програма - пројекта, 
 процентуално учешће града у укупној 

вредности програма - пројекта, 
 датум почетка и завршетка програма – пројекта, 
 права и обавезе уговорених страна, 
 услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
 права и обавезе уговорених страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је 
закључен, 

 начин решавања спорова, 
 начин извештавања, 
 могућност продужења уговореног односа, 
 временски период на који се врши исплата 

средстава. 
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Члан 15. 
 

Пружаоци услуга дужни су да достављају извештај 
Тиму за имплементацију ЛПА за децу о утрошку 
средстава, односно реализацији активности 
предвиђених програмом – пројектом, периодично,  а 
коначни наративни и финансијски извештај најкасније 
30 дана по завршетку програма – пројекта, што ће се 
дефинисати уговором из чл. 14. овог Правилника. 

 
Члан 16. 

 
Тим за имплементацију ЛПА за децу врши: 
- контролу реализације програмских - про-

јектних активности, 
- контролу структуре пружених услуга, број 

корисника, 
-  контролу утрошка материјалних средстава,  
-  квантититативну и квалитативну оцену 

реализованог програма - пројекта 
- процену утицаја на област имплементације, 
- предлагање мера и активности за унапређење 

активности из програма - пројекта. 
 

Члан 17. 
 

Тим за имплементацију ЛПА за децу подноси 
Извештај о раду Градском већу града Крушевца. 

 
Члан 18. 

 
Стручне и административне послове за рад Тима 

за имплементацију ЛПА за децу врши Одсек за 
друштвене делатности Градске управе града 
Крушевца. 

 
 
V   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 20. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника о 
критеријумима за финасирање програма и пројеката за 
реализацију Локалног плана акције за децу за град 
Крушевац престаје да важи Правилник о 
критеријумима за финансирање пројеката за 
реализацију Локалног плана акције за децу за општину 
Крушевац број 401-371/II од 03.09.2007. године. 

 
Члан 21. 

 
Овај Правилник објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

II Broj: 022-292 /2011  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 
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На основу чл. 45. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08), 
Градоначелник града Крушевца дана 28.02.2012. 

године донео је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I ДАЈЕ СЕ сагласност на расписивање Јавног 

конкурса за финансирање пројеката за реализацију 
Локалног плана акције за децу за 2012. годину. 

 
II Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

II Broj: 022-11/2012  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 
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На основу члана 45. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 8/08) и члана 10. 
Правилника о критеријумима за финансирање програма 
и пројеката за реализацију Локалног плана акције за 
децу за град Крушевац 022-292/II од 27.12.2011. године 
("Службени лист града Крушевца", бр. 3/12), 

Градоначелник града Крушевца дана 30.04.2012. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  

ПРОЈЕКАТА УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ У 
ГРАДУ КРУШЕВЦУ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
I - У 2012. години, из буџета града Крушевца, 

финансираће се пројекти за реализацију Локалног 
плана акције за децу града Крушевца у укупном 
износу од 652.158,00 динара, и то: 

 
Област: БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВУ ДЕЦУ        

(у укупном износу од 238.758,00 динара) 
 

1. Подносилац пројекта: Друштво за борбу 
против шећерне болести Крушевац

Приспео: 15.03.2012. године 

Назив пројекта: Слатка школа живота

Време реализације програма/пројекта: 
14.04.2012.-28.12.2012. године (9 месеци)

Документација: потпуна 

Буџет: 238.758,00 динара 
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Област: ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА 
И ЗАНЕМАРИВАЊА (у укупном износу од 
253.400,00 динара) 

 
1. Подносилац пројекта: Удружење за заштиту и 

унапређење положаја деце и младих "Корак 
напред" Крушевац   

 Приспео: 16.03.2012. године   
 Назив пројекта: Медиjацијом против 

вршњачког насиља   
 Област: ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   
 Време реализације програма/пројекта: 

15.09.2012.-15.12.2012. године (3 месеца)  
 Документација: потпуна   
 Буџет: 253.400,00 динара   
 Партнерство: Школска управа Крушевац

 
Област: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, 

СПОРТА, КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА (у укуп-
ном износу од 160.000,00 динара) 

 
1. Подносилац пројекта: ШОСО "Веселин 

Николић"   
 Приспео: 16.03.2012. године   
 Назив пројекта: Заједно можемо све   
 Област: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, 

СПОРТА, КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  
 Време реализације програма/пројекта: 

01.05.2012.-31.12.2012. године (6 месеци)  
 Документација: потпуна   
 Буџет: 160.000,00 динара   
 Партнерство: ОШ "Вук Караџић", ОШ 

"Драгомир Марковић", Предшколска установа 
"Ната Вељковић" 

 
II - Тим за имплементацију Локалног плана 

акције за децу града Крушевца, доставиће Градском 
већу града Крушевца Извештај о току реализације 
изабраних пројеката и утрошку средстава. Након 
реализације свих пројеката, Тим је у обавези да 
поднесе коначни наративни и финансијски Извештај 
о реализацији пројеката. 

 
III -  Да се накнадно распише Конкурс за избор 

пројеката за реализацију ЛПА за децу за 2012. 
годину (за преостала средства из буџета, свега 
3.347.842,00 динара). 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

II Broj: 022-86/2012  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 

 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
24 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 16.03.2012. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању ДевИнфо за успостављање 
информационе основе за праћење напретка у 

остваривању ЛПА за децу у периоду  
од 2001. до 2015. године  

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ ДевИнфо тим за успостављање и 

редовно ажурирање базе података ДефИнфо у циљу 
праћења остваривања Локалног плана акције за децу 
(ЛПА) града Крушевца у периоду од 2011. до 2015. 
године.  

 
II - У ДевИнфо тим именује се: 
 
1. ВЛАДА ЗДРАВКОВИЋ, Школска управа Кру-

шевац, координатор ДЕВИНФО радне групе  
2. МИЛОШ ВИШЊИЋ - Градска управа, Одсек за 

друштвене делатности, ДЕВИНФО администратор 
3. ДЕНИС ВОЈИНОВИЋ - Полицијска управа 

Крушевац  
4. др ГОРАН ПЕШИЋ - Завод за јавно здравље 

Крушевац  
5. СТЕВАН ДРАГИЋЕВИЋ - ПУ "Ната Вељковић" 
6. ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ - Центар за стручно 

усавршавање Крушевац  
7. СНЕЖАНА ЖИВКОВИЋ - Центар за соци-

јални рад Крушевац  
8. ВЕСНА ЖИВКОВИЋ, канцеларија за младе 

Крушевац.  
 
III - Задатак ДенИнфо тима је да  
 
1. Припрема радни план до краја године, са јасно 

дефинисаним задацима, временом завршења и 
очекиваним резултатима,   

2. Успоставља технички тим и обавља обуке за 
коришћење ДевИнфо програма и базе,   

3. Међусобно сарађује са Мултисекторским 
тимом и Тимом за имплементацију ЛПА  за децу,  

4. Креира и развија ДевИнфо базу података која 
се односи на различите индикаторе (показатеље) 
развоја а за праћење реализације Локалних акционих 
планова (ЛПА) за децу и других стратегија,  

5. Бира скуп индикатора ЛПА, поуздане изворе 
података за ове индикаторе и успостављање система 
на градском нивоу за прикупљање података за 
ДевИнфо градску базу од чланова ДевИнфо тима и 
њихових институција,   

6. Припрема темплејт ДевИнфо базе података.  
7. Прави план за унос и ажурирање базе података.  
8. Помаже Мултусекторском Тиму  и тиму за им-

плементацију код припреме извештаја.  
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IV - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-31/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
25  
На основу члана 14. став 5. Закона о пољо-

привредном земљишту ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 62/06 и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, дана 16.03.2012. 
године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

I 
 
Образује се Комисија за давање Мишљења на 

Програм заштите, уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта града Крушевца за 2012. годину. 

 
II 

 
Комисију чине председник и шест чланова  
За председника 
 

1. Небојша Лазаревић (дипл.инж.пољопривреде)
 
За чланове 

 

1. Саша Марковић (дипл.инж.пољопривреде) 
2. Звонимир Гилић (пољ. произвођач) 
3. Градимир Ђурђевић (пољ. произвођач)   
4. Славиша Петровић, директор (ЗЗ Агро пројект 

В. Шиљеговац)   
5. Славиша Цветковић (пољ. произвођач)  
6. Богдан Јевтић (пољ. произвођач) 

 
III 

 
Задатак Комисије је да размотри Програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и да своје мишљење на исти. 

 
IV 

 
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одсек за финансије, 
привреду и екологију. 

V 
 

Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-6/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р.
 
 
 
 
26 
На основу чл. 20. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" бр. 24/2011) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08), 

 Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.03.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. За реализацију Програма рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" у Крушевцу за 
2012. годину, из буџета града Крушевца обезбедиће 
се средства за финансирање зарада за 3 запослена са 
збирним коефицијентом, без минулог рада који 
износи 53,43 и збирним коефицијентом са минулим 
радом који износи 56,94 и и ценом рада коју утврди 
Влада Републике Србије. 

 
2. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-34/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
27  
На основу члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. 

гласник Републике Србије" бр. 72/09), члана 6б. 
Одлуке о оснивању Крушевачког позоришта у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 1/09 - 
пречишћени текст и 6/10 и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, бр. 8/08) 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Крушевачком позоришту, 
коју је донео директор Крушевачког позоришта под 
бројем 32 од 08.02.2012. године. 
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II Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-40/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р.
 
 
 
 
28   
На основу члана 4. став 3. Одлуке о оснивању 

Службе месних заједница ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09) и чл. 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.03.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о допуни 

Правилника о систематизацији радних места у 
Служби месних заједница града Крушевца који је 
донео шеф Службе дана 21.02.2012. године под 
бројем 99/2012. 

 
II Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-29/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
29   
На основу члана 28. став 3. Одлуке о 

организацији, делокругу и раду Заштитника грађана 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/11) 
и чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.03.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

систематизацији радних места Заштитника грађана, 
који је донео Заштитник грађана града Крушевца 
дана 16.12.2011. године, под бројем 37. 

 
II Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-4/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 

30  
На основу члана 30. став 6. Закона о 

предшколском васпитању и образовању ("Сл. 
гласник РС" бр. 18/10) и чл. 48. Статута града 
Крушевца  ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 16.03.2012. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност Установи за предшколско 

васпитање, образовање и исхрану деце "Ната 
Вељковић" Крушевац, да у школској 2012/13 години 
може да формира васпитне групе са целодневним 
обликом рада са 20% већим бројем деце од 
норматива утврђених Законом о предшколском 
васпитању и образовању. 

 
II Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-35/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
31  
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник Републике  Србије" бр. 
129/07) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.03.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Градској управи града 
Крушевца бр. 021-5/IV-2012 који је 19.03.2012. године 
донела начелница Градске управе града Крушевца. 

 
II Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-6/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
32 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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I - За реализацију Програма рада Народног музеја 

у Крушевцу за 2012. годину из буџета града 
Крушевца обезбедиће се средства за зараде за 39 
радника, са збирним коефицијентом од 619,32 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-51/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
33 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09), и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - За реализацију Програма рада Народне 

библиотеке у Крушевцу за 2012. годину из буџета 
града Крушевца обезбедити средства за зараде за 26 
радника, са збирним коефицијентом од 432,98 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-54/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
34 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09), и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - За реализацији Програма рада Крушевачког 
позоришта у Крушевцу за 2012. годину из буџета 
града Крушевца обезбедиће се средства за зараде за 
46,5 радника, са збирним коефицијентом од 770,57 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-57/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
35 

На основу члана 74 и 75. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09), и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - На реализацији Програма рада Историјског 

архива у Крушевцу за 2012. годину из буџета града 
Крушевца обезбедиће се средства за зараде за 33 
радника, са збирним коефицијентом од 502,80 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-50/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
36 
На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС" бр. 72/09), члана 5. Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско васпитање, образовање и исхрану деце 
"Ната Вељковић" у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 и 6/10) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - За реализацију Програма рада Установе за 

предшколско васпитање, образовање и исхрану деце 
"Ната Вељковић" у Крушевцу за 2012. годину, из бу-
џета града Крушевца обезбедиће се средства за зараде 
за 433 радника са збирним коефицијентом од 5.024,34 и 
ценом рада коју утврди Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-53/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
37 
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" бр. 24/11) и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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1. За реализацију Програма рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2012. годину, из буџета 
града Крушевца обезбедиће се средства за финанси-
рање зарада за 16 запослених са збирним коефи-
цијентом, без минулог рада 237,42 и збирним 
коефицијентом 252,23 са минулим радом и ценом 
рада коју утврди Влада Републике Србије.  

 
2. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-49/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
38 
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - На реализацији Програма рада Центра за 

стручно усавршавање Крушевац у 2012. години 
радиће 5 извршилаца, са збирним коефицијентом за 
исплату зарада од 82,82 и ценом рада коју утврди 
Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-56/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
39 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09), и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - На реализацији Програма рада Културног 

центра у Крушевцу за 2012. годину радиће 52 
радника са збирним коефицијентом за исплату плата 
од 682,20 од чега ће се из буџета града Крушевца 
обезбедити средства за зараде за 32 радника, са 
збирним коефицијентом 479,90 и ценом рада коју 
утврди Влада Републике Србије.  

 

II - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-47/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р.
 
 
 
 
40 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" број 72/09) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - За реализацију Програма рада Установе у 

култури "Културно-просветна заједница" у Кру-
шевцу за 2012. годину, из буџета града Крушевца 
обезбеђују се средства за зараде за 20 извршиоца, са 
збирним коефицијентом 240,60 и ценом рада коју 
утврди Влада Републике Србије".  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-55/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
41 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - За реализацију програма рада Туристичке 
организације града Крушевца за 2012. годину, из 
буџета града Крушевца обезбедиће се средства за 
финансирање зарада за 7 запослених са збирним 
коефицијентом без минулог рада 119,34 и ценом 
рада коју утврди Влада Републике Србије.  

  
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-48/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.
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42 
На основу члана 6. Одлуке о оснивању Установе 

за физичку културу "Спортски центар" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен 
текст) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 26.03.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - На реализацији Програма рада Установе за 

физичку културу "Спортски центар" Крушевац у 
2012. години, радиће 70 извршилаца, а сразмерно 
обезбеђеним средствима у буџету града Крушевца за 
2012. годину, финансираће се зараде за 58 радника, 
са збирним коефицијентом 696 и ценом рада коју 
утврди Влада Републике Србије.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-52/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
43    
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

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

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 27.03.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Павилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Градској управи града 
Крушевца бр. 021-7/IV-2012 који је 27.03.2012. године 
донела начелница Градске управе града Крушевца. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-8/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
44  
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 24/11) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.04.2012. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - МЕЊА СЕ решење Градског већа града 

Крушевца III бр. 022-34/2012 од 16.03.2012. године, 
којим се за реализацију програма рада Устнаове 
"Центар за особе са инвалидитетом" у Крушевцу за 
2012. годину из буџета града Крушевца обезбеђују 
средства за финансирање зарада за 3 запослена са 
збирним коефицијентом, без минулог рада који 
износи 53,43 и збирним коефицијентом са минулим 
радом који износи 56,94 и ценом рада коју утврди 
Влада Републике Србије, тако да гласи: 

"За реализацију Програма рада Установе "Центар 
за сообе са инвалидитетом" за 2012. годину, из 
буџета града Крушевца обезбедиће се средства за 
финансирање зарада за 4 запослена, са збирним 
коефицијентом без минулог рада који износи 59,60 и 
збирним коефицијентом са минулим радом који 
износи 63,81 и ценом рада коју утврди Влада 
Републике Србије." 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-63/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
45   
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) и 9. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за финансирање активне 
политике запошљавања ("Сл. лист града Крушевца " 
бр. 12/09), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 10.04.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма "Нова радна места" 
бр. 3/2012 од 27.03.2012. године, које је донела 
Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда за 
финансирање активне политике запошљавања, с тим да 
се у поглављу "Обавезе корисника средстава" став 1. 
тачка 1. мења тако да сада гласи: "заснује радни однос, 
односно закључи уговор о раду са незапосленим лицем 
у складу са законом на неодређено време са пуним 
радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од 
дана заснивања радног односа". 

 
Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-267/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.
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46   
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 10.04.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и крите-

ријуме за избор корисника средстава Буџетског фон-
да за финансирање програма "Самозапошљавање" 
бр. 4/2012 од 02.04.2012. године, које је донела 
Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда за 
финансирање активне политике запошљавања. 

 
Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-266/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
47  
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

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

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.04.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и 

допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Градској управи града 
Крушевца бр. 021-9/IV-2012 који је 23.04.2012. годи-
не који је донела начелница Градске управе града 
Крушевца. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-10/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
48 
На основу члана 6. Правилника о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата запослених и поставље-
них лица у Градској управи града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/12). 

Градска управа града Крушевца дана 01.02.2012. 
године утврдила је Пречишћен текст Правилника о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених и постављених лица у Градској управи 
града Крушевца.   

Пречишћен текст Правилника о коефицијенти-
ма за обрачун и исплату плата запослених и 
постављених лица у Градској управи града 
Крушевца  обухвата: Правилник о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата запослених и 
постављених лица у Градској управи града 
Крушевца објављен у "Службеном листу града  
Крушевца" број 12/08, као  и измене и допуне 
Правилника објављене у "Службеном листу града 
Крушевца" број: 13/08, 4/09, 9/09, 6/10 и 1/12). 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца".  
 
IV број: 121-3/12                  НАЧЕЛНИК  
              ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
                                 Горанка Вилимановић, с.р. 

 
 

ПРАВИЛНИК 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА  ЗАПОСЛЕНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се коефицијенти за 
обрачун и исплату плата, накнаде плата и друга 
примања запослених и постављених  лица у Градској 
управи града Крушевца (у даљем тексту Градска 
управа).  

Средства за исплату плата, додатка на плате, накнада 
и осталих примања запослених и постављених лица 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца. 

 
II - НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПЛАТА 
 

Члан 2. 
 

Плате запослених и постављених лица утврђују се 
на основу: 

1. Основице за обрачун плата (у даљем тексту: 
основица); 

2. Коефицијента који се множи основицом (у 
даљем тексту коефицијент); 

3. Додатка на плату минули рад, прековремени 
рад, дежурства, рад на дан државног и верског 
празника и друго. 

4. Обавеза које запослени плаћа по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање из 
плата у складу са Законом. 

 
Члан 3. 

 
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује 

својим актом Влада Републике Србије. 
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Члан 4. 
 

Коефицијент изражава сложеност послова, 
одговорност, услове рада и стручну спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за 
исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег 
одмора.  

 
Члан 5. 

 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата запо-

слених у Градској  управи износе: 
 

12,05 за самосталног стручног сарадника 
11,73 за вишег стручног сарадника 
11,30 за стручног сарадника 
9,91 за вишег сарадника
9,17 за сарадника 
8,85 за вишег референта и ВКВ радника
8,74 за референта 
8,00 за квалификованог радника и дактилографа
6,40 за неквалификованог  радника 

 
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 акти-
вности - највише до 10%, с тим да овај број запослених не 
може прећи 2% од укупног броја запослених; 
 - руководиоцу унутрашње организационе јединице - 
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 6. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата поставље-
них лица  у Градској управи износе: 

 
- 21,50 за начелника Градске управе и  

помоћника градоначелника;

- 21,30 за заменика начелника Градске управе. 
  
 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 7.  

 
 Ако запослени не остварује квалитет и резултате 
рада, начелник Градске управе може запосленом 
умањити зараду до 20%, о чему доноси посебно решење. 

 
Члан 8. 

 
За посебне резултате рада запосленим и 

постављеним лицима се може исплатити награда до 
30% плате запосленог односно постављеног лица у 
складу са Посебним колективним уговором. 

 
Члан 9. 

 
Плата приправника у Градској управи износи 80% 

од најниже плате у оквиру звања за које се 
приправник оспособљава. 

 
III - ОСТАЛА ПРИМАЊА 
 

Члан 10. 
 

Запосленим и постављеним  лицима која станују на 
удаљености већој од 2 км од места рада обезбеђује се 
превозна карта ради доласка на рад и повратка са рада. 

 
Члан 11. 

 
Запослена и постављена  лица имају право на додатак 

на плату, накнаду плате и друга примања у складу са 
законом и Општим колективним уговором. 

 
Члан 12.   

 
 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 13. 

 
Запосленом у Градској управи припада јубиларна 

новчана награда поводом јубиларних година рада. 
Јубиларном годином рада сматра се година у којој 

запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада у 
Градској управи. 

Запослени има право на јубиларну новчану награду у 
висини просечне нето зараде по запосленом у привреди 
Републике Србије према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике, с тим што се 



 48                                          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  5                                     17.05.2012.  

 

висина новчане награде увећава за 25%, при сваком 
наредном остваривању тог права. 

Јубиларна награда додељује се по правилу на  28. 
јун - Видовдан - Празник града.  

 
Члан 14. 

 
Запосленим и постављеним  лицима у Градској 

управи припада солидарна помоћ у случају: 
 
1. дуже или теже болести запосленог или члана 

његове уже породице 
2. набавке ортопедских помагала и апарата за 

запосленог или члана његове уже породице 
3. здравствене рехабилитације запосленог 
4. настанка теже инвалидности запосленог 

5. ублажавање последица елементарних непогода на 
неосигураном стамбеном објекту запосленог 

6. набавке лекова за запосленог или члана уже 
породице 

7. запосленом накнаду трошкова сахране за случај 
смрти члана уже породице а члановима уже  
породице за случај смрти запосленог у висини 
стварних трошкова, а највише до 25.000,00 динара. 

 
Висина помоћи у току године, у случајевима 

утврђеним у ставу  1, тачка 1 до 6 овог члана,   признаје 
се на основу уредне документације до висине 3 
просечне нето зараде по запосленом у  Републици 
Србији према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 
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