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III - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 12. 

 
Члан 15. мења се и гласи: 

 
„Члан 15. 

 
У  2018. години неће се вршити исплата божићних, 

годишњих и других врста награда и бонуса 
предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима код директних и индиректних корисника 
средстава буџета града Крушевца, осим јубиларних 
награда за запослене.“ 

 
Члан 13. 

 
Члан 21. мења се и гласи: 
 

„Члан 21. 
 
Градско веће у року од 30 дана од дана ступању на 

снагу Одлуке о буџету усваја финансијске планове 
директних корисника. Градска управа, након усвајања 
Градског већа, о томе обавештава сваког директног 
корисника. 

Индиректни корисници дужни су да своје 
финансијске планове ускладе са одобреним 
апропријацијама у буџету и донесу Финансијски план 
за 2018. годину, у року од 45 дана од дана ступања на 
снагу Одлуке о буџету града за 2018. годину.  

Финансијске планове индиректних корисника 
доноси надлежни орган управљања. 

 
Члан 14. 

 
Члан 26. мења се и гласи: 
 

„Члан 26. 
 

Решења о промени апропријација „у“ и „из“ текуће 
буџетске резерве, решења о употреби сталне буџетске 
резерве, решења о  промени осталих извора прихода и 
решења о преусмеравању апропријације одобрене на 
име одређеног расхода и издатка који се финансира из 
општих прихода буџета у износу до 10% вредности 
апропријације за расход и издатак чији се износ 
умањује  у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему, доноси Градско веће.“ 

 
Члан 15. 

 
Члан 31. мења се и гласи: 
 

„Члан 31. 
 

Обавезе преузете у 2017. години у складу са 
одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2017. 
године, преносе се у 2018. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства са рачуна извршења буџета у 
износу од 102.949.160 динара састоје се од пренетих 
средстава од продаје земљишта из 2016. и 2017. године 
у износу од 40.787.687 динара, пренетих средстава од 
донација за ОШ“Жабаре“ из 2017. године у износу од 
185.000 динара, пренетих средстава од самодоприноса 
месних заједница у износу од 19.214.460 динара, 
пренетих ненаменских средстава месних заједница у 
износу од 1.080.594 динара и од неутрошених општих 
прихода буџета из 2017. године у износу од 41.681.419 
динара.  

Пренета средства из 2017. године трошиће се у 
2018. години преко следећих корисника: 

 

Р.  
бр. 
  

Корисник Програм 

Програ- 
мска 

активност/ 
Пројекат 

Назив 
Програмске 
активности/ 

П ројекта 

Позиција Конто Назив Износ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

Градска 

управа 
1102 ПА 0006 

Одржавање 

гробаља и 

погребне услуге 

38.1 511000 

Зграде и грађевински 

објекти 528,300 

38.2 541000 Земљиште 2,587,500 

1502 П 0019 

Авантура парк са 

вештачком стеном, 

zip line, дечије 

игралиште, mini zip 

line и шах на под-

ручју излетишта 

Јастребац 49.2 511000 

Зграде и грађевински 

објекти 12,281,204 

0401 ПА 0004 

Управљање 

отпадним водама 57.1 511000 

Зграде и грађевински 

објекти 7,486,120 

0701 ПА 0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

60 425000 

Текуће поправке и 

одржавање 14,754,749 

61 511000 

Зграде и грађевински 

објекти 27,488,784 

2002 ПА 0001 

 

Функционисање 

ОШ "Брана 

Павловић" Коњух 74 463000 

Трансфери осталим 

нивоима власти 60,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПА 0001 

Функционисање 

Школе за основно 

и средње 

образовање 

"Веселин 

Николић" 91 463000 

Трансфери осталим 

нивоима власти 100,000 

П 0012 

 

Капитално 

одржавање 

објеката 

основних школа 

на територији 

града Крушевца 95 511000 

Зграде и грађевински 

објекти 10,627,000 

0901 

П 0009 

 

Изградња 

стамбених 

јединица на 

територији града 

за решавање 

стамбених 

потреба 

избеглица у 

оквиру 

Регионалног 

стамбеног 

програма 

113 511000 

Зграде и грађевински 

објекти 9,000,000 

114 515000 

Нематеријална 

имовина 3,500,000 

П 0013 

 

Изградња спрата 

клуба Дуга 

 

117 

 

511000 

 

Зграде и грађевински 

објекти 

 

6,876,646 

 

 

2 

 

Служба 

месних 

заједница 
0602 ПА 0001 

Функционисање 

Службе месних 

заједница 

326.1 512000 

Машине и опрема 780,000 

 

3 

 

Месне 

заједнице 

0602 ПА 0002 
Функционисање 

месних заједница 

329 425000 

Текуће поправке и 

одржавање 6,671,657 

330 426000 Материјал 207,200 

 

Укупно: 102,949,160 

 
Члан 16. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“ и доставити Министарству финансија. 
 

Члан 17. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Бр. 400-8/2018                    ПРЕДСЕДНИК 
   Живојин Милорадовић, с.р. 
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III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
182 
На основу члана  114.став 3  Закона о спорту 

(“Службени гласник РС“, бр. 10/16) члана 42. Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину ("Сл. лист града 
Крушевца'', бр. 11/17), члана 23. Правилника о 
одобравању средстава и финансирања програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на територији 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр.1/17), 
Одлуке Комисије за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области унапређења и развоја спорта града 
Крушевца, број 128  од 30.05.2018. године) и чл. 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
31.05.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О ОДОБРЕЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

У 2018. ГОДИНИ 
 

I – Одобравају се програми спортских 
организација од посебног значаја за задовољавање 
потреба и интереса грађана у области спорта на 
територији града Крушевца у 2018. години, без 
објављивања јавног позива,у складу са чланом 114.став 
3. Закона о спорту и члана 23. Правилника о 
одобравању средстава и финансирања програма којима 
се остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца, сходно Одлуци о буџету 
града Крушевца за 2018. годину (''Службени лист града 
Крушевца'', број 11/17), програм 14. Развој спорта и 
омладине, позиција 123, конто 481941, подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима – дотације осталим удружењима грађана, 
планирана су средства за реализацију програмских 
активности подршке локалним спортским  
организацијама, удружењима и савезима  у укупном 
износу од 135.000,00 динара и то: 

 
1. Удружење спортских риболоваца „Расина“ 

Крушевац, ПИБ 100481810, матични број 07145713, у 
износу од  25.000,00 динара за реализовање програма 
учешћа на такмичењу у Републици Босни и 
Херцеговини; 

2. Атлетско рекреативни клуб  „Маратонац“ - 
Крушевац, ПИБ 109280402, матични бр. 28818203, у 
износу од 60.000,00 динара за подршку у припремама и 
тренинзима сениорског репрезентативца у Планинском 
трчању Живковић Ненаду и јуниорског репрезента-
тивца Илије Миленковића; 

3. Карате клуба „Крушевац“, ПИБ 100229378 
матични број 07293941,у износу од 50.000,00 динара, 
ради учешћа на Европском шампионату 2018. године 
такмичара Николе Симића и Невене Симић; 

II - Са носиоцима одобрених годишњих програма 
из тачке I, у складу са Законом, Начелник Градске 

управе закључује Уговор о реализацији програма, а 
носилац програма дужан је да отвори посебан рачун 
код Управе за трезор. Ако се носилац одобреног 
програма не одазове позиву за закључење уговора у 
року од осам дана од дана пријема позива, сагласно 
Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

 
III - Решење објавити на сајту града Крушевца 

www.krusevac.rs и у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-162/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
183 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“,  бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 11/17) и  Решења Градског 
већа града Крушевца бр. III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. 
године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.05.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Самозапошљавање“ бр. 1/2018 
од 31.05.2018. године, које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава на седници одржаној 
31.05.2018. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-67/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 

*   *   * 
 

На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2018. годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 

11/17) и Решења Градског већа града Крушевца бр. III 

бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године,  

Комисија за израду Локалног акционог плана за 

запошљавање и избор корисника средстава, на седници 

одржаној дана 31.05.2018. године, донела је 
 
 

http://www.krusevac.rs/
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УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  

ПРОГРАМА „САМОЗАПОШЉАВАЊЕ“ 
У 2018. ГОДИНИ 

 
I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Укупна расположива средства у 2018. години за 

доделу субвенција за самозапошљавање незапослених 
лица на територији града Крушевца износе 
16.363.636,36 динара, a предвиђена су буџетом Града 
Крушевца у оквиру Градске управе у износу од 
9.000.000,00 динара и буџетом Националне службе за 
запошљавање у износу од 7.363.636,36 динара.  

Субвенција за самозапошљавање намењена је 
незапосленима који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, Филијала Крушевац (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
развој предузетништва.  

Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 
200.000,00 динара у случају самозапошљавања 
вишкова запослених или 220.000,00 динара за 
незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва, као 
и оснивања привредног друштва, уколико оснивач 
заснива у њему радни однос. 

Незапослени који оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану 
делатност и измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, 
почев од дана отпочињања обављања делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и 
удруживањем више незапослених, оснивањем 
привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико 
се више незапослених удружи, у складу са законом, 
свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у 
случају самозапошљавања вишкова запослених или 
220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева 
особе са инвалидитетом. 

Пре укључивања у програм, Национална 
служба врши проверу испуњености законских и 
услова овог јавног позива за незапослено лице. 

Средства додељена по основу субвенције за 
самозапошљавање су de minimis државна помоћ. 

 
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

 
Право на доделу субвенције за самозапошљавање 

незапослено лице може да оствари под условом да је: 
- пријављено на евиденцију незапослених 

Националне службе, Филијала Крушевац 
- са пребивалиштем на подручју града Крушевца;  
- завршило обуку за развој предузетништва по 

плану и програму обуке у организацији Националне 
службе или друге одговарајуће организације; 

- измирило раније уговорне и друге обавезе према 
Националној служби и Граду, осим за обавезе чија је 
реализација у току, уколико исте редовно измирује и 

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de 
minimis државну помоћ у текућој фискалној години и 

претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о 
правилима за доделу државне помоћи. 

 
Право на субвенцију за самозапошљавање 

незапослено лице не може да оствари: 
- за обављање делатности које се не финансирају, 

према списку делатности који је саставни део јавног 
позива; 

- за обављање послова/делатности за које је 
решењем о инвалидности или решењем о процени 
радне способности и могућности запослења или одржа-
ња запослења утврђено да особа са инвалидитетом не 
може да их обавља; 

- за оснивање удружења и   
- ако је већ користило субвенцију за самозапо-

шљавање која је делом или у целости финансирана 
средствима Националне службе и Града Крушевца.  

У току трајања Јавног позива незапослено лице 
може само једном поднети захтев за доделу субвенције 
за самозапошљавање. 

 
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

 
Документација за подношење захтева: 
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном 

обрасцу Града и Националне службе; 
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена 

у организацији Националне службе; 
- обавештење подносиоца захтева о раније 

примљеној државној помоћи мале вредности, на 
прописаном обрасцу Националне службе; 

- доказ о власништву пословног простора, уколико 
подносилац захтева располаже истим и 

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац 
захтева располаже истим. 

 
У случају када је подносилац захтева особа са 

инвалидитетом, потребно је доставити и решење о 
инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења. 

Национална служба задржава право да тражи и друге 
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев са бизнис планом, подноси се препорученом 

поштом или доставом преко писарнице Градске управе 
града Крушевца са назнаком „Пријава за доделу 
субвенције за програм самозапошљавања„. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Градској управи у канцеларији бр.14 
или преузети са сајтова www.krusevac.rs и 
www.nsz.gov.rs  

 
 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
Одлука о одобравању субвенције за самоза-

пошљавање доноси се на основу ранг листе, а након 
провере испуњености услова Јавног позива и 
приложене документације и бодовања поднетог захтева 
са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека 
јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/


08.06.2018.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                               
 

 

125 

услове јавног позива, а по којима није позитивно 
одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у 
разматрање уколико се за то стекну услови.  

Незапослено лице може да региструје и отпочне 
обављање регистроване делатности након подноше-
ња захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора. Регистрација и отпочињање обављања 
регистроване делатности пре донете одлуке о додели 
субвенције за самозапошљавање не ствара обавезу 
Града и Националне службе да одобре субвенцију. 

Одлуку о одобравању субвенције за самозапо-
шљавање доноси директор филијале Националне службе 
по овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
по прибављеном мишљењу Комисије. 

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање 
објављује се на огласној табли надлежне филијале.  

 

 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Критеријуми 

 

Б
р

о
ј 

 б
о
д
о
в

а
 

1. Планирана 

врста 

делатности 

Производња и производно 

занатство, здравствене и 

интелектуалне услуге 

15 

Услужно занатство и остале 

услужне делатности и 

грађевинарство 

8 

Хотели, ресторани и остале 

угоститељске услуге  
6 

Остало 0 

2. Категорија 

лица 

Категорије теже запошљивих 

лица ** 

до 

35 

Остала лица 0 

3. Потребни 

ресурси за 

отпочињање 

обављања 

сопственог 

посла 

 

Пословни 

простор 

 

Пословни простор 

у власништву / 

Није потребан 

пословни простор 

за обављање 

делатности*** 

5 

Опрема 

 

Вредност опреме 

у власништву 

најмање у висини 

субвенције 

10 

Вредност опреме 

у власништву 

износи од 75% до 

99,99% од висине 

субвенције  

5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 

 
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ 

се утврђује на основу Националног акционог плана 

запошљавања за 2018. годину („Сл. гласник РС“, број 
120/17). Припадност категорији теже запошљивих лица 
се утврђује на основу података из евиденције 
Националне службе и достављених доказа. Приликом 
бодовања категорија теже запошљивих лица 
додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 
бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 
30 година старости, вишкови запослених, Роми, 
особе са инвалидитетом и жене.  

***Делатности за које није потребан пословни 
простор су дефинисане Правилником о одређивању 
делатности за чије обављање није потребан посебан 
простор („Сл. гласник РС“, број 9/96). 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 
бодова, предност ће се дати захтевима који имају више 
бодова по појединачним критеријумима, и то следећим 
редоследом: категоријa лица, планирана врста 
делатности и потребни ресурси за отпочињање 
обављања делатности. Уколико постоји већи број 
захтева са истим бројем бодова по појединачним 
критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења 
захтева. 

 
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

 
Директор филијале Националне службе по 

овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
начелник Градске управе и подносилац захтева у року 
од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од 
датума доношења одлуке до краја календарске године 
има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те 
календарске године. 

  
Документација за закључивање уговора:  
- фотокопија решења надлежног органа о упису у 

регистар, уколико ниje регистрован у АПР, 
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији 

код Пореске управе (образац РЕГ), 
- фотокопија картона депонованих потписа код 

пословне банке, 
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца 

захтева, 
- средства обезбеђења испуњења уговорних 

обавеза, 
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и  
- други докази у зависности од статуса жиранта.  
Лице је у обавези да региструје делатност у складу 

са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се 
закључује након извршене провере достављене 
документације за закључивање уговора.  

 
Средства обезбеђења испуњења уговорних 

обавеза 
Приликом закључивања уговора лице је дужно да 

као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
достави две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима.  

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које има редовна месечна примања на 
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име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у 
складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл.). 

 
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

 
Корисник субвенције дужан је да: 
- региструје привредни субјект на подручју града 

Крушевца; 
- обавља делатност за коју му је одобрена 

субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис 
планом и измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, 
почев од дана отпочињања обављања делатности; 

- обавља регистровану делатност на подручју 
општине на којој је делатност регистрована у моменту 
закључења уговора 

- омогући праћење реализације и достави доказе о 
реализацији уговорне обавезе Националној служби и 

- обавести Националну службу о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 
дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да 
врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава 
увећан за законску затезну камату. 

 
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму и делатностима које не 

могу бити субвенционисане  могу се добити у Градској 
управи у канцеларији бр.14 (телефон 414-714) и у 
Националној служби, Филијала Крушевац. 

 
Захтев са бизнис планом подноси се у време 

трајања јавног позива. 
 
Бр. 1/2018                            Председник Комисије  
                                               Мирољуб Ћосић, с.р.  
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 11/17) и Решења Градског 
већа града Крушевца бр. III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. 
године  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 31.05.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима “ у 2018. години бр. 
2/2018 од 31.05.2018. године, које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 

избор корисника средстава на седници одржаној 
31.05.2018. године. 

Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
      ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-68/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
*    *    * 

 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2018. годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 
11/17) и Решења Градског већа града Крушевца бр. III 
бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године,  

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на седници 
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ   

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА „СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ 

ЗАПОШЉИВИХ“ НА НОВООТВОРЕНИМ 
РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ  

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Укупна расположива средства за доделу 

субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима на територији града Крушевца за 
2018. годину износе 12.727.272,73 динара, од чега је 
буџетом Града Крушевца, у оквиру Градске управе, 
предвиђено 7.000.000,00 динара, а буџетом Нацио-
налне службе за запошљавање 5.727.272,73 динара. 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним 
местима одобрава се послодавцима који припадају 
приватном сектору, у једнократном износу, ради 
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање, Филијала 
Крушевац (у даљем тексту: Национална служба). 

 
Категорије теже запошљивих на којe се ова 

субвенција односи су: 
 млади до 30 година старости - без квалифи-

кација/са ниским квалификацијама, млади који посао 
траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају 
статус детета без родитељског старања 

 старији од 50 година који имају статус вишка 
запослених 

 Роми 
 особе са инвалидитетом  
 радно способни корисници новчане социјалне 

помоћи 
 дугорочно незапослени 
 жртве породичног насиља. 
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Пре укључивања у програм Национална служба 
врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног позива за незапослено лице. 

Висина субвенције је одређена степеном 
развијености јединице локалне самоуправе (у даљем 
тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у 
складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и 
износи: 

 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 
динара за особе са инвалидитетом, радно способне 
кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 
година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља, у 
првој и другој групи ЈЛС; 

 
Средства додељена по основу субвенције за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима су de 
minimis државна помоћ. 

 
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

 
Право на доделу субвенције за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже запошљивих 
послодавац може остварити под условом да: 

 припада приватном сектору (предузетници и 
правна лица код којих је удео приватног капитала у 
власничкој структури 100%);  

 има регистровано пословно седиште или 
организациону јединицу на подручју града Крушевца 

 регистрован је најмање три месеца пре датума 
подношења захтева;  

 у законским роковима измирује обавезе по 
основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање и има најмање једног запосленог (под 
запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се 
свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање);  

 последњих шест месеци није био дуже од 30 
дана непрекидно евидентиран у регистру дужника 
принудне наплате Народне банке Србије;  

 измирио је раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби и Граду, осим за обавезе 
чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;  

 налази се у дозвољеном оквиру опредељеног 
износа за de minimis државну помоћ у текућој 
фискалној години и претходне две фискалне године, у 
складу са Уредбом о правилима за доделу државне 
помоћи; 

 не запошљава лица која су у периоду од шест 
месеци пре подношења захтева за доделу субвенције 
била у радном односу код тог послодавца, односно код 
послодавца који је оснивач или повезано лице са 
послодавцем, подносиоцем захтева; 

 је захтев поднет за запошљавање лица која 
имају пребивалиште на подручју града Крушевца. 

 
Право на субвенцију за запошљавање незапо-

слених лица из категорије теже запошљивих не могу 
остварити: 

 државни органи, организације и други 
директни и индиректни корисници буџетских 
средстава;  

 послодавци код којих се број запослених 
смањио за претходна три месеца, осим у случају 
природног одлива запослених и других оправданих 
разлога (остваривање права на пензију, смрт 
запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на 
одређено време); 

 послодавци који су користили субвенцију по 
јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, 
рачунајући од дана одобравања средстава; 

 послодавци који обављају делатност која се 
налази на списку делатности који је сaставни део овог 
јавног позива. 
 
 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
 
Документација за подношење захтева: 
 
 попуњен захтев са бизнис планом на 

прописаном обрасцу Града и Националне службе; 
 фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа 
о образовању организационих делова; 

 извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), 
штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве 
поднете у законским роковима за 3 месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;  

 уверење Пореске управе о измиреним 
обавезама на име пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање до месеца који претходи месецу у 
ком је поднет захтев, за послодавца који паушално 
измирује пореске обавезе, односно за послодавца који 
је једини у осигурању у свом привредном субјекту; 

 обавештење подносиоца захтева о раније 
примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном 
обрасцу Националне службе; 

 уколико је дошло до смањења броја запослених 
услед природног одлива и других оправданих разлога, 
потребно је доставити одговарајући доказ. 

 
Национална служба задржава право да тражи и 

друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца. 

 
Начин подношења захтева 
Захтев са бизнис планом, подноси се препорученом 

поштом или доставом преко писарнице Градске управе 
града Крушевца са назнаком „Пријава за доделу 
субвенције за програм запошљавања теже запошљивих 
категорија„. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Градској управи у канцеларији бр.14 
или преузети са сајтова www.krusevac.rs и 
www.nsz.gov.rs  

 
 
 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих доноси се на основу ранг листе, а након 
провере испуњености услова Јавног позива и 
приложене документације и бодовања поднетог захтева 
послодавца, у року од 30 дана од дана подношења 
захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове 
јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање 
уколико се за то стекну услови. 

Датум заснивања радног односа лица која се 
запошљавају мора да буде након донете одлуке о 
одобравању субвенције, а најкасније до датума 
потписивања уговора. 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код 
послодавца по основу једног или више поднетих 
захтева у току једне календарске године стварају 
услови за запошљавање до 19 незапослених доноси 
директор филијале Националне службе по овлашћењу 
директора Националне службе или други запослени 
којег овласти директор Националне службе, по 
прибављеном мишљењу Комисије. 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код 
послодавца по основу једног или више поднетих захтева у 
току једне календарске године стварају услови за 
запошљавање 20 и више незапослених доноси директор 
Националне службе, уз претходну сагласност Управног 
одбора. 

Надлежност за доношење одлуке одређује се 
узимајући у обзир све поднете захтеве истог 
послодавца у току једне календарске године, који се 
делом или у целости финансирају средствима 
Националне службе. 

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција 
објављује се на огласној табли надлежне филијале.  

Национална служба приликом одлучивања по 
поднетом захтеву процењује оправданост укључивања 
броја лица из захтева са бизнис планом. Број 
новозапослених за које се тражи субвенција у односу 
на број запослених може да буде највише 5:1. 

 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 

КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми  Број 

бодова 

1. Делатност 
послодавца у којој се 
запошљавају лица 

Производња, производно 
занатство, здравствене и 
интелектуалне услуге  

15 

Услужно занатство, остале 
услужне делатности и 
грађевинарство  

8 

Хотели, ресторани и остале 
услуге  

5 

Остало  0 

2. Дужина обављања 
делатности 

Од три године и више 10 

Од једне до три године 8 

До једне године 5 

3. Претходно 
коришћена средства 
по основу доделе 
субвенције за 
отварање нових 
радних места 

Проценат 
запослених 
лица* 

Више од 51% 
запослених лица 

15 

Запослено до 50% 
лица 

10 

Није било 
запослених  

0 

Послодавац који није раније 
користио средства Националне 
службе или Града** 

20 

4. Број запослених 
код послодавца за 
претходна 3 месеца 

Пораст броја запослених  15 

5. Микро, мала и средња правна лица 5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 

 
*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се 

на доделу субвенције за отварање нових радних места 
по јавним позивима из 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. 
године, које је организовала и финансирала делимично 
или у целости Национална служба, а подразумева 
однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка 
уговорне обавезе по основу доделе субвенције за 
отварање нових радних места засновала радни однос 
код истог или другог послодавца и броја лица која су 
била запослена по истом основу код подносиоца 
захтева. Наведене податке ће проверавати Национална 
служба.  

**Елемент „Послодавац који није раније користио 
средства Националне службе или Града“ односи се на 
доделу субвенције за отварање нових радних места и 
субвенције за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним 
местима по јавним позивима из 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017. и 2018. године, које је организовала и 
финансирала делимично или у целости Национална 
служба. Наведене податке ће проверавати Национална 
служба.  

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 
бодова, предност ће се дати захтевима који имају више 
бодова по појединачним критеријумима, и то следећим 
редоследом: пораст броја запослених, проценат 
запослених лица, дужина обављања и делатност 
послодавца. Уколико постоји већи број захтева са 
истим бројем бодова по појединачним критеријумима, 
одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 

 
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

 
Директор филијале Националне службе по 

овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
начелник Градске управе града Крушевца и подносилац 
захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и 
обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. 
Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја 
календарске године има мање од 45 дана, уговор се 
закључује до краја те календарске године. 
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Документација за закључивање уговора: 
 доказ о заснивању радног односа на неодређено 

време, са пуним радним временом, за лица која се 
запошљавају (копија уговора о раду); датум заснивања 
радног односа мора да буде након донете одлуке о 
одобравању субвенције; 

 средства обезбеђења испуњења уговорних 
обавеза; 

 потврда о пријему захтева за регистрацију 
менице (за правно лице); 

 фотокопија картона депонованих потписа код 
пословне банке, за текући рачун на који ће бити 
пренета одобрена средства по основу субвенције; 

 фотокопија/ очитана лична карта одговорног 
лица корисника средстава/ жиранта и 

 други докази у зависности од статуса жиранта. 
 
У циљу закључивања уговора подносилац захтева 

је у обавези да достави и одговарајућа средства 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу 
бити: 

1. За предузетника: 

 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 
динара - две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;  

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања и једна бланко трасирана меница са 
једним жирантом и меничним овлашћењем.  

2. За правно лице: 

 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 
динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.   

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које има редовна месечна примања на 
име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл.).  

 
 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  
 
Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 
 заснује радни однос на неодређено време са 

пуним радним временом са незапосленим лицима за 
која остварује право на субвенцију, при чему 
Национална служба прати реализацију уговорне 
обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа 
са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у 

обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа заснује радни однос на неодређено време са 
пуним радним временом са другим незапосленим са 
евиденције Националне службе из категорије теже 
запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу 
са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном 
односу најмање до истека уговором предвиђеног рока 
увећаног за период у коме је извршена замена; пре 
укључивања у програм/замену, Национална служба 
врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног позива за незапослено лице; 

 измирује обавезе по основу пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање, у складу са законом; 

 задржи лица за која је остварио право на 
субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне 
обавезе, на истој територији ЈЛС на којој је остварио 
право на субвенцију; 

 омогући Националној служби праћење реали-
зације уговорне обавезе; 

 достави Националној служби доказe о реали-
зацији уговорне обавезе; 

 обавести Националну службу о свим проме-
нама које су од значаја за реализацију уговора, у року 
од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да 
врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава 
увећан за законску затезну камату.  

 
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму и делатностима које не 

могу бити субвенционисане могу се добити у Градској 
управи у канцеларији бр.14 (телефон 414-714) и у 
Националној служби, Филијала Крушевац. 

 
Захтев са бизнис планом подноси се у време 

трајања јавног позива. 
 
Бр. 2/2018 Председник Комисије 

Мирољуб Ћосић, с.р.  
 
 
 
 
185 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину ("Службени лист 
града Крушевца бр. 11/17) и Решења Градског већа града 
Крушевца бр. III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.05.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Јавни радови“ бр. 3/2018 од 
31.05.2018. године, које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава на седници одржаној 31.05.2018. 
године. 
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Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
      ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-69/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 

*    *    * 
 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2018. годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 
11/17) и Решења Градског већа града Крушевца бр. III 
бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године,  

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на седници 
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА „ЈАВНИ РАДОВИ“ 
 

I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Укупна расположива средства у 2018. години за 

доделу средстава за спровођење јавних радова на 
територији града Крушевца износе 7.272.727,27 
динара, a предвиђена су буџетом Града Крушевца у 
оквиру Градске управе у износу од 4.000.000,00 
динара и буџетом Националне службе за 
запошљавање у износу од 3.272.727,27 динара 

Програм јавних радова намењен је радном 
ангажовању првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 
послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) на основу јавног конкурса.  

Послодавац - извођач јавног рада може 
организовати спровођење јавних радова само уколико у 
укупном броју незапослених лица укључених у 
програм јавних радова има најмање 70% незапослених 
лица по појединачној пријави, која припадају следећим 
категоријама: 

- радно способни корисници новчане социјалне 
помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским 
квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао 
траже дуже од 18 месеци.   

 
Пре укључивања у програм Национална служба 

врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног конкурса за незапослено лице. 

Максимална дужина трајања јавног рада је 
четири месеца, у складу са расположивим 
финансијским средствима. 

Уговором о привременим и повременим 
пословима утврдиће се број радних дана за свако 
лице укључено у јавни рад.  

Јавни радови се могу спроводити у областима: 
 социјалних (односно социјалне заштите) и 

хуманитарних делатности, 
 одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
 одржавања и заштите животне средине и 

природе. 
 
Средства намењена за организовање 

спровођења јавних радова користе се за:  
 исплату накнаде за обављен посао лицима 

ангажованим на јавним радовима по основу уговора 
о привременим и повременим пословима, максимално 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену 
радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ 
накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, 
који су обрачунати у складу са законом; 

 накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
ангажованих лица на јавним радовима, у висини до 
2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног 
ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец 
ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за 
обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у 
складу са законом; 

 накнаду трошкова спровођења јавних 
радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у 
висини од: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
месец дана, 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
два месеца, 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
три и четири месеца; 

 накнаду трошкова обуке: у зависности од 
врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у 
току првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе, односно за лица 
ангажована код послодавца - пружаоца услуга 
социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку 
обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о 
стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу 
јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се 
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о 
стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не 
може бити исплаћена за лица која су у претходном 
периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална 
служба процењује оправданост потребе за обуком, 
уколико исто није регулисано законом.  
 

II - УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ  
 
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање 

спровођења јавних радова на којима се ангажују 
незапослена лица имају: 

 органи аутономне покрајине и органи јединица 
локалне самоуправе 

 јавне установе и јавна предузећа 
 привредна друштва 
 предузетници 
 задруге 
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 удружења која имају статус правног лица, 
односно која су уписана у Регистар Агенције за 
привредне регистре. 

Право на доделу средстава за организовање 
спровођења јавног рада послодавац - извођач може да 
оствари под условом да: 

 реализује јавни рад на подручју града 
Крушевца 

 ангажује незапослена лица са подручја града 
Крушевца 

  измирио је раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби и Граду, осим за обавезе чија 
је реализација у току, уколико исте редовно измирује. 
 

III - ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
Документација за подношење пријаве: 
 попуњена пријава за спровођење јавног рада на 

прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним 
активностима у термин плану; 

 фотокопија решења надлежног органа о упису 
у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада 
није регистрован у АПР; фотографије места извођења 
јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области 
одржавања и заштите животне средине и природе и 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре 
(максимално три фотографије за сваку локацију); 

 за јавне радове који се спроводе у области 
социјалне заштите, односно који се односе на пружање 
појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у 
заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за 
самостални живот - персонална асистенција и др.), 
фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у 
складу са прописима у области социјалне заштите. 

 информације о корисницима услуга (број и 
структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из 
области социјалних (односно социјалне заштите) и 
хуманитарних делатности. 

Уколико послодавац - извођач јавног рада 
организује обуку, неопходно је приложити интерни 
програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и 
биографију инструктора/предавача, осим послодавца - 
пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже 
обавези оспособљавања новозапослених у складу са 
законом. 

Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе и документацију од значаја за 
спровођење поступка одлучивања о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова. 

Начин подношења пријаве 
Пријава за спровођење јавног рада подноси се 

препорученом поштом или доставом преко писарнице 
Градске управе града Крушевца са назнаком „Пријава 
за спровођење јавног рада“, на прописаном обрасцу 
који се може преузети са сајтова www.krusevac.rs и 
www.nsz.gov.rs. 

 
 

IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног 

рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере 

испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете 
пријаве, односно приложене документације послодавца - 
извођача јавног рада од стране Националне службе, у року 
од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, 
пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по 
којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу 
бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну 
услови. 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада на којем се, по основу једне или више 
поднетих пријава у току једне календарске године, 
одобрава радно ангажовање до 19 незапослених, 
доноси директор филијале Националне службе по 
овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
по прибављеном мишљењу Комисије. 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада на којем се, по основу једне или више 
поднетих пријава у току једне календарске године, 
одобрава радно ангажовање 20 и више незапослених, 
доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора.  

Надлежност за доношење одлуке одређује се 
узимајући у обзир све поднете пријаве истог 
послодавца - извођача у току календарске године, које 
се делом или у целости финансирају средствима 
Националне службе.  

Национална служба приликом одлучивања 
процењује оправданост укључивања броја лица 
и/или трајања јавног рада из пријаве, као и 
оправданост поднете пријаве послодавца - извођача 
јавног рада коме је 2016, 2017. и 2018. године 
финансирано спровођење јавног рада у истој области на 
предложеним локацијама, у складу са износом 
средстава који је опредељен за надлежну филијалу 
Националне службе. 

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено 
спровођење јавних радова се објављује на огласној 
табли надлежне филијале Националне службе. 

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

 
Критеријуми      

 

Број 
бодова 

Област 
спровођења 
јавног рада  
 

Одржавање и заштита 
живoтне средине и природе 

10 

Социјалне (односно социјалне 
заштите) и хуманитарне 
делатности  

8 

Одржавање и обнављање јавне 
инфраструктуре 

5 

Дужина 
трајања јавног 
рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

Категорија 
лица 

Јавни рад подразумева 
ангажовање искључиво жена 
са I и II степеном стручне 
спреме  

20 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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Јавни рад подразумева 
ангажовање искључиво лица 
са I и II степеном стручне 
спреме 

15 

Јавни рад подразумева 
ангажовање искључиво жена 
које припадају следећим 
категоријама: радно способни 
корисници новчане социјалне 
помоћи, Роми, вишкови  
запослених, лица која посао 
траже дуже од 18 месеци 

10 

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе и 
Града по 
програму 
јавних радова* 

Нису раније коришћена 
средства 

10 

Коришћена средства у истој 
области на локацијама које 
нису обухваћене пријавом или 
различитим областима на 
истим локацијама 

5 

Коришћена средства у истој 
области и на истој 
локацији/локацијама  

0 

Процена важности поднете пријаве за 
спровођење јавног рада за локално тржиште 
рада за подручје надлежне филијале** 

до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70  

 
*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе и Града по програму јавних 
радова“ односи се на програме из 2016, 2017. и 2018. 
године, које је организовала и финансирала, у целости 
или делимично Национална служба. Изузетно, 
послодавцима који су претходно користили средства, а 
поднели су пријаву за област социјалне (односно 
социјалне заштите) и хуманитарне делатности (без 
обзира на локацију), додељује се 5 бодова. Наведене 
податке из пријаве за спровођење јавног рада 
Национална служба ће проверавати увидом у своју 
евиденцију.      

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве 
за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за 
подручје надлежне филијале“ подразумева да је 
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним 
критеријумима, која је истакнута на огласној табли 
надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке 
је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир 
следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену 
корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, 
привредни значај за развој региона, мишљење 
надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др.  

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

 
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након 

донете одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу 
јавног рада, закључи уговор о привременим и 

повременим пословима са изабраним незапосленим 
лицима са евиденције незапослених. 

Датум ангажовања лица са којима је закључен 
уговор о привременим и повременим пословима не 
може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана 
доношења одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавног рада.  

Директор филијале Националне службе по 
овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
начелник Градске управе града Крушевца и послодавац 
- извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу којег се врши 
исплата средстава. Изузетно, уколико од датума 
доношења одлуке до краја календарске године има 
мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те 
календарске године. 

 
Документација за закључивање уговора о 

спровођењу јавног рада: 
 уговори о привременим и повременим 

пословима са незапосленим лицима, као доказ о 
ангажовању лица на јавном раду; 

 нови термин план оверен од стране послодавца 
- извођача јавног рада, уколико је у поступку 
разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада; 

 спецификација средстава - материјала за рад, у 
складу са одобреним средствима за накнаду трошкова 
спровођења јавног рада; 

 потврда банке о отвореном наменском рачуну и 
картон депонованих потписа наменског рачуна, 
важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и 
давања меничног овлашћења;  

 одговарајуће средство обезбеђења уговорних 
обавеза у складу са извором финансирања послодавца - 
извођача јавног рада; 

 за правна лица - доказ о извршеној 
регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за 
регистрацију меница); 

 фотокопија/очитана лична карта одговорног 
лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и  

 други докази у зависности од статуса жиранта*. 
 
У циљу закључивања уговора о спровођењу 

јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у 
обавези да достави и одговарајућа средства 
обезбеђења уговорних обавеза: 

 
1. За предузетника: 
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 

динара - две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењем; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од 
дана издавања и једна бланко трасирана меница са 
једним жирантом и меничним овлашћењем. 
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2. За правно лице: 
 
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 

динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењем; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од 
дана издавања и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем. 
 

3. За кориснике јавних средстава: 
 
 изјава одговорног лица, послодавца - извођача 

јавног рада корисника јавних средстава, да су 
обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења 
јавног рада и да не постоји могућност прилагања 
одговарајућег средства обезбеђења. 

*Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које има редовна месечна примања на 
име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл).  

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу 
извора средстава финансирања биће проверен од стране 
Националне службе на основу расположивих података 
Управе за трезор и Народне банке Србије.  

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум 
пријаве на осигурање првог незапосленог лица 
ангажованог на јавном раду.  

 
 

VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  
 
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да: 
 закључи уговор о привременим и 

повременим пословима са незапосленим лицима, 
најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и 
изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у 
случају престанка радног ангажовања незапосленог 
лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 
дана од дана престанка радног ангажовања врши 
замену другим незапосленим лицем из исте категорије 
и истог нивоа образовања, за преостало време 
спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним 
трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног 
рада; пре укључивања у програм/замену, 
Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за 
незапослено лице;  

 редовно, у законски утврђеним роковима, 
врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на 
текући рачун лица ангажованих на јавном раду и 
доставља доказе; 

 редовно врши уплату припадајућих пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из 
уговора и доставља доказе;  

 редовно врши уплату накнаде трошкова 
доласка и одласка са рада ангажованим лицима и 
доставља доказе о утрошку пренетих средстава; 

 редовно доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, 
у складу са уговором; 

 достави доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове обуке; 

 обезбеди вођу програма јавног рада и/или 
ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном 
раду и о томе достави писани доказ Националној 
служби; 

 организује заштиту и безбедност радно 
ангажованих лица, у складу са законом и захтевом 
стандарда за конкретне послове јавног рада; 

 достави фотокопију потврде/сертификата о 
стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на 
спровођењу јавног рада након завршене обуке, на 
прописаном обрасцу, односно фотокопију 
потврде/лиценце у складу са законом. 

 месечно доставља извештај о спровођењу 
јавног рада, на прописаном обрасцу; 

 Националној служби омогући контролу 
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну 
документацију и ток спровођења јавног рада; 

 обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора у 
року од осам дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је 
у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених 
средстава увећан за законску затезну камату.  

 
 

VII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Информације о јавном конкурсу могу се добити у 

Националној служби, Филијала Крушевац, или на 
сајтовима www.krusevac.rs и www.nsz.gov.rs  

 
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у 

време трајања јавног позива. 
 
Бр. 3/2018                          Председник Комисије   
                                           Мирољуб Ћосић, с.р. 
 
 
    
186 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 11/17) и Решења Градског 
већа града Крушевца бр. III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. 
године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.05.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и критеријуме 

за избор корисника средстава за финансирање програма 
„Стручна пракса“ бр. 4/2018 од 31.05.2018. године, које је 
донела Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава на седници 
одржаној 31.05.2018. године. 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-70/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  

*    *    * 
     
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2018. годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 
11/17) и Решења Градског већа града Крушевца бр. III 
бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године,  

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на седници 
одржаној дана 31.05.2018. године донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА ИЗБОР  КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА "СТРУЧНА ПРАКСА" 
 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Укупна расположива средства у 2018. години за 

доделу средстава за спровођење програма стручне 
праксе на територији града Крушевца износе 
1.000.000,00 динара и предвиђена су буџетом Града 
Крушевца у оквиру Градске управе. 

Програм стручне праксе подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у 
струци за коју је стечено одговарајуће образовање - 
квалификација, ради обављања приправничког стажа, 
односно стицања услова за полагање стручног испита, 
када је то законом, односно правилником предвиђено 
као посебан услов за самосталан рад у струци.  

Програм се реализује без заснивања радног 
односа. 

У програм стручне праксе се укључују незапослена 
лица која се први пут стручно оспособљавају за 
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво 
образовања или која су се стручно оспособљавала 
краће од времена потребног за полагање 
приправничког или стручног испита, за преостали 
период потребан за стицање услова за полагање 
приправничког или стручног испита. Програм стручне 
праксе спроводи се у складу са законом, односно у 
складу са актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца, а Град Крушевац финансира 
програм најдуже 12 месеци. У случају када се програм 
стручне праксе спроводи у складу са законом, Град 
може да финансира програм у дужини прописаној 
законом, а најдуже 12 месеци. У случају када се 
програм стручне праксе спроводи у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова код 
послодавца, Град програм финансира у трајању: 

 до 6 месеци за лица са средњим образовањем, 
 до 9 месеци за лица са вишим или високим 

трогодишњим образовањем, 

 до 12 месеци за лица са најмање четворо-
годишњим високим образовањем. 

Tоком трајања програма стручне праксе Град 
преко Националне службе за запошљавање:  

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и 
трошкова превоза исплаћује средства у укупном 
месечном износу од:  

- 14.000,00 динара за лица са средњим 
образовањем,  

- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим 
трогодишњим образовањем,  

- 18.000,00 динара за лица са најмање 
четворогодишњим високим образовањем;  

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај 
повреде на раду и професионалне болести, у складу 
са законом. 

 
II УСЛОВИ УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у реализацији програма стручне 

праксе може остварити послодавац који припада:  

a) приватном сектору (удео приватног капитала у 
власничкој структури 100%),  

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у 
области здравства, образовања, социјалне заштите и 
правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм 
код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на 
нивоу сваке филијале и не може прећи 30% укупно 
планираног броја лица за укључивање у програм), 

в) категорији удружења која имају статус правног 
лица без временског ограничења, односно уписана су у 
регистар који води Агенција за привредне регистре; 

и испуњава следеће услове: 
 има регистровано пословно седиште или 

организациону јединицу на подручју града Крушевца; 
 да измирује обавезе по основу пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање у 
законским роковима; 

 да је законом или актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца као услов за 
рад на конкретним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа, односно полагања 
стручног испита; 

 да је измирио раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби, осим за обавезе чија је 
реализација у току, под условом да исте редовно 
измирује; 

 да оспособљава незапослено лице који се води 
на евиденцији Националне службе, филијала 
Крушевац, има пребивалиште на подручју града, 
задовољава опште и посебне услове за укључивање у 
програм, у складу са важећим актима Националне 
службе и: 

o има средње, више или високо трогодишње 
образовање или најмање четворогодишње високо 
образовање, 

o нема радног искуства у струци или нема 
довољно радног искуства за стицање услова за 
полагање стручног/приправничког испита, 
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o није искористило у целости исту или другу 
меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у 
струци (изузетно, лице које се оспособљавало са 
средњим степеном образовања и након тога стекло 
више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање); 

- да оспособљава незапослено лице које у периоду 
од шест месеци пре подношења захтева није било у 
радном односу код тог послодавца;   

- да има кадровске капацитете за стручно 
оспособљавање лица, односно има запосленог ментора 
(са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико 
позитивним прописима није другачије одређено, 
испуњава следеће услове:  

1) има исту струку, најмање је истог нивоа 
образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци 
радног искуства у струци или 

2) најмање је истог нивоа образовања као и 
незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на 
пословима на којима ће се стручно оспособљавати 
незапослени и има струку дефинисану актом о 
организацији и систематизацији послова код 
послодавца; 

 да има техничке, просторне и друге 
капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се 
стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у 
складу са прописима о безбедности и заштити на 
раду.  

Послодавац који има до 5 запослених има право да 
у програм стручне праксе укључи једно незапослено 
лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има 
право да у програм стручне праксе укључи највише два 
незапослена, а послодавац који има 15 и више 
запослених има право да у програм стручне праксе 
укључи незапослене чији број не може бити већи од 
20% укупног броја запослених. 

Пре укључивања у програм Национална 
служба врши проверу испуњености законских 
услова и услова из јавног позива за незапосленог. 

 
III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 
Документација за подношење захтева: 
- захтев за учешће у програму на прописаном 

обрасцу Града и Националне службе; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у 

регистар, уколико подносилац захтева није регистрован 
у Агенцији за привредне регистре; уколико се 
делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено 
место), односно у издвојеном организационом делу 
(огранак) - извод из регистра или одлука надлежног 
органа о образовању организационог дела; за 
послодавце адвокате - решење о упису у Именик 
адвоката; 

- уверење Пореске управе о измиреним обавезама 
на име пореза и доприноса до месеца који претходи 
месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који 
паушално измирује пореске обавезе;  

- извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима, штампан из 
електронске базе података Пореске управе (ЕБП-

ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи 
месец који је исплаћен, а у складу са законским 
роком; 

- извод из закона где је као услов за рад на 
одређеним пословима прописана обавеза обављања 
приправничког стажа, односно полагања стручног 
испита или 

извод из акта о организацији и систематизацији 
послова код послодавца где је као услов за рад на 
одређеним пословима предвиђено обављање 
приправничког стажа; 

- доказ о кадровском капацитету за стручно 
оспособљавање лица, и то:  

 доказ о квалификацијама ментора 
(диплома/сертификат/лиценца/уверење),  

 доказ о радном искуству ментора у струци (уговор 
о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.). 

 
Национална служба задржава право да тражи и 

друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца.  

Начин подношења захтева 
Захтев за учешће у програму подноси се 

Националној служби, Филијала Крушевац, непосредно 
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs. и 
www.krusevac.rs 

 
 

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

доноси се на основу провере, бодовања и рангирања 
поднетог захтева за учешће у програму. У циљу 
провере испуњености услова Национална служба 
задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца. 

 
Бодовање поднетих захтева 
 
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир 

следећи критеријуми: 
 

БОДОВНА ЛИСТА 

Р. 

бр. Критеријуми 

Б
о

д
о
в

и
 

1. 

Кадровски 

капаци-

тети 

 

Ментор има исту струку, најмање је 

истог нивоа образовања као и 

незапослено лице и има више од 36 

месеци радног искуства  

или  

Ментор је најмање истог нивоа 

образовања као и незапослено лице, 

има више од 48 месеци радног искуства 

на пословима на којима ће се стручно 

оспособљавати незапослено лице и има 

струку дефинисану актом о 

организацији и систематизацији 

послова код послодавца 

25 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.krusevac.rs/
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Ментор има исту струку, најмање је 

истог нивоа образовања као и 

незапослено лице и има од 24 до 36 

месеци радног искуства 

или ментор је најмање истог нивоа 

образовања као и незапослено лице, 

има од 36 до 48 месеци радног искуства 

на пословима на којима ће се стручно 

оспособљавати незапослено лице и има 

струку дефинисану актом о 

организацији и систематизацији 

послова код послодавца 

20 

Ментор има исту струку, најмање је 

истог нивоа образовања као и 

незапослено лице и има од 12 до 24 

месеца радног искуства или  

ментор је најмање истог нивоа 

образовања као и незапослено лице, 

има од 24 до 36 месеци радног искуства 

на пословима на којима ће се стручно 

оспособљавати незапослено лице и има 

струку дефинисану актом о 

организацији и систематизацији 

послова код послодавца 

10 

2. 

Дужина 

обављања 

делатно-

сти 

Пословање од 5 и више година 25 

Пословање од 3 до 5 година 15 

Пословање од 1 до 3 године 10 

Пословање до 1 године 5 

3. 

Претходно 

коришће-

на 

средства 

Национал

не службе 

и Града по 

програму 

стручне 

праксе 

Више од 71% запослених лица по 

завршетку програма стручне праксе  
25 

51-70% запослених лица по завршетку 

програма стручне праксе 20 

31-50% запослених лица по завршетку 

програма стручне праксе 
15 

11-30% запослених лица по завршетку 

програма стручне праксе 
10 

До 10% запослених лица по завршетку 

програма стручне праксе 
5 

Није било запослених по завршетку 

програма стручне праксе 
0 

Послодавац раније није користио 

финансијска средства или уговорна 

обавеза послодавца још траје 

25 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 

 
Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе и Града по програму стручне 
праксе“ односи се на програм стручне праксе 
спроведен у организацији Националне службе по 
јавним позивима у 2015, 2016. и 2017. години.  

Критеријум „Претходно коришћена средства 
Националне службе и Града по програму стручне 
праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 
месеци након завршетка програма засновала радни 
однос код истог или другог послодавца. Наведене 
податке Национална служба ће утврдити на основу 
увида у базу података из свог информационог система. 

Уколико више послодаваца оствари исти број 
бодова применом наведених критеријума, предност ће 
се дати послодавцу који је остварио већи број бодова 
код критеријума „Претходно коришћена средства 
Националне службе и Града по програму стручне 
праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом 
„Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи 
број захтева са истим бројем бодова по појединачним 
критеријумима, одлучиваће се по редоследу подно-
шења захтева. 

 
Динамика одлучивања 
 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

доноси се у року oд 30 дана од дана подношења 
захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове 
јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање 
уколико се за то стекну услови.  

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе 
доноси начелник Градске управе града Крушевца на 
основу предлога одлуке Националне службе. 

Град и Национална служба задржавају право да 
приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше 
корекцију броја лица, у складу са расположивом 
квотом. 

 
  

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, 

односно закључивање уговора којим се уређују 
међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења 
одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до 
краја календарске године у којој је донета одлука има 
мање од 45 дана, уговори између Града, Националне 
службе и послодавца, односно незапосленог, морају 
бити закључени до краја календарске године. 

У циљу закључивања уговора са послодавцем и 
ангажованим лицима, послодавац је у обавези да 
Националној служби достави потписан уговор о 
стручном оспособљавању са незапосленим лицем. 
Национална служба и Град ће на основу достављене 
документације са послодавцем и ангажованим лицем на 
стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу 
међусобна права и обавезе. 

Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са 
лицем на стручној пракси: 

- фотокопија/очитана лична карта, 
- фотокопија картице текућег рачуна. 
 

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 
 
Послодавац је у обавези да: 
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини 

трајања уговорне обавезе; 
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у 

струци, у складу са законом;  
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- доставља Националној служби извештаје о 
присутности лица на стручној пракси, у складу са 
уговором; 

- организује незапосленом полагање стручног или 
приправничког испита за самосталан рад, односно 
обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за 
полагање испита пред надлежним органом; 

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно 
положеном стручном или приправничком испиту; 

- омогући Националној служби контролу 
реализације уговорних обавеза и 

- обавести Националну службу о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 
дана од дана настанка промене. 

У случају прекида стручног оспособљавања 
незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од 
дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са 
другим незапосленим који испуњава потребне услове, у 
складу са законом, за преостало време дефинисано 
уговором увећано за период спроведене замене. 

 
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму могу се добити у 

Градској управи у канцеларији бр.14 (телефон 414-714) 
и у Националној служби, Филијала Крушевац. 

 
Захтев са бизнис планом подноси се у време 

трајања јавног позива. 
 
Бр. 4/2018               Председник Комисије  
                                                Мирољуб Ћосић, с.р.  
 
 
 
187 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 11/17) и Решења Градског већа 
града Крушевца бр. III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.05.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Стицање практичних знања“ 
бр. 5/2018 од 31.05.2018. године, које је донела 
Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава на седници 
одржаној 31.05.2018. године. 

 
Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-71/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

*    *    * 
 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2018. годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 
11/17) и Решења Градског већа града Крушевца III бр. 
022-5/18 од 12.01.2018. године,  

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на седници 
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА  ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА „СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА“ 
 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Укупна расположива средства за доделу 

субвенција кроз програм стицања практичних знања 
на територији града Крушевца за 2018. годину износе 
3.636.363,64 динара, од чега је буџетом Града 
Крушевца, у оквиру Градске управе, предвиђено 
2.000.000,00 динара, а буџетом Националне службе 
за запошљавање 1.636.363,64 динара. 

Програм подразумева стицање практичних знања и 
вештина кроз обављање конкретних послова, 
заснивањем радног односа код послодавца који 
припада приватном сектору.  

У програм се могу укључити незапослена лица из 
следећих категорија, без обзира на године старости: 

 лица без завршене средње школе, односно без 
квалификација, укључујући и лица која су завршила 
функционално основно образовање одраслих; 

 лица из категорије вишкова запослених са 
најмање средњим образовањем, без обзира на врсту 
стеченог образовања и радно искуство, као и лица која 
се налазе на евиденцији незапослених Националне 
службе за запошљавање, Филијала Крушевац (у даљем 
тексту: Национална служба) дуже од 18 месеци, а која 
немају адекватна и применљива знања, вештине и 
компетенције за обављање специфичних послова, 
односно којима су потребна нова знања и вештине или 
прилагођавање нивоа и садржаја знања и вештина за 
обављање радних задатака у складу са потребама посла, 
који по сложености захтева најмање средњи ниво 
образовања. 

Програм стицања практичних знања подразумева 
процес учења у циљу стицања практичних знања и 
вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 
3 месеца, у складу са достављеним програмом 
послодавца, а реализује се кроз: 

1. заснивање радног односа на одређено време:  
 послодавац остварује право на накнаду 

трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 
месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице у 
радном односу још 3 месеца након завршетка програма 
(укупно 6 месеци); 

2. заснивање радног односа на неодређено време 
(на почетку програма или до истека трећег месеца, 
односно завршетка програма): 

 послодавац остварује право на накнаду 
трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 
месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 
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3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци, у 
којем случају има обавезу да задржи лице у радном 
односу још најмање 6 месеци након истека периода 
финансирања (укупно 12 месеци). 

Послодавцу који је засновао радни однос са 
незапосленим за време стицања знања и вештина за 
рад, Национална служба:  

 рефундира на месечном нивоу нето зараду лица 
у износу од 25.000,00 динара (за пун фонд радних 
часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у 
зависности од врсте радног односа). 

Средства додељена по основу програма стицања 
практичних знања су de minimis државна помоћ.  

 
II УСЛОВИ УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у реализацији програма стицања 

практичних знања може да оствари послодавац под 
условом:  

 да припада приватном сектору (удео приватног 
капитала у власничкој структури 100%); 

 има регистровано пословно седиште или 
организациону јединицу на подручју града Крушевца 

 да измирује обавезе по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање у 
законским роковима;  

 да у последњих шест месеци није био дуже 
од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру 
дужника принудне наплате Народне банке Србије; 

 да је измирио раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби и Граду, осим за обавезе 
чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује; 

 да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа 
за de minimis државну помоћ у текућој фискалној 
години и претходне две фискалне године у складу са 
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи; 

 да има програм стицања практичних знања и 
вештина којима треба да овлада лице; 

 да на конкретним пословима запошљава 
незапосленог са евиденције Националне службе, 
Филијала Крушевац и са пребивалиштем на подручју 
града Крушевца, а из категорије лица дефинисане овим 
Јавним позивом и у складу са важећим актима 
Националне службе, који задовољава опште и посебне 
услове за укључивање у програм и: 

 нема искуства и знања за обављање послова за 
које се организује стицање практичних знања и 
вештина,  

 није био/ла у радном односу код послодавца - 
подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре 
подношења захтева; 

 да има одговарајуће кадровске капацитете, 
односно:  

 има запосленог ментора (са пуним месечним 
фондом радних сати) са најмање средњом школом, а у 
складу са нивоом образовања захтеваним у стандарду 
посла, који поседује знања и вештине у складу са 
захтевима посла, односно има сертификате, лиценце, 
потврде као доказ стручности у областима за које ће 
бити задужен и има најмање 18 месеца радног искуства 

на истим или сличним пословима за које лице стиче 
практична знања и вештине,  

 за лица без завршене средње школе, односно 
без квалификација, ментор може да има завршену 
основну школу уколико испуњава све остале наведене 
услове из претходног става;  

 да има техничке, просторне и друге капацитете за 
реализацију програма, односно да радни простор, 
техничка средства и опрема по функционалности 
одговарају захтевима посла и у складу су са радним 
местом за које лица стичу практична знања и вештине, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о 
безбедности и заштити на раду. 

Пре укључивања у програм Национална служба 
врши проверу испуњености законских и услова 
Јавног позива за незапослена лица. 

 
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 
Документација за подношење захтева: 
 захтев за учешће у програму на прописаном 

обрасцу Града и Националне службе; 
 фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико 
делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено 
место), односно у издвојеном организационом делу 
(огранак) - извод из регистра или одлука надлежног 
органа о образовању организационог дела;  

 уколико подносилац захтева програм реализује на 
локацији изван свог седишта, односно организационог 
дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се 
реализује програм (споразум о пословно-техничкој 
сарадњи, уговор о закупу простора и сл.); 

 уверење Пореске управе о измиреним 
обавезама на име пореза и доприноса до месеца који 
претходи месецу у коме је поднет захтев - за 
послодавца који паушално измирује пореске обавезе; 

 извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима, штампан из 
електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи 
месец који је исплаћен, а у складу са законским роком; 

 извод из акта о систематизацији и организацији 
послова за које ће лице стицати практична знања и 
вештине или опис послова, у случају да послодавац 
нема законску обавезу усвајања акта о систематизацији 
и организацији послова; 

 обавештење подносиоца захтева о раније 
примљеној државној помоћи мале вредности, на 
прописаном обрасцу Националне службе; 

 доказ о кадровским капацитетима подносиоца 
захтева, и то:  

 доказ о квалификацијама ментора (диплома, 
сертификат, лиценце,...); 

 доказ о дужини радног искуства ментора на 
пословима за које лице стиче практична знања и 
вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном 
искуству и сл.). 

Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца. 

 



08.06.2018.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  9                                               
 

 

139 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев за учешће у програму подноси се препо-

рученом поштом или доставом преко писарнице 
Градске управе града Крушевца са назнаком „Захтев за 
учешће у програму стицања практичних знања“, на 
прописаном обрасцу који се може преузети са сајтова 
www.krusevac.rs и www.nsz.gov.rs. 

 
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Одлука о одобравању средстава за програм 

стицања практичних знања доноси се на основу 
провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за 
учешће у програму.  

У циљу провере испуњености услова из Јавног 
позива, Национална служба ће извршити службени 
обилазак послодавца. 

 
Бодовање поднетих захтева 
 
Приликом бодовања захтева који су испунили 

услове из јавног позива узимају се у обзир следећи 
критеријуми: кадровски капацитет послодавца, 
делатност послодавца, дужина обављања делатности 
послодавца и претходно коришћена средства. 

 

БОДОВНА ЛИСТА 

 Критеријуми 

Б
о

д
о
в

и
 

1. 
Кадровски капацитети 

(радно искуство ментора) 

Више од 60 
месеци 

20 

Од 36 до 60 
месеци 

10 

Од 18 до 36 
месеци 

5 

2. 
Делатност послодавца                                       
(претежна) 

Производна 20 

Услужна  10 

Остало 5 

3. Дужина обављања делатности  

Пословање од 5 
година и више 

20 

Пословање од 3 до 
5 година 

15 

Пословање од 1 до 
3 године 

10 

Пословање до 1 
године 

5 

4. 

Претходно 
коришћена 
средства 

Национа-
лне службе 
по програму 

стицања 
практи-
чних знања 

Проценат 
запослених лица 
по завршетку 
програма стицања 
практичних знања 

Више од 50% 
запослених лица 

40 

Запослено до 50% 
лица 

20 

Није било 
запослених 

0 

Послодавац раније 
није користио 
финансијска 
средства или 
уговорна обавеза 
послодавца још 
траје 

Да 40 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 

 
Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе по програму стицања практичних 
знања“ односи се на програм стицања практичних 
знања спроведен у организацији Националне службе по 
јавним позивима у 2015, 2016. и 2017. години. 

Критеријум „Проценат запослених лица по 
завршетку програма стицања практичних знања“ 
подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 
месеци након завршетка уговорних обавеза задржана у 
радном односу код истог или су засновала радни однос 
код другог послодавца и броја лица која су била 
укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене 
податке Национална служба ће утврдити на основу 
увида у базу података из свог информационог система. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова 
применом наведених критеријума, предност ће се дати 
послодавцу који је остварио већи број бодова код 
критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стицања практичних знања“, затим 
„Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца 
(претежна)“, „Дужина обављања делатности послодавца“. 
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 
бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се 
по редоследу подношења захтева. 

 
Динамика одлучивања  
 
Одлука о одобравању средстава за програм 

стицања практичних знања доноси се на основу ранг 
листе сачињене након провере и бодовања поднетих 
захтева у року од 30 дана од дана пријема захтева. 
Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног 
позива, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање 
уколико се за то стекну услови. 

Одлуку о одобравању средстава за програм 
стицања практичних знања, по основу једног или више 
поднетих захтева у току календарске године, којом се 
укључује до 49 незапослених доноси директор 
филијале Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти 
директор Националне службе, по прибављеном 
мишљењу Комисије. 

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања 
практичних знања, по основу једног или више поднетих 
захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и 
више незапослених доноси директор Националне службе, 
уз претходну сагласност Управног одбора. 

Надлежност за доношење одлуке одређује се 
узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у 
току календарске године, који се делом или у целости 
финансирају средствима Националне службе. 

Национална служба задржава право да приликом 
одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију 
броја лица, у складу са расположивом квотом која је 
опредељена за филијалу. 

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 
Директор филијале Националне службе по 

овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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начелник Градске управе и подносилац захтева у року 
од 45 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
средстава закључују уговор, којим уређују међусобна 
права и обавезе.   

Послодавац је у обавези да пре закључивања 
уговора достави Националној служби уговор о раду са 
лицем. Датум заснивања радног односа са лицем мора 
бити после датума доношења одлуке о одобравању 
средстава.  

У случају да од датума доношења одлуке до краја 
календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 
дана, уговор између Националне службе, Града и посло-
давца мора бити заључен до краја календарске године. 

У циљу закључивања уговора послодавац је у 
обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења 
уговорних обавеза, и то: 

 
1. За предузетника: 
 за одобрена средства у износу до 

1.000.000,00 динара -  две истоветне бланко траси-
ране менице корисника средстава са два жи-
ранта и меничним овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 
1.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове оспосо-
бљавања са роком важења од 18 месеци од дана 
издавања и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем; 

 
2. За правно лице: 
 за одобрена средства у износу до 

1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 
динар и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средства са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са 
меничним овлашћењем. 

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је 
приложити: 

 потврду о пријему захтева за регистрацију 
менице (за правна лица); 

  фотокопију картона депонованих потписа 
код пословне банке, за текући рачун на који ће бити 
пренета средства на име рефундације зараде лица;  

  фотокопију/очитану личну карту овлашће-
ног лица корисника средстава/жиранта и 

 друге доказе у зависности од статуса 
жиранта*. 

*Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице, које има редовна месечна примања на 
име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у 
складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, 
јавни извршитељ и сл.). 

 
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

 
Послодавац је у обавези да: 
 заснује радни однос са незапосленим ради 

стицања практичних знања и вештина за рад на 
конкретним пословима у дужини и у складу са 
достављеним програмом,  

 Националној служби достави доказ да је са 
лицем укљученим у програм на одређено време, до 
истека трећег месеца, односно завршетка програма, 
закључио уговор о раду на неодређено време, у циљу 
остваривања права на накнаду трошкова зараде за још 
три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци 
(достављају само послодавци који желе наставак 
програма са лицем после прва 3 месеца); 

 оспособљава лице за рад на конкретним 
пословима у трајању од 3 месеца у складу са програмом 
стицања практичних знања и вештина; 

 изда лицу потврду о стеченом практичном 
знању за обављање послова са наведеним компетен-
цијама у областима у којима је лице стекло практична 
знања и вештине;  

 месечно, у складу са законом и законским 
роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду лицу, 
најмање у висини одобреног износа; 

 месечно, за месец који претходи текућем месецу, 
доставља Националној служби захтев за рефундацију 
зараде и доказе о исплати зараде лицу укљученом у 
програм, као и доказ о уплати припадајућег пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање;  

 достави Националној служби копију потврде о 
стеченом практичном знању; 

 задржи лице у радном односу најмање 3 месеца 
по истеку периода стицања практичних знања и 
вештина, односно 6 месеци након истека периода 
финансирања; 

 у случају престанка радног односа лицу 
укљученом у програм, заснује радни однос са другим 
незапосленим који испуњава потребне услове у складу 
са Јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка 
радног односа и задржи га у радном односу најкраће до 
истека уговором предвиђеног рока продуженог за 
период спроведене замене; 

 омогући Националној служби контролу 
реализације уговорне обавезе и 

 обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора, у 
року од 8 дана од дана настанка промене.   

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене 
уговором у току периода стицања практичних знања и 
вештина, дужан је да изврши повраћај исплаћених 
средства, увећаних за законску затезну камату.  У случају 
да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором по 
истеку периода стицања практичних знања и вештина, 
дужан је да изврши повраћај исплаћених средства, 
увећаних за законску затезну камату, сразмерно 
неиспуњеној уговорној обавези.  

 
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму могу се добити у 

Градској управи у канцеларији бр. 14 (телефон 414-714) 
и у Националној служби, Филијала Крушевац. 

 
Захтев са бизнис планом подноси се у време 

трајања јавног позива. 
 
Бр. 5/2018                             Председник Комисије  
                                           Мирољуб Ћосић, с.р.  
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188 
На основу члана 109.  Одлуке о градском водоводу 

и канализацији („Сл. лист града Крушевца“ бр. 4/10, 
8/12, 11/13, 3/14 и 11/16)  и  члана 48 Статута града 
Крушевца (“Сл.лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  31.05.2018. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ 

ПЛАНА СНАБДЕВАЊА ПИЈАЋОМ ВОДОМ У 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПЛАНСКОГ ИСКЉУЧЕЊА, 

КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ 
КРУШЕВАЦ 

 
I  – ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог Плана 

снабдевања пијаћом водом  у време трајања планског 
искључења, у времену од 05,00 часова 16.06.2018.год. 
до 12,00 часова 17.06.2018.год., који је донело ЈКП 
„Водовод Крушевац“ Крушевац дана 28.05.2018. 
године под бр. 2931.  

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-28/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
189 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14  – др. Закон и 
101/16), члана 1. Одлуке о буџету града Крушевца за 2018. 
годину („Службени лист града Крушевца“, бр. 11/17) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.05.2018. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – На име накнаде за функционисање противградне 

заштите у периоду од 15.04.2018. до 15.10.2018. године 
одобравају се средства из буџета града Крушевца у 
укупном износу од 2.000.000,00 динара, и то стрелцима 
противградне заштите на подручју града Крушевца према 
списку кои ће доставити РХМЗ Србије – Радарски центар 
Крушевац и који ће чинити саставни део овог закључка. 

 
II – Новчана накнада за рад 42 противградна стрелца 

на противградним станицама на територији града 
Крушевца, у периоду од 15.04.2018. до 15.10.2018. године, 
исплатиће се у нето износу од 4.500,00 динара по стрелцу 
месечно, односно сразмерни износ за пола месеца, са 
припадајућим порезима и доприносима. 

 

III – Средства из тачке II закључка исплатиће се 
противградним стрелцима, са позиције 50, конто 423599 – 
Накнада за стрелце противградне заштите. 

 
IV - За реализацију овог закључка задужена је 

Градска управа града Крушевца – Одељење за финансије 
и Одељење за послове одбране и ванредне ситуације. 

 
V - Закључак ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца.  
 

     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-66/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 

 
190 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.06.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
657.143 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), пројекат 0020 (П: Постављање 
споменика „Спасавање рањеника“), после позиције 122, 
уводи се позиција 122.1 – Нематеријална имовина, 
економска класификација 515000, на износ од 657.143 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 657.143 динара су 
непланирана средства за доприносе по Уговору о 
ауторском делу који је Градска управа Крушевац 
закључила са вајаром Светомиром Радовићем, за 
израду споменика „Спасавање рањеника“. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
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4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-73/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 

 

191 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.06.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.200.000 динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.559.429.454 динара, уплатом ПД за градњу и 
инжињеринг „Техноградња“ ДОО, Крушевац, у износу 
од 1.500.000 динара и „Сапутник –М“ ДОО, Сомбор, у 
износу од 700.000 динара, на рачун извршења буџета бр. 
840-18640-80, за подизање споменика „Спасавање 
рањеника“ на комплексу Спомен парк „Слободиште“, по 
изводу бр. 103 од 04.06.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.200.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.559.429.454 динара. 

 Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.200.000 динара и сада износе 3.401.990.000 динара. 

Приходи на конту 744140 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 2.200.000 динара и сада износе 
4.750.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 157.439.454 динара. 

Средства у износу од 2.200.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
Градске управе, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-
САЊА), пројекат 0020 (П: Подизање споменика 
„Спасавање рањеника“) функционална класификација 
820 и то: 

- на позицију 122.1, конто 515124-Скулптуре, 
износ од 2.200.000 динара и сада износи 2.200.000 
динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

      ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-9/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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