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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
4. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 15.05.2020.године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗДВАЈАЊУ 

 СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА ЗА 
ПРОГНОЗУ БИЉНИХ БОЛЕСТИ И 

ШТЕТОЧИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2020. годину издвоје средства у износу од 
500.000,00 динара за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца. 
 

II - Наведена средства утрошиће се на основу 
Критеријума за избор извођача за прогнозу биљних 
болести и штеточина на територији града Крушевца, 
које ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца. 

 
IIII - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-47/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18)  и  става 3. тачка 
3. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 15.05.2020. године, донело је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

извођача за прогнозу биљних болести и штеточина на 
територији града Крушевца. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  352-158/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
*      *      * 

 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2020. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 13.05.2020. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

за избор извођача за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача за прогнозу биљних болести 
и штеточина на територији града Крушевца, као и 
начин остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финанси-

рање прогнозе биљних болести и штеточина на 
територији града Крушевца имају правна лица која су 
регистрована за спровођење ове мере, и која су 
уписана у одговарајући Регистар привредних 
субјеката.  

 
3. Извођач треба да испуњава следеће услове: 
 
- да располаже са минимум једном метеос 

станицом која покрива територију  града Крушевца; 
- да поседују 20 феромонских клопки за засаде 

биљних култура и минимум 3 светлосне лампе за 
праћење појаве штетних организама;  

- да има ангажовано једно овлашћено стручно 
лице из области заштите биља и 

- да располаже софтером за обраду података. 
 
4. Начелник расписује Конкурс за избор 

извођача за прогнозу биљних болести и штеточина на 
територији града Крушевца. Конкурс ће бити отворен 
10 (десет) дана од расписивања Конкурса. 
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5. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 
са непотпуном конкурсном документацијом.  

 
6. Исплата средстава врши се уплатом на текући 

рачун корисника, на основу уговора, по завршеном 
конкурсу.   

 
Број: 33/20                          Председник Комисије                                                                                                        
                                             Наташа Бачлић, с.р.  
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На основу чл. 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2020. годину (,,Сл. лист града Крушевца" 
бр. 16/19), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од Јавног интереса која 
реализују удружења (''Сл. гласник Републике Србије'' 
бр. 16/18),  Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса за реализацију Локалног  
акционог плана за младе града Крушевца  (“Сл. лист 
града Крушевца”, бр. 15/18),  Предлогa Одлуке Савета 
за имплеменатцију  Локалног акционог плана  за 
младе   града Крушевца о избору пројеката и пројекта 
који ће се финансирати средствима буџета Града 
Крушевца у 2020. години, број 81/20 од 9.03.2020. 
године и члана 50. Статута Града Крушевца (,,Сл. 
лист града Крушевца'', бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 20.05.2020. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2020. ГОДИНИ 

 
I - ФИНАСИРАЈУ СЕ програми/пројекти у 

области имплементације Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца за 2020.годину, који ће се 
финансирати из буџета града Крушевца у 2020. 
години, у укупном износу од је 1.500.000,00 динара са 
позиције 110 конто 481941 Дотације осталим 
удружењима грађана (расписивање Конкурса за 
удружења грађана – имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2020. годину) и то: 

 
1. Пројекат “Екосвест за екосвет“ подносиоца 

"Удружење биолога Крушевац" у висини од 
150.000,00 динара (штампање материјала, материјал 
за радионице, мајице за волонтере, хранарина, превоз, 
материјал за кућице за птице, дипломе захвалнице, 
храна и сокови  за реализацију радионица, провизија, 
хонорари). Број бодова 150 . Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-739/2020 од 7.02.2020. године. 
Област: 8. Млади у очувању и заштити животне 
средине. Време реализације пројекта је од 1.8. -  
30.12.2020. године.  

 
2. Пројекат „Стоп трговини људима“, 

подносиоца Црвени крст Србије- Црвени крст Србије 

Крушевац у висини од 49.000,00динара (дизајн и 
израда штампаног материјала). Број бодова 61. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-781 oд 
11.02.2020.године. Област: 4. Безбедност младих. 
Време реализације 1.07.- 25.11.2020. године. 

 
3. Пројекат "Активнија и здравија Србија'', 

подносиоца АФЦ Ендорфине Крушевац, у висини од  
95.000,00 динара (постављање бине, разглас, 
трошкови штампања, фото видео продукција). Број 
бодова 90. Пријава је заведена под редним бројем     
IV-03-848 од 18.02.2020. године. Област: 5. Култура 
спорт и слободно време. Време реализације 1.06.-
30.09.2020. године. 

 
4. Пројекат “Летњи камп: Млади у покрету 4” 

подносиоца Среличарски клуб ''Царска Стрела'', у 
висини од 300.000,00 динара (средства за хигијену, 
набавка материјала за сликање, набавка врећа шатора 
за спавање, опрема за чишћење обале реке у селу 
Ловци, награде, трошкови исхране, превоз, опрема, 
провизија, хонорар, трошкови телекомуникације). 
Број бодова 95. Пријава је заведена под редним бројем 
IV-03-813 од 12.02.2020. године. Област: 5. Култура 
спорт и слободно време. Време реализацијем                      
15.7-31.8.2020. године. 

 
5. Пројекат „Буди млад буди здрав'', 

подносиоца Друштво за борбу против шећерне 
болести Крушевац,  у висини од 200.000,00 динара  
(штампани материјал, освежење, камп на Јастребцу-
смештај). Број бодова 74. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-822 од 13.02.2020.године. 
Област: 3. Здравље младих. Време реализације 15.06.- 
31.12.2020.године. 

 
6. Пројекат "Млади озелењавају град 

Крушевац уметношћу - МОГУ!'', подносиоца 
Удружење љубитеља уметности ''Букварт'', у висини 
од 157.000,00 динара (дизајн и штампа промо 
материјала, материјал за радионицу, материјал за 4 
скулптуре, гориво, провизија, хонорар). Број бодова 
79. Пријава је заведена под редним бројем IV-03-847 
од 18.02.2020. године. Област: 8. Млади у очувању и 
заштити животне средине. Време реализације                   
15.06.- 15.9.2020. године. 

  
7. Пројекат ''Мелисса лековито царство'', 

подносиоца Хемијско-сапунска лабараторија 
Мелисса,  у висини од 100.000,00 динара (набавка 
сировина за еко производе, набавка калупа за еко 
производе, израда промо материјала, набавка 
материјала за паковање, провизија, средства за 
хигијену, путни, телефонски и интернет трошкови, 
књиговодство). Број бодова 60. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-852 од 18.02.2020.године. 
Област: 8. Млади у очувању и заштити животне 
средине. Време реализације 15.06.- 15.12.2020.године. 

 
8. Пројекат ''Погурај се – скејт парк'', 

подносиоца Национални Развојни Форум, у висини од 
119.000,00 динара (трошкови графичког дизајна, 
трошкови штампарских услуга, трошкови веб 
дизајна). Број бодова 96. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-862 од 18.02.2020.године. 
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Област: 7. Активно учешће и волонтеризам младих . 
Време реализације 15.6.- 15.11.2020.године. 

 
9. Пројекат Астрономски камп ''Јастребац 

2020'', подносиоца Астрономско удружење ''Еурека'' 
Крушевац,  у висини од 330.000,00 динара (смештај 
учесника камп Јастребац, путни трошкови, трошкови 
припреме и штампање материјала, провизија). Број 
бодова 82. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-869 од 18.02.2020.године. Област: 7. Активно 
учешће и волонтеризам младих. Време реализације 
1.6.- 30.9.2020.године. 

 
II  Одбијају се програми/пројекти: 
 
1.  Пројекат „Стоп дрогама“ Информисањем про-

тив наркоманије подносиоца Лига за истраживачко 
новинарство. Број бодова 39.  Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-788 од 1.02.2020. године. 
Област: 4. Безбедност младих.   

  
2. Пројекат ''Будимо одговорни - будимо 

безбедни'', подносиоца Алтернативни центар за 
девојке. Број бодова 46.  Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-849 од 18.02.2020.године. 
Област: 4. Безбедност младих .  

 
3. Пројекат '' Театар у парку'', подносиоца ''Нове 

Форме“ Крушевац. Број бодова 54. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-853 од 18.02.2020. 
године. Област: 5. Култура спорт и слободно време.  

 
4. Пројекат ''Каријерни информатор'', подносиоца 

Едукативни центар Крушевац. Број бодова 51.  
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-857 од 
18.02.2020.године. Област: 2. Запошљавање младих.  

 
5. Пројекат '' ЕКОлогично'', подносиоца ''Нулта 

емисија угљен-диоксида“. Број бодова 31.  Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-854 од 
18.02.2020.године. Област: 5. Култура спорт и 
слободно време.  

 
6. Пројекат ''Аска и вук'', подносиоца Фабрика 

уметности. Број бодова 0. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-861 од 18.02.2020. године. 
Област: 5. Култура спорт и слободно време. 
Подносиоц програма доставио је програм из 2019. 
год. На пројектном образцу за 2019. годину. 

 
7. Пројекат ''Веште младе руке 2'', подносиоца 

Етно Расина. Број бодова 38. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-860 од 18.02.2020. године. 
Област: 5. Образовање младих. 

 
8. Пројекат ''Креативне драмске радионице за 

младе Града Крушевца-ПОЗОР“, подносиоца 
Аматерско позоришна трупа-Чкаља. Број бодова 49. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-839 од 
18.02.2020. године. Област: 5. Култура спорт и 
слободно време. Време реализације 4.05. - 20.12.2020. 
године. 

 

III Начелник Градске управе града Крушевца 
закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/ пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  акциoног плана   за младе града Крушевца 
у 2020. години са подносиоцима, удружењима 
грађана из тачке I овог Решења. Уговорима се уређују 
права и обавезе уговорених страна, начин и рок за 
пренос одобрених средстава, рок за реализацију 
пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 
решавања спорова, као и друга права и обавезе. 

 
IV По закључењу Уговора са начелником Градске 

управе града Крушевца, одобрена средства биће 
пренета на наменске рачуне Управе за трезор 
подносилаца изабраних пројеката, по динамици и 
условима утврђеним  Уговором. 

 
V   Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2020. годину, позиције 
110 конто 481941 Дотације осталим удружењима 
грађана (расписивање Конкурса за удржења грађана – 
имплементација Локалног акционог плана за младе за 
2020. годину).  

 
VI  Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-199/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину (,,Сл. лист града Крушевца'' број 16/19) 
и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца " број 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 20.05.2020. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Комисије 

за стипендирање и награђивање ученика и студената 
града Крушевца за 2020. годину, број 36 који је 
предложила Комисија за стипендирање и награђи-
вање студената  града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 14.02.2020. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-198/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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89 
На основу члана 77. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17 и 27/18 - други закон), члана 5. 
Правилника о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету, ученику и одраслом 
(„Службени гласник РС“ број 80/18) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
број 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној 20.05.2020. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извештај о раду Интерресорне 

комисија града Крушевца за процену потреба детета, 
ученика и одраслог за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком, за период 
01.01.-31.12.2019. године. 

 
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Крушевца. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  560-18/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
90 
На основу члана  30. став 5. и члана 31. Закона о 

предшколском васпитању и образовању (,,Сл. гласник 
РС", број 18/10 и 101/17) и чл. 50. Статута града 
Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца", број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.05.2020. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност Предшколској установи 

"Ната Вељковић" Крушевац, да у школској 2020/21 
години може да формира васпитне групе са цело-
дневним и полудневним обликом рада са повећањем до  
20% већим бројем деце од норматива утврђених  
Законом о предшколском васпитању и образовању. 

 
II - Закључак  објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-197/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

91 
На основу члана 64. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 
и 95/18 – др. закон), Правилника о условима и 
поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 
18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана 3 Одлуке 
о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини ("Службени лист града 
Крушевца", број 10/08, .... 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДУ  

КРУШЕВАЦ 
 

и расписује  
 
 

О Г Л А С 
 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ГРАДУ КРУШЕВАЦ 
 
I 
 

- Предмет јавног надметања - 
 
1. Расписује се оглас за прикупљање писаних 

понуда у првом кругу за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини у граду Крушевцу у следећим катастарским 
општинама: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      02.06.2020.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                       5 
 

 

  

КО 

 

Бр. јавног 

надметања 

 

Површина  

(ха) 

Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин) 

Период 

закупа 

Степен 

заштите 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Бела Вода 1 0,8339 52.015,28 8.675,10 15  

Бела Вода 2 0,8249 29.368,60 4.845,23 15  

Бела Вода 3 0,0620 36.010,81 446,53 15  

Бела Вода 4 0,4479 10.117,48 906,32 15  

Бела Вода 5 1,1478 25.750,49 5.911,28 15  

Бела Вода 6 0,0650 5.830,00 75,79 15  

Беласица 7 0,3438 20.527,40 1.411,46 15  

Бивоље 8 0,8384 56.562,17 9.484,34 15  

Бивоље 9 0,2521 49.289,85 2.485,19 15  

Бивоље 10 0,2611 52.243,81 2.728,17 15  

Бивоље 11 0,1809 57.159,43 2.068,02 15  

Бивоље 12 0,6538 51.509,57 6.735,39 15  

Бивоље 13 0,5812 37.926,62 4.408,59 15  

Бивоље 14 0,1736 52.015,26 1.805,97 15  

Бивоље 15 0,5854 51.530,95 6.033,24 15  

Бивоље 16 0,2989 47.507,80 2.840,01 15  

Бивоље 17 0,1534 52.015,25 1.595,82 15  

Бивоље 18 0,1899 45.474,93 1.727,13 15  

Бивоље 19 0,3078 47.043,86 2.896,02 15  

Бивоље 20 0,1240 44.490,40 1.103,36 15  

Бивоље 21 0,4808 46.299,15 4.452,12 15  

Бивоље 22 0,2903 46.299,14 2.688,12 15  

Бивоље 23 0,7615 47.374,81 7.215,18 15  

Бивоље 24 0,0791 52.015,30 822,88 15  

Бивоље 25 0,2517 40.869,09 2.057,35 15  

Бивоље 26 0,0828 52.015,34 861,37 15  

Бивоље 27 0,2747 52.015,29 2.857,72 15  

Бивоље 28 5,0964 50.769,52 51.748,36 15  

Бивоље 29 0,2397 54.627,03 2.618,82 15  

Бивоље 30 0,2881 56.200,59 3.238,27 15  

Бован 31 0,3726 25.670,24 1.912,94 15  

Бован 32 1,0465 36.010,87 7.537,07 15  

Бољевац 33 0,2390 24.768,16 1.183,91 15  

Бољевац 34 0,4656 18.640,38 1.735,79 15  

Бољевац 35 0,6130 7.201,60 882,91 15  

Бољевац 36 0,0752 3.543,88 53,30 15  

Бољевац 37 3,5893 3.543,88 2.544,01 15  

Брајковац 38 1,0395 46.299,15 9.625,59 15  
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1 2 3 4 5 6 7 

Буковица 39 0,6715 44.687,77 6.001,56 15  

Буци 40 0,1113 24.006,65 534,38 15  

Буци 41 0,0535 36.010,84 385,31 15  

Буци 42 0,5823 12.346,69 1.437,89 15  

Велика 

Крушевица 43 0,9565 46.299,15 8.857,02 15  

Велика 

Крушевица 44 0,6247 32.384,25 4.046,08 15  

Велика 

Крушевица 45 0,8053 36.010,87 5.799,91 15  

Велики 

Шиљеговац 46 1,7161 44.906,22 15.412,71 15  

Велики 

Шиљеговац 47 0,5985 32.833,32 3.930,14 15  

Велики 

Шиљеговац 48 0,6325 28.994,02 3.667,74 15  

Велики 

Шиљеговац 49 0,5779 36.010,87 4.162,13 15  

Велики 

Шиљеговац 50 0,7344 22.475,76 3.301,24 15  

Велики 

Шиљеговац 51 0,2046 29.151,71 1.192,88 15  

Велики 

Шиљеговац 52 1,5844 36.382,30 11.528,82 15  

Велико 

Головоде 53 0,9532 5.829,96 1.111,42 15  

Вратаре 54 4,0047 34.154,56 27.355,75 15  

Вратаре 55 5,1961 32.935,91 34.227,65 15  

Вратаре 56 1,6612 21.659,84 7.196,26 15  

Вратаре 57 0,6485 52.015,28 6.746,38 15  

Вратаре 58 0,1507 36.010,88 1.085,36 15  

Вратаре 59 0,5847 46.299,14 5.414,22 15  

Вучак 60 0,5873 35.685,20 4.191,58 15  

Гавез 61 0,4374 36.225,93 3.169,04 15  

Гаглово 62 0,0438 8.230,82 72,10 15  

Гари 63 0,2805 12.346,70 692,65 15  

Гари 64 0,2971 19.622,96 1.165,99 15  

Гари 65 0,8088 28.837,33 4.664,72 15  

Глобаре 66 1,1378 27.046,19 6.154,63 15  

Глободер 67 1,9219 41.210,15 15.840,35 15  

Глободер 68 0,2617 52.015,28 2.722,48 15  

Глободер 69 0,2270 51.186,83 2.323,88 15  

Глободер 70 0,1055 52.015,26 1.097,52 15  

Глободер 71 2,5765 52.015,28 26.803,47 15  

Горњи 
Степош 73 0,1325 41.155,02 1.090,60 15  

Гревци 74 0,6534 46.299,14 6.050,37 15  
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1 2 3 4 5 6 7 

Гревци 75 0,6316 29.151,69 3.682,44 15  

Гркљане 76 0,4299 24.006,61 2.064,08 15  

Гркљане 77 0,2659 29.952,31 1.592,86 15  

Гркљане 78 0,2884 24.006,62 1.384,70 15  

Гркљане 79 0,6811 7.201,60 981,00 15  

Гркљане 80 2,0118 25.399,37 10.219,69 15  

Гркљане 81 1,0397 21.019,97 4.370,89 15  

Гркљане 82 1,1000 34.843,30 7.665,52 15  

Гркљане 83 0,2903 35.164,21 2.041,63 15  

Гркљане 84 0,0735 46.299,18 680,59 15  

Гркљане 85 0,2340 24.006,62 1.123,51 15  

Гркљане 86 0,3499 22.967,96 1.607,29 15  

Дворане 87 1,1600 36.010,87 8.354,52 15  

Дворане 88 0,1760 41.155,00 1.448,65 15  

Дедина 89 10,8931 13.092,51 28.523,61 15  

Дедина 90 2,4293 5.829,96 2.832,54 15  

Дедина 91 1,8054 29.853,03 10.779,33 15  

Дедина 92 0,5147 52.015,27 5.354,45 15  

Дедина 93 1,6621 32.304,22 10.738,56 15  

Дедина 94 0,6808 42.274,85 5.756,14 15  

Дедина 95 0,2355 46.299,15 2.180,69 15  

Дедина 96 0,8243 46.299,15 7.632,87 15  

Дољане 97 0,5925 29.151,70 3.454,47 15  

Дољане 98 1,5785 10.802,88 3.410,47 15  

Дољане 99 0,3715 10.802,88 802,65 15  

Доњи 
Степош 100 0,3333 8.230,81 548,66 15  

Ђунис 101 3,2315 15.315,91 9.898,67 15  

Ђунис 102 0,6865 46.299,16 6.356,87 15  

Ђунис 104 0,2585 8.230,79 425,53 15  

Ђунис 105 0,3991 43.652,97 3.484,38 15  

Ђунис 106 0,1382 32.767,80 905,70 15  

Ђунис 107 1,4432 33.848,54 9.770,04 15  

Ђунис 108 0,2919 5.829,98 340,35 15  

Ђунис 109 0,8641 51.537,68 8.906,74 15  

Ђунис 110 0,3369 39.596,17 2.667,99 15  

Ђунис 111 0,3827 49.405,91 3.781,52 15  

Ђунис 112 0,0482 52.015,35 501,42 15  

Здравиње 113 0,3484 34.059,64 2.373,27 15  

Здравиње 114 0,0744 12.346,64 183,71 15  

Зебица 115 0,7256 10.219,40 1.483,04 15  

Зебица 116 0,2075 24.121,49 1.001,04 15  

Зубовац 117 0,5979 37.483,83 4.482,31 15  
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1 2 3 4 5 6 7 

Зубовац 118 4,1903 31.649,96 26.524,56 15  

Јабланица 119 0,4318 36.358,08 3.139,88 15  

Јабланица 120 0,3021 41.155,01 2.486,58 15  

Јабланица 121 0,3673 46.299,16 3.401,13 15  

Јабланица 122 6,6267 36.554,11 48.446,62 15  

Јасика 123 0,2400 52.015,29 2.496,73 15  

Јасика 124 0,3618 52.015,28 3.763,82 15  

Јасика 125 0,3830 52.015,27 3.984,37 15  

Јасика 126 0,6880 52.015,28 7.157,30 15  

Јасика 127 0,2554 51.547,53 2.633,04 15  

Јасика 128 0,1478 41.005,35 1.212,11 15  

Јасика 129 1,0834 52.015,28 11.270,67 15  

Јасика 130 0,1606 52.015,26 1.670,73 15  

Јасика 131 0,1782 51.518,07 1.836,10 15  

Јасика 132 0,1537 52.015,29 1.598,95 15  

Јасика 133 0,4868 46.299,16 4.507,68 15  

Јасика 134 0,0478 52.015,27 497,26 15  

Јасика 135 0,1241 52.015,31 1.291,02 15  

Јасика 136 0,0868 50.368,89 874,40 15  

Јошје 137 2,1033 6.184,20 2.601,44 15  

Јошје 138 0,6769 9.981,67 1.351,31 15  

Каоник 139 2,1228 30.796,61 13.075,01 15  

Каоник 140 0,9453 41.155,01 7.780,76 15  

Каоник 141 0,9035 41.155,01 7.436,71 15  

Каоник 142 2,0149 42.851,00 17.268,09 15  

Каоник 143 2,8107 46.299,15 26.026,60 15  

Каоник 144 0,0705 52.015,32 733,41 15  

Каоник 145 0,7333 13.195,19 1.935,20 15  

Каоник 146 0,2842 41.155,00 2.339,25 15  

Капиџија 147 0,1841 8.977,68 330,55 15  

Капиџија 148 0,1099 13.889,54 305,29 15  

Кобиље 149 0,1571 5.829,98 183,17 15  

Коњух 150 0,1768 41.155,03 1.455,24 15  

Коњух 151 0,3635 36.010,87 2.617,99 15  

Коњух 152 0,1493 41.154,99 1.228,88 15  

Коњух 153 0,3501 41.155,01 2.881,67 15  

Коњух 154 0,9460 31.696,66 5.997,00 15  

Коњух 155 0,9970 52.015,28 10.371,84 15  

Коњух 156 0,4495 35.064,49 3.152,29 15  

Коњух 157 1,0216 52.015,28 10.627,76 15  

Коњух 158 0,4327 52.015,28 4.501,40 15  

Коњух 159 0,0207 46.299,03 191,67 15  
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1 2 3 4 5 6 7 

Коњух 160 0,0886 46.299,10 820,42 15  

Крушевац 161 0,2220 52.015,27 2.309,47 15  

Крушевац 162 0,0068 57.158,82 77,73 15  

Крушевац 163 0,4506 48.943,76 4.410,81 15  

Крушевац 164 0,2031 51.110,09 2.076,09 15  

Крушевац 165 0,3781 50.174,11 3.794,16 15  

Крушевац 166 0,5204 53.899,54 5.609,86 15  

Крушевац 167 0,1324 52.015,26 1.377,36 15  

Крушевац 168 0,6728 52.015,28 6.999,17 15  

Крушевац 169 0,2492 52.015,29 2.592,44 15  

Крушевац 170 0,5127 57.159,41 5.861,12 15  

Крушевац 171 0,0082 57.159,76 93,74 15  

Крушевац 172 0,1924 57.159,41 2.199,49 15  

Крушевац 173 0,2479 57.159,42 2.833,96 15  

Крушевац 174 0,4886 43.777,38 4.277,92 15  

Крушевац 175 1,2044 17.147,45 4.130,47 15  

Крушевац 176 8,7822 48.957,53 85.990,95 15  

Крушевац 177 0,5247 10.403,05 1.091,69 15  

Крушевац 178 3,0865 52.015,28 32.109,03 15  

Крушевац 179 1,0272 46.299,15 9.511,69 15  

Крушевац 180 0,0449 57.159,47 513,29 15  

Крушевац 181 0,7076 46.299,15 6.552,25 15  

Крушевац 182 1,4326 51.546,91 14.769,22 15  

Крушевац 183 0,9690 46.299,74 8.972,89 15  

Крушевац 184 0,1199 15.604,59 374,19 15  

Крушевац 185 0,4977 52.015,27 5.177,60 15  

Крушевац 186 0,3350 52.015,28 3.485,02 15  

Крушевац 187 0,1433 46.299,16 1.326,93 15  

Крушевац 188 0,9440 46.299,15 8.741,28 15  

Крушевац 189 0,3652 46.299,15 3.381,69 15  

Крушевац 190 0,1495 41.154,98 1.230,53 15  

Крушевац 191 0,2488 46.299,16 2.303,84 15  

Крушевац 192 0,5572 41.581,98 4.633,89 15  

Крушевац 193 0,1817 52.015,30 1.890,23 15  

Крушевац 194 1,5890 56.442,03 17.937,27 15  

Крушевац 195 0,6885 57.159,42 7.870,85 15  

Крушевац 196 0,6440 49.116,38 6.326,19 15  

Крушевац 197 0,1208 57.159,44 1.380,97 15  

Крушинце 198 0,8048 23.435,08 3.772,11 15  

Крушинце 199 1,2160 27.997,44 6.808,97 15  

Крушинце 200 0,2788 41.155,02 2.294,80 15  

Крушинце 201 0,2437 9.664,71 471,05 15  
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1 2 3 4 5 6 7 

Крушинце 202 0,4397 41.155,01 3.619,17 15  

Кукљин 203 0,0282 54.078,37 305,00 15  

Кукљин 204 0,1489 52.015,31 1.549,01 15  

Кукљин 205 0,2249 46.299,16 2.082,53 15  

Кукљин 206 0,2880 55.142,85 3.176,22 15  

Кукљин 207 0,1593 46.299,12 1.475,09 15  

Кукљин 208 0,1256 46.299,12 1.163,03 15  

Купци 209 1,4396 49.641,64 14.292,82 15  

Купци 210 0,4631 12.346,69 1.143,55 15  

Купци 211 0,0638 41.155,02 525,13 15  

Купци 212 0,5321 7.824,28 832,66 15  

Купци 213 0,0888 46.299,10 822,27 15  

Купци 214 0,2340 41.155,00 1.926,05 15  

Купци 215 0,1069 46.299,16 989,87 15  

Лазарица 216 0,3301 52.015,27 3.434,04 15  

Лазарица 217 0,0691 52.015,34 718,85 15  

Лазарица 218 0,1888 47.510,17 1.793,98 15  

Лазарица 219 0,0645 48.204,50 621,83 15  

Лазарица 220 0,1107 51.220,05 1.134,01 15  

Лазарица 221 0,2058 57.159,43 2.352,68 15  

Лазарица 222 0,2036 39.418,03 1.605,10 15  

Лазарица 223 0,2191 52.015,29 2.279,31 15  

Лазарица 224 0,3183 52.015,27 3.311,29 15  

Лазарица 225 0,0318 46.299,06 294,46 15  

Лазарица 226 0,4117 57.159,41 4.706,50 15  

Лазарица 227 0,0138 52.015,22 143,56 15  

Лазарица 228 1,1342 51.598,49 11.704,60 15  

Лазарица 229 0,1445 41.155,02 1.189,38 15  

Лазарица 230 0,4051 57.159,42 4.631,05 15  

Лазарица 231 1,0277 52.015,28 10.691,22 15  

Лазарица 232 0,1329 41.155,00 1.093,90 15  

Лазарица 233 0,0471 41.154,99 387,68 15  

Лазарица 234 0,0271 52.015,13 281,92 15  

Лазарица 235 0,2021 8.230,83 332,69 15  

Лазарица 236 0,0289 52.015,22 300,64 15  

Лазарица 237 0,0231 52.015,15 240,31 15  

Лазарица 238 3,4262 49.108,67 33.651,22 15  

Липовац 239 0,1303 5.829,93 151,92 15  

Липовац 240 0,2592 41.155,02 2.133,47 15  

Ловци 241 3,8076 28.294,09 21.546,51 15  

Ломница 242 0,6694 12.670,69 1.696,35 15  

Ломница 243 0,5577 31.410,10 3.503,48 15  
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Ломница 244 0,2369 36.010,89 1.706,19 15  

Лукавац 245 0,5296 17.147,45 1.816,25 15  

Љубава 246 0,3647 41.155,00 3.001,84 15  

Мајдево 247 0,4063 27.797,05 2.258,78 15  

Мајдево 248 0,8476 46.299,15 7.848,63 15  

Мајдево 249 1,3513 46.016,30 12.436,36 15  

Мајдево 250 0,0048 41.154,17 39,50 15  

Мајдево 251 0,4176 37.152,78 3.103,00 15  

Мајдево 252 0,8566 36.534,01 6.259,00 15  

Мајдево 253 0,2688 41.155,02 2.212,49 15  

Мајдево 254 1,0732 43.228,31 9.278,52 15  

Мајдево 255 3,1879 35.448,68 22.601,36 15  

Макрешане 256 0,0621 41.155,07 511,14 15  

Макрешане 257 0,0543 36.010,87 391,07 15  

Макрешане 258 0,0503 47.560,64 478,46 15  

Макрешане 259 0,3599 43.298,42 3.116,62 15  

Макрешане 260 0,1177 53.052,93 1.248,86 15  

Макрешане 261 0,5158 41.354,48 4.266,12 15  

Макрешане 262 0,1163 46.299,14 1.076,91 15  

Макрешане 263 0,0763 52.015,33 793,75 15  

Макрешане 264 0,0691 47.705,50 659,29 15  

Макрешане 265 0,2362 13.839,42 653,77 15  

Макрешане 266 0,0428 47.447,66 406,15 15  

Макрешане 267 0,0391 37.039,13 289,64 15  

Макрешане 268 0,0126 35.471,43 89,38 15  

Макрешане 269 0,1134 5.829,98 132,22 15  

Макрешане 270 0,4214 41.155,01 3.468,54 15  

Мала Река 271 0,7022 17.719,44 2.488,51 15  

Мали 

Шиљеговац 272 0,5241 29.151,71 3.055,68 15  

Мали 

Шиљеговац 273 0,9587 29.668,77 5.688,69 15  

Мали 

Шиљеговац 274 2,1943 31.590,43 13.863,77 15  

Мали 
Шиљеговац 275 0,2277 36.010,89 1.639,93 15  

Мали 
Шиљеговац 276 0,1178 10.802,89 254,51 15  

Мали 
Шиљеговац 277 0,4985 32.522,75 3.242,51 15  

Мало 
Головоде 278 0,3449 38.501,65 2.655,84 15  

Мало 
Головоде 279 0,0319 41.154,86 262,56 15  

Мало 
Головоде 280 0,2901 48.825,72 2.832,86 15  
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Мало 

Головоде 281 0,0910 41.155,05 749,02 15  

Мачковац 282 0,6336 15.604,58 1.977,41 15  

Мачковац 283 0,4671 13.889,55 1.297,56 15  

Мачковац 284 0,4048 52.015,29 4.211,15 15  

Мачковац 285 1,2404 32.839,75 8.146,88 15  

Мачковац 286 0,5759 36.010,87 4.147,73 15  

Мачковац 287 0,7142 41.155,01 5.878,58 15  

Мачковац 288 0,3912 46.299,16 3.622,44 15  

Мешево 290 0,0993 41.154,98 817,33 15  

Мешево 291 0,0605 44.260,50 535,55 15  

Мешево 292 0,0963 41.155,04 792,64 15  

Мешево 293 0,0334 52.015,27 347,46 15  

Мешево 294 0,1460 41.155,00 1.201,72 15  

Модрица 295 0,0341 46.299,12 315,76 15  

Мудраковац 296 0,2978 46.299,16 2.757,57 15  

Мудраковац 297 1,3741 33.228,05 9.131,73 15  

Мудраковац 298 1,3204 37.484,86 9.899,00 15  

Мудраковац 299 0,7760 42.523,90 6.599,71 15  

Мудраковац 300 0,8536 45.978,55 7.849,45 15  

Мудраковац 301 0,6022 40.133,36 4.833,66 15  

Мудраковац 302 0,8293 41.155,01 6.825,97 15  

Мудраковац 303 0,7218 38.397,73 5.543,09 15  

Мудраковац 304 0,1133 46.299,12 1.049,13 15  

Мудраковац 305 1,0846 52.015,28 11.283,15 15  

Мудраковац 306 0,2092 46.299,14 1.937,15 15  

Мудраковац 307 0,1139 46.299,12 1.054,69 15  

Мудраковац 308 0,1039 46.299,13 962,09 15  

Мудраковац 309 0,0769 46.893,76 721,22 15  

Мудраковац 310 0,0244 46.299,18 225,94 15  

Мудраковац 311 0,1008 13.721,23 276,62 15  

Мудраковац 312 0,3290 13.852,04 911,46 15  

Наупаре 313 1,7011 46.299,15 15.751,89 15  

Наупаре 314 1,1638 38.957,77 9.067,81 15  

Наупаре 315 0,2672 9.259,99 494,85 15  

Наупаре 316 0,9275 33.418,80 6.199,18 15  

Наупаре 317 0,1190 36.010,84 857,05 15  

Наупаре 318 0,2763 31.853,06 1.760,20 15  

Падеж 319 0,8820 41.155,01 7.259,74 15  

Падеж 320 0,2281 52.015,30 2.372,93 15  

Пакашница 321 1,4125 25.280,26 7.141,67 15  

Пакашница 322 0,7347 8.230,82 1.209,43 15  

Пакашница 323 0,1631 9.260,02 302,06 15  
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Пакашница 324 0,9961 41.155,01 8.198,90 15  

Паруновац 325 0,1488 36.010,89 1.071,68 15  

Паруновац 326 0,0540 41.155,00 444,47 15  

Паруновац 327 0,0747 29.151,67 435,52 15  

Паруновац 328 0,0929 36.010,87 669,08 15  

Паруновац 329 4,4136 10.375,61 9.158,75 15  

Паруновац 330 0,1326 41.154,98 1.091,43 15  

Паруновац 331 1,4305 9.516,40 2.722,64 15  

Паруновац 332 0,2316 8.230,83 381,25 15  

Паруновац 333 0,1368 52.015,28 1.423,13 15  

Паруновац 334 0,1712 41.155,02 1.409,14 15  

Паруновац 335 0,1437 36.010,86 1.034,95 15  

Паруновац 336 0,1262 52.015,29 1.312,86 15  

Паруновац 337 2,6872 8.230,81 4.423,56 15  

Пасјак 338 0,4806 41.155,01 3.955,82 15  

Пепељевац 339 0,3096 52.015,28 3.220,78 15  

Пепељевац 340 0,1797 46.299,17 1.663,99 15  

Пепељевац 341 0,4173 49.203,09 4.106,49 15  

Пепељевац 342 0,4506 57.159,41 5.151,20 15  

Пепељевац 343 0,5702 53.098,72 6.055,37 15  

Пепељевац 344 0,7605 57.159,42 8.693,94 15  

Пепељевац 345 0,3095 49.429,63 3.059,69 15  

Пепељевац 346 0,5869 52.015,28 6.105,55 15  

Пепељевац 347 0,2348 57.159,41 2.684,20 15  

Пепељевац 348 0,2912 52.015,28 3.029,37 15  

Пепељевац 349 0,1220 41.155,00 1.004,18 15  

Пепељевац 350 0,1789 34.633,37 1.239,18 15  

Пепељевац 351 0,3837 41.155,02 3.158,23 15  

Пепељевац 352 0,1600 38.457,56 1.230,64 15  

Рибаре 353 0,6942 10.802,88 1.499,87 15  

Рибаре 354 0,4627 36.010,87 3.332,44 15  

Рибаре 355 0,7079 24.006,61 3.398,85 15  

Рибаре 356 0,5419 41.155,01 4.460,38 15  

Рлица 357 0,7979 7.201,60 1.149,23 15  

Росица 358 2,8446 29.151,70 16.584,98 15  

Росица 359 0,3379 29.151,70 1.970,07 15  

Росица 360 1,1950 34.447,90 8.233,04 15  

Себечевац 361 0,5014 40.166,00 4.027,84 15  

Себечевац 362 0,1212 36.010,89 872,90 15  

Сеземче 363 0,1110 29.151,71 647,16 15  

Сеземче 364 0,3203 3.543,87 227,02 15  

Сеземче 365 0,2593 8.745,39 453,53 15  
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Сеземче 366 0,4054 24.006,61 1.946,45 15  

Срндаље 367 0,1372 3.543,88 97,24 15  

Срндаље 368 0,6326 3.543,88 448,37 15  

Срндаље 369 0,1093 17.719,40 387,34 15  

Срње 370 0,0335 36.010,75 241,27 15  

Срње 371 0,5750 41.155,01 4.732,82 15  

Срње 372 0,3447 36.010,88 2.482,59 15  

Станци 373 0,4188 36.010,86 3.016,27 15  

Сушица 374 0,0164 4.801,83 15,75 15  

Сушица 375 0,7265 36.010,87 5.232,38 15  

Сушица 376 3,7689 29.151,70 21.973,96 15  

Текија 377 0,4485 37.027,56 3.321,37 15  

Текија 378 0,0265 41.155,09 218,12 15  

Текија 379 0,5987 41.155,00 4.927,90 15  

Текија 380 0,3966 41.155,02 3.264,41 15  

Треботин 381 0,2783 13.944,84 776,17 15  

Треботин 382 0,0505 46.299,21 467,62 15  

Трмчаре 383 0,1390 5.638,35 156,74 15  

Трмчаре 384 0,4085 9.230,55 754,13 15  

Ћелије 385 0,6133 28.739,70 3.525,21 15  

Ћелије 386 0,4018 32.375,09 2.601,66 15  

Ћелије 387 0,1884 39.808,92 1.500,00 15  

Ћелије 388 2,0346 32.824,49 13.356,94 15  

Ћелије 389 1,1196 35.738,85 8.002,64 15  

Ћелије 390 1,3414 37.344,48 10.018,77 15  

Ћелије 391 0,8965 30.140,12 5.404,12 15  

Ћелије 392 1,1674 35.576,97 8.306,51 15  

Ћелије 393 1,2906 39.147,07 10.104,64 15  

Ћелије 394 0,5111 35.626,08 3.641,69 15  

Ћелије 395 2,0183 40.981,52 16.542,60 15  

Ћелије 396 0,7909 41.968,18 6.638,52 15  

Ћелије 397 0,3118 30.083,80 1.876,02 15  

Ћелије 398 0,1498 36.010,88 1.078,88 15  

Церова 399 2,2034 41.155,01 18.136,19 15  

Церова 400 1,0756 41.155,01 8.853,26 15  

Церова 401 0,1624 8.230,79 267,33 15  

Церова 402 1,3695 41.155,01 11.272,35 15  

Читлук 403 0,7012 35.269,62 4.946,21 15  

Читлук 404 0,2487 48.185,40 2.396,74 15  

Читлук 405 0,0092 52.015,22 95,70 15  

Читлук 406 1,1423 52.015,28 11.883,41 15  

Читлук 407 0,0836 47.591,39 795,72 15  
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Читлук 408 0,1552 52.015,27 1.614,55 15  

Шанац 410 2,0202 41.155,01 16.628,27 15  

Шанац 411 1,4439 41.155,01 11.884,74 15  

Шанац 412 1,4388 40.997,34 11.797,39 15  

Шанац 413 0,1182 41.176,73 973,41 15  

Шанац 414 0,2647 41.155,01 2.178,74 15  

Шанац 415 0,4448 41.155,01 3.661,15 15  

Шанац 416 3,0838 4.999,86 3.083,71 15  

Шанац 417 0,1126 41.154,97 926,81 15  

Шанац 418 0,1766 41.349,38 1.460,46 15  

Шанац 419 0,1249 49.024,18 1.224,62 15  

Шанац 420 0,3891 36.010,87 2.802,36 15  

Шанац 421 1,0998 11.309,55 2.487,64 15  

Шашиловац 422 0,3671 29.151,70 2.140,31 15  

Шашиловац 423 0,6352 36.010,86 4.574,82 15  

Шашиловац  424 1,4029 37.492,25 10.519,57 15  

Шогољ 425 2,5482 46.299,15 23.595,89 15  

Шогољ 426 0,4846 41.155,01 3.988,74 15  

Шогољ 427 0,1798 46.299,17 1.664,91 15  

Штитаре 428 0,2080 41.155,00 1.712,04 15  

Штитаре 429 0,0922 36.010,85 664,04 15  

Штитаре 430 0,0958 41.155,01 788,53 15  

Штитаре 431 0,7874 41.155,00 6.481,09 15  

Укупно  292,6844     

 
 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак 

парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 

коришћење, може се извршити у згради града КРУШЕВАЦ, у канцеларији бр 26 сваког радног дана од 7.30 до 

15.30 часова. 

Контакт особа Милош Павић, тел. 037 414 721. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 

извршити: 
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КО 

 

 

Дана 

 

Од (часова) 

 
 

1 2 3 

Бела Вода 08.06.2020 08.30 

Беласица 09.06.2020 14.00 

Бивоље 08.06.2020 10.30 

Бољевац 10.06.2020 07.30 

Бован 10.06.2020 17.00 

Брајковац 09.06.2020 07.30 

Буци 10.06.2020 08.00 

Буковица 09.06.2020 14.30 

Ћелије 09.06.2020 13.30 

Церова 09.06.2020 08.00 

Читлук 08.06.2020 11.00 

Дедина 08.06.2020 12.00 

Дољане 08.06.2020 07.00 

Доњи Степош 09.06.2020 08.00 

Ђунис 10.06.2020 15.00 

Дворане 10.06.2020 09.00 

Гаглово 08.06.2020 14.30 

Гари 08.06.2020 15.00 

Гавез 08.06.2020 16.00 

Глобаре 10.06.2020 17.30 

Глободер 10.06.2020 08.00 

Горњи Степош 09.06.2020 08.30 

Гревци 10.06.2020 14.00 

Гркљане 09.06.2020 13.00 

Јабланица 09.06.2020 12.30 

Јасика 08.06.2020 07.30 

Јошје 09.06.2020 15.00 

Каоник 10.06.2020 09.00 

Капиџија 08.06.2020 12.30 

Кобиље 08.06.2020 10.00 

Коњух 08.06.2020 09.00 

Крушевац 08.06.2020 10.00 

Крушинце 10.06.2020 9.30 

Кукљин 08.06.2020 08.00 

Купци 09.06.2020 12.00 

Лазарица 08.06.2020 10.30 

Липовац 09.06.2020 07.30 

Љубава 10.06.2020 09.30 

Ломница 09.06.2020 11.00 

Ловци 09.06.2020 11.30 
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Лукавац 10.06.2020 15.00 

Мачковац 10.06.2020 10.00 

Мајдево 09.06.2020 11.30 

Макрешане 08.06.2020 13.00 

Мала Река 10.06.2020 10.00 

Мали Шиљеговац 10.06.2020 10.30 

Мало Головоде 09.06.2020 12.00 

Мешево 10.06.2020 14.30 

Модрица 10.06.2020 14.00 

Мудраковац 08.06.2020 15.00 

Наупаре 09.06.2020 11.00 

Падеж 10.06.2020 10.30 

Пакашница 08.06.2020 16.30 

Паруновац 08.06.2020 13.30 

Пасјак 08.06.2020 14.00 

Пепељевац 08.06.2020 17.00 

Рибаре 10.06.2020 11.00 

Рлица 10.06.2020 11.30 

Росица 10.06.2020 12.00 

Шанац 10.06.2020 12.00 

Шашиловац 10.06.2020 13.00 

Себечевац 09.06.2020 10.00 

Сеземче 08.06.2020 14.00 

Шогољ 09.06.2020 9.30 

Срндаље 10.06.2020 12.30 

Срње 10.06.2020 11.00 

Станци 10.06.2020 11.30 

Штитаре 09.06.2020 16.00 

Сушица 10.06.2020 13.00 

Текија 08.06.2020 14.00 

Треботин 08.06.2020 17.00 

Трмчаре 10.06.2020 14.00 

Велика Крушевица 08.06.2020 09.30 

Велики Шиљеговац 10.06.2020 15.00 

Велико Головоде 10.06.2020 13.30 

Вратаре 08.06.2020 10.00 

Вучак 08.06.2020 16.30 

Здравиње 10.06.2020 15.30 

Зебица 10.06.2020 16.00 

Зубовац 10.06.2020 16.30 
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5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 

надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена 
површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта. 

 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

коришћења пољопривривредног земљишта у                                                                      
државној својини сноси лице које добије то земљиште 
у закуп, односно на коришћење. 

 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на 

коришћење искључиво за пољопривредну произво-
дњу, не може се користити у друге сврхе. 

 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано у јавна надметања означена * и ** у табели 
тачке 1. овог огласа није било издато најмање 
последње три агроекономске године и није било 
предмет коришћења. 

 
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп. 
 

II 
 

– Услови за пријављивање на јавно надметање  - 
 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године у катастарској општини на којој 
се налази земљиште које је предмет закупа и које је 
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године на територији јединице локалне 
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 
парцела граничи са земљиштем у државној својини 
које је предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, које је власник 
пољопривредног земљишта најмање 10 ха у 
катастарској општини у којој се налази земљиште које 
је предмет закупа и има седиште на територији 
јединице локалне самоуправе којој припада та 
катастарска општина. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини 

- за бројеве јавних надметања означених * у 
табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно 
лице које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу; 

- за бројеве јавних надметања означених ** у 
табели тачке 1. овог огласа има правно лице и 
предузетник које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу, које је у својству претежне делатности 
регистровано или има у оснивачком акту наведену 
енергетску делатност прописану законом којим се 
уређује област енергетике, а за чије обављање се 
користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и 
да у року од три године од дана закључења уговора о 
коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној 
употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад 
се планира коришћење обновљивих извора од 
биомасе који гласи на име лица са којим је закључен 
уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да 
важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству 
се утврђује пасиван статус. 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини понуђач доказује фотокопијама 
следећих докумената: 

- доказ о месту пребивалишта три године за 
физичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од 
шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да 
има седиште на територији јединице локалне само-
управе којој припада катастарска општина у којој се 
налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; 

- потврда о активном статусу из Регистра 
пољопривредних газдинстава за три године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као 
доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног 
земљишта за физичка лица (не старији од шест 
месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и 
катастарски план као доказ о власништву 
пољопривредног земљишта које се граничи са 
земљиштем које је предмет закупа за физичка лица 
(не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као 
доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног 
земљишта правног лица у катастарској општини у 
којој се налази земљиште које је предмет закупа (не 
старији од шест месеци). 

 
4. Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредну производњу за бројеве 
јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог 
огласа понуђач доказује фотокопијама следећих 
докумената: 

- личном картом или очитаном личном картом за 
личне карте са чипом за физичка лица, односно, 
изводом из привредног регистра (не старији од шест 
месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;  

- потврдом о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава. 

 
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за производњу енергије из обновљи-
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вих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве 
јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог 
огласа доказује фотокопијама следећих докумената: 

- потврдом о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава; 

- изводом из привредног регистра (не старији од 
шест месеци до дана објављивања огласа), односно 
оснивачким актом као доказ да је регистровано за 
енергетску делатност за чије обављање се користе 
обновљиви извори од биомасе и сточарства. 

 
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе оригинале докумената из тачака 3, 
4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење 
поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је 
дужан да након закључења записника са јавног 
надметања, преда оригинале докумената из тачака 3, 
4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања, која разматра документацију и 
утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

 
7. Понуђач или његов овлашћени предста-вник 

дужан је да присуствује јавном надметању, у 
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

 
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да 

достави оверено пуномоћје од стране надлежног 
органа Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени 
представник може заступати само једног понуђача на 
јавном надметању. 

 
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за 

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 
тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. 
овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун градске управе Крушевац број: 840-973804-65, 
модел 97, позив на број 97-052 

 
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити након јавног 
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину. У случају да 
најповољнији понуђач одустане од своје понуде 
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу 
који је одлуком Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања удаљен са јавног надметања због 
нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

 
11. Уколико излицитирана цена прелази дво-

струки износ почетне цене, потребно је да сви 
понуђачи који настављају надметање, допуне депозит 
до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља 
после уплате депозита. 

 
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде 

благовремено достављена најмање једна пријава. 
 
13. Право закупа и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и 
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава која: 

 

1) су у пасивном статусу; 
 
2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа пољопривредног 
земљишта у државној својини; 

 
4) су нарушавала несметано одвијање било ког 

дела поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно 
земљиште у државној својини; 

 
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште 

у државној својини у подзакуп. 
 

III 
 

– Документација за пријављивање на јавно 
надметање – 

 
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости 

и потписан); 
2. доказ о уплати депозита; 
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини документацију наведену у делу II тачка 3. 
овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства 
документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа;  

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно 
штампане налепнице са адресом општине, се могу 
преузети на веб презентацији града КРУШЕВАЦ. 
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 
саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти 
на којој мора да пише: 

 
На предњој страни: 
 
 Адреса: град КРУШЕВАЦ, улица и број: 

Газиместанска 1., 
 
Комисији за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 
 
- Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 
 
   Број јавног надметања ____ (навести и КО) 
 
На задњој страни: 
 
- име и презиме/назив и адреса понуђача 
 
Заједно са пријавом на оглас доставља се 

наведена документација. 
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IV 

 
– Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15.30 сати, дана 17.06.2020. године. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Градске управе града Крушевца као и 

пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 
V 

 
– Јавно надметање - 

 
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у 

граду Крушевцу, улица и број: Газиместанска 1 и то: 
 

КО Дана Почетак у (часова) 
 

1 2 3 

Бела Вода 22.06.2020 12.00 

Беласица 22.06.2020 12.00 

Бивоље 22.06.2020 12.00 

Бољевац 22.06.2020 12.00 

Бован 22.06.2020 12.00 

Брајковац 22.06.2020 12.00 

Буци 22.06.2020 12.00 

Буковица 22.06.2020 12.00 

Ћелије 22.06.2020 12.00 

Церова 22.06.2020 12.00 

Читлук 22.06.2020 12.00 

Дедина 22.06.2020 12.00 

Дољане 22.06.2020 12.00 

Доњи Степош 22.06.2020 12.00 

Ђунис 22.06.2020 12.00 

Дворане 22.06.2020 12.00 

Гаглово 22.06.2020 12.00 

Гари 22.06.2020 12.00 

Гавез 22.06.2020 12.00 

Глобаре 22.06.2020 12.00 

Глободер 22.06.2020 12.00 

Горњи Степош 22.06.2020 12.00 

Гревци 22.06.2020 12.00 

Гркљане 22.06.2020 12.00 

Јабланица 22.06.2020 12.00 

Јасика 22.06.2020 12.00 

Јошје 22.06.2020 12.00 

Каоник 22.06.2020 12.00 

Капиџија 22.06.2020 12.00 

Кобиље 22.06.2020 12.00 

Коњух 22.06.2020 12.00 

Крушевац 22.06.2020 12.00 

Крушинце 22.06.2020 12.00 



      02.06.2020.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                       21 
 

 

1 2 3 

Кукљин 22.06.2020 12.00 

Купци 22.06.2020 12.00 

Лазарица 22.06.2020 12.00 

Липовац 22.06.2020 12.00 

Љубава 22.06.2020 12.00 

Ломница 22.06.2020 12.00 

Ловци 22.06.2020 12.00 

Лукавац 22.06.2020 12.00 

Мачковац 22.06.2020 12.00 

Мајдево 22.06.2020 12.00 

Макрешане 22.06.2020 12.00 

Мала Река 22.06.2020 12.00 

Мали Шиљеговац 22.06.2020 12.00 

Мало Головоде 22.06.2020 12.00 

Мешево 22.06.2020 12.00 

Модрица 22.06.2020 12.00 

Мудраковац 22.06.2020 12.00 

Наупаре 22.06.2020 12.00 

Падеж 22.06.2020 12.00 

Пакашница 22.06.2020 12.00 

Паруновац 22.06.2020 12.00 

Пасјак 22.06.2020 12.00 

Пепељевац 22.06.2020 12.00 

Рибаре 22.06.2020 12.00 

Рлица 22.06.2020 12.00 

Росица 22.06.2020 12.00 

Шанац 22.06.2020 12.00 

Шашиловац 22.06.2020 12.00 

Себечевац 22.06.2020 12.00 

Сеземче 22.06.2020 12.00 

Шогољ 22.06.2020 12.00 

Срндаље 22.06.2020 12.00 

Срње 22.06.2020 12.00 

Станци 22.06.2020 12.00 

Штитаре 22.06.2020 12.00 

Сушица 22.06.2020 12.00 

Текија 22.06.2020 12.00 

Треботин 22.06.2020 12.00 

Трмчаре 22.06.2020 12.00 

Велика Крушевица 22.06.2020 12.00 

Велики Шиљеговац 22.06.2020 12.00 

Велико Головоде 22.06.2020 12.00 

Вратаре 22.06.2020 12.00 

Вучак 22.06.2020 12.00 

Здравиње 22.06.2020 12.00 

Зебица 22.06.2020 12.00 

Зубовац 22.06.2020 12.00 
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VI 

 
- Плаћање закупнине - 

 
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања. 
Закупнина се плаћа унапред у динарској против-

вредности по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан уплате. 

 
VII 

 
– Уплата закупнине и средства обезбеђења 

плаћања - 
 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 

дана од правноснажности одлуке достави доказ о 
уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном 
одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко 
градске управе града КРУШЕВАЦ. 

 
Уколико је период закупа дужи од једне године, 

закупнина се плаћа најкасније до 30. септембра за 
сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 
годину закупа потребно је доставити и: 

 
- гаранцију пословне банке у висини годишње 

закупнине пољопривредног земљишта или 
 
- уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или  
 
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње 

закупнине као средство обезбеђења плаћања 
закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину 
закупа. 

  
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе 

за пољопривредено земљиште, у "Службеном листу 
града Крушевца", с тим што ће се рок за подношење 
пријаве рачунати од првог наредног радног дана од 
дана објављивања на веб презентацији Управе за 
пољопривредено земљиште. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  320-84/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку  Надзорног 

одбора ЈП "Пословни центар" Крушевац бр. 610 од 
05.03.2020. године којом се врши допуна Ценовника 
за обележавање хоризонталне сигнализације на 
путевима на територији града Крушевца, утврђеног 
Решењем  Градског већа III бр. 023-29/2019 од 
11.04.2019. године. Допуна се врши тако што се на 
постојећи ценовник  додају следеће позиције:  

 

Р. 
бр. 

Елементи Цена 

5. 

 
Набавка материјала за обележа-
вање у другим бојама (осим 
беле) и превоз до Крушевца 
поликолор (разређивач, перле) 
за линије дебљине 12 cm 

 
60,00 дин/m 

6. 

 
Набавка материјала за обележа-
вање у другим бојама (осим 
беле), боја разређивач, перле и 
превоз до Крушевца 

 
450,00 дин/m2 

7. 

 
Обележавање попречних линија 
и других ознака на коловозу 
методом хладне пластике у 
белој боји. Цена обухвата на-
бавку свих потребних матери-
јала и превоз до места обе-
лежавања, припрему површина 
за обележавање (чишћење и 
прање), превоз радника и опре-
ме, припрему боје, припрему 
шаблона за обележавање руч-
ним наношењем хладне пласти-
ке у слоју д = 3mm 

 
 
 

3.120,00 дин/m2 

 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у 

зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додатну вредност. 

 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  023-23/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2020. годину (,,Сл. лист града 
Крушевца", бр. 16/19), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од Јавног 
интереса која реализују удружења (''Сл. гласник 
Републике Србије'', бр. 16/18), Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма од јавног 
интереса за реализацију Локалног плана акције за 
децу града Крушевца  (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 
15/18),  Предлогa Одлуке о избору програма/пројеката 
за финансирање или суфинан-сирање из буџета града 
усмерених ка реализацији Локалног  плана акције  за 
децу   града Крушевца  у 2020. години, број 100/20  од  
13.05.2020. године и члана 50. Статута града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 29.05.2020. 
године, донело је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  
ПЛАНА АКЦИЈЕ  ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

У 2020. ГОДИНИ 
 
I ФИНАНСИРАЈУ СЕ програми/пројекти у 

области имплементације Локалног  плана акције  за 
децу  града Крушевца за 2020. годину , који ће се 
финансирати  из буџета Града Крушевца у 2020. 
години, у укупном износу од  1.000.000,00 динара са 
позицијe 91 конта 481941 Дотације осталим 
удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удржења грађана – имплементација Локалног  плана 
акције за децу за 2020. годину) и то: 

 
1. Пројекат ''Екосвести се-природи окрени се“ 

– подносиоца Удружење биолога Крушевца  
„БИОКС'', у висини од 340.000,00 динара 
(материјал за радионице, захвалнице дипломе, 
смештај ученика на Јастребцу, оброк за основце вила 
Идила на Јастребцу, оброк за предшколце вила Идила 
на Јастребцу, послужење за радионице, путни 
трошкови за превоз деце на Јастребац, хонорари, 
провизија ). Број бодова 78 . Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-832/2020 од 14.02.2020. године. 
Област: 3. Квалитетно образовање за сву децу. 
Реализација пројекта од 1.6. – 30.12.2020.године. 

 
2. Пројекат ''Дечија сваштаоница" – подносиоца  

„НОВЕ ФОРМЕ“, у висини од 50.000,00 динара 
(материјал за глумионицу, освежење за полазнике, 
провизија). Број бодова 72 . Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-953/2020 од 24.02.2020. године. 
Област: 4. Унапређење културе, информисања и физичке 
културе. Реализација пројекта од 20.6. – 10.08.2020. 
године. 

 
3. Пројекат  Развијање уметничких потенци-

јала деце града Крушевца'' Шаренградска 
сликаоница 2''  – подносиоца Удружење љубитеља 
уметности „БуквАрт“, у висини од 150.000,00 динара 

(дизајн и штампа јавног позива, материјал за радионицу, 
освежење за учеснике радионица, услуге штампе 
завршних радова, хонорар,провизија ). Број бодова 87 . 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-959/2020 
од 24.02.2020. године. Област: 4. Унапређење културе, 
информисања и физичке културе.Реализација пројекта 
од 15.10. – 30.12.2020. године. 

 
4. Пројекат ''Формирање астрономских 

секција у Крушевачким школама''  – подносиоца 
Астрономско удружење „Еурека“,  у висини од 
170.000,00 динара ( комплет телескопа за све основне 
школе, трошкови припреме и штампања материјала за 
школу и учеснике, провизија). Број бодова 90. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
962/2020 од 24.02.2020. године. Област: 3. Квалитетно 
образовање за сву децу . Реализација пројекта од 1.09. 
- 20.12.2020. године.  

 
5. Пројекат "Породица и дијабетес'' – 

подносиоца Друштво за борбу против шећерне 
болести Крушевац,  у висини од 200.000,00 динара 
(штампани материја, освежење и реквизити за спортске 
дане, део смештаја за децу Камп на Јастребцу, провизија 
). Број бодова 84 . Пријава је заведена под редним бројем 
IV-03-918/2020 од 21.02.2020. године. Област: 2. Боље 
здравље за сву децу. Реализација пројекта од 15.6.-
31.12.2020. године. 

 
6. Пројекат ''Извиђач, живи авантуру и гради 

бољи свет'' – подносиоца Одред извиђача 
''Јастреб'', у висини од 90.000,00 динара (набавка 
извиђачких обележја, израда извиђачких застава, 
материјал за радионице, дипломе и захвалнице, 
трошкови превоза, набавка хране и освежење за 
учеснике, набавка средстава за хигијену, провизија). 
Број бодова 60.  Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-950/2020 од 24.02.2020. године. Област: 
3. Квалитетно образовање за сву децу. Реализација 
пројекта од 15.6. – 30.11.2020.године 

 
II - ОДБИЈАЈУ СЕ програми/пројекти: 
 
1. Пројекат ''Клот Фркет“ – подносиоца  

„ЕТНО РАСИНА“. Број бодова 45. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-958/2020 од 
24.02.2020. године. Област: 3. Квалитетно образовање 
за сву децу.  

 
2. Пројекат Крушевачки дечији ИНФО 

центар''КРУШКИЦА.ИНФО ''  – подносиоца Лига 
за истраживачко новинарство Крушевац. Број 
бодова 50 . Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-870/2020 од 19.02.2020. године. Област: 4. 
Унапређење културе, информисања и физичке 
културе.  

 
3. Пројекат ''Кошарка као превенције 

предгојазних и гојазних стања код деце и младих у 
Крушевцу''  – подносиоца Кошаркашко удружење 
''Феникс 037'' Крушевац . Број бодова 35. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-913/2020 од 
21.02.2020. године. Област: 4. Унапређење културе, 
информисања и физичке културе.  
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4. Пројекат ''Промоција и популаризација 
такмичења из области рачунарства и информа-тике 
за ученике основних школа'' – подносиоца 
Информационе технологије Удружење професора 
Србије . Број бодова 44. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03/4-955/2020 од 24.02.2020. године. Област: 
3. Квалитетно образовање за сву децу.  

 
5. Пројекат ''Заједно против вршњачког 

насиља'' – подносиоца Удружења здравствених 
радника Националне асоцијације Расинског 
округа. Број бодова 43. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-952/2020 од 24.02.2020. године. 
Област: 1. Социјална заштита по мери деце.  

 
6. Пројекат ''Саобраћајни знаци'' – 

подносиоца Удружење ''Нулта емисија угљен-
диоксида''. Број бодова 40. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-966/2020 од 24.02.2020. године. 
Област: 3. Квалитетно образовање за сву децу.  

 
7. Пројекат ''Сачувајмо традицију'' – 

подносиоца Коло српских сестара Крушевац . Број 
бодова 46 . Пријава је заведена под редним бројем    
IV-03-972/2020 од 25.02.2020. године. Област: 4. 
Унапређење културе, информисања и физичке 
културе.  

 
III  Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/ пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  плана акције  за децу града Крушевца у 
2020. години са подносиоцима, удружењима грађана 
из тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 

 
IV По закључењу Уговора са начелником Градске 

управе града Крушевца, одобрена средства биће 
пренета на наменске рачуне Управе за трезор 
подносиоца изабраних пројеката, по динамици и 
условима утврђеним Уговором.   

 
V   Средства за ове намене планирана  су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2020. годину, позицијa 91  
конто 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног  плана акције  за децу за 
2020. годину).  

 
 
VI  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-211/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 38. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС‟, бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. 
закон), Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
("Сл. гласник РС", број 16/2018), члана 50. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 15/18), Одлуке о буџету града Крушевца за 2020. 
годину (" Службени лист града Крушевца", бр. 16/19), 
члана 20. и 21. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Крушевца 
за суфинансирање и финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса ("Сл. лист града 
Крушевца", број 3/2019) и предлога Одлуке Комисије 
од 15.05.2020. год. о избору програма/пројекта који ће 
се финансирати или суфинансирати  из буџета града 
Крушевца у 2020. години у области неговања 
културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова 
и стандарда ветерана 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  29.05.2020. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ НЕГОВАЊА 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ТРАДИЦИЈА 

ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА И СТАНДАРДА 
ВЕТЕРАНА ЗА ГРАД КРУШЕВАЦ  

У 2020. ГОДИНИ 
 
I. Одобрава се финансирање програма/пројеката 

у области неговања културног наслеђа, традиција 
ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град 
Крушевац у 2020. години у укупном износу од 
1.300.000,00 динара у оквиру Програма 15, шифра 
програмске активности 0602-0001, функционисање 
Градске управе, део позиције 130, конто 481941 
(Дотације осталим удружењима грађана) за следећа 
удружења: 

 
1. Удружење за неговање слободарских 

традиција, са седиштем у Крушевцу, у укупном 
износу од 118.000,00 динара, на име спровођења 
активности у оквиру пројекта "Евоцирање 
историјских догађаја Српске слободарске традиције". 
Референтни број пројекта 810. Укупан број бодова 82. 

 
2. Градско удружење бораца НОР-а Крушевац, 

са седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 
332.000,00 динара, на име спровођења активности у 
оквиру пројекта "Неговање традиција НОР-а и 
очување историјских вредности НОБ-е 1941 – 1945. 
године". Референтни број пројекта 833. Укупан број 
бодова 72. 

 
3. Српски витез, са седиштем у Крушевцу, у 

укупном износу од 230.000,00 динара, на име 
спровођења активности у оквиру пројекта "Филм о 
храбрим ратницима Крушевца и околине у Првом 
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светском рату". Референтни број пројекта 811. 
Укупан број бодова 57. 

 
4. Хуманитарна организација "Градитељи 

мира", са седиштем у Крушевцу, у укупном износу 
од 230.000,00 динара, на име спровођења активности 
у оквиру пројекта "Ђенерал Вељко Раденовић". 
Референтни број пројекта 858. Укупан број бодова 51. 

 
5. Градска организација резервних војних 

старешина Крушевац, са седиштем у Крушевцу, у 
укупном износу од 390.000,00 динара, на име 
спровођења активности у оквиру пројекта "Резервне 
војне старешине у функцији свеопште безбедности". 
Референтни број пројекта 834. Укупан број бодова 41. 

 
II.  Са наведеним удружењима из става I. ове 

одлуке начелник Градске управе града Крушевца 
закључиће уговор о финансирању и суфинансирању 
програма/пројекта од јавног интереса којим се ближе 
уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна. 

 
III. По закључењу уговора из става 2. ове одлуке 

одобрена средства биће пренета на наменске рачуне 
Управе за трезор подносилаца изабраних пројеката, 
по динамици и условима утврђеним уговором. 

 
IV. ОДБИЈА се финансирање програма “Заједно 

за Расински округ – Ветерани Крушевац“, удружења 
Заједно за Расински округ – Ветерани Крушевац, јер 
су средства за наведени програм већ одобрена од 
стране Градског већа, а на предлог Комисије за избор 
програма/пројекта од јавног интереса у области 
социјалане заштите, борачко – инвалидске заштите и 
заштите лица са инвалидитетом. 

 
V. Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  022-210/20  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
 
 
95 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/18), Одлуке о буџету 
града Крушевца за 2020. годину ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 16/19) и Решења Градског већа 
града Крушевца бр. III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. 
године и Решења Градског већа града Крушевца         
бр. III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. године, 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020.  године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 
критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Приправници“ бр. 5/2020 од 
29.05.2020. године, које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава на седници одржаној 29.05.2020. 
године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-65/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 

*     *     * 
 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину ("Службени лист града Крушевца",        
бр. 16/19), Решења Градског већа града Крушевца        
III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења 
Градског већа града Крушевца бр. III бр. 022-57/19 од 
19.02.2019. године 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ  

ЗА  ИЗБОР  КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "ПРИПРАВНИЦИ" 

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Програм приправника за незапослена лица са 

високим нивоом квалификација подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у 
струци за коју је стечен висок ниво квалификације, 
ради обављања приправничког стажа, односно 
стицања услова за полагање стручног испита, када је 
то законом, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за рад на одређеним пословима, уз 
заснивање радног односа.  

Програм се реализује код послодавца који 
припада приватном сектору и траје у складу са 
законом, односно на основу акта о организацији и 
систематизацији послова код послодавца. Уколико се 
програм приправника спроводи у складу са законом, 
Национална служба за запошљавање  (у даљем 
тексту: Национална служба) и Град могу да 
финансирају програм у дужини прописаној законом, 
а најдуже 12 месеци. Када се програм приправника 
спроводи у складу са актом о организацији и 
систематизацији послова, Национална служба и Град 
програм финансирају у трајању: 

 до 9 месеци за лица са шестим нивоом 
квалификација и/или 180 ЕСПБ, 
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 до 12 месеци за лица са најмање шестим 
нивоом квалификација и 240 ЕСПБ. 

Незапослени који је радио краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж у струци која је 
услов за рад на тим пословима, у програм се може 
укључити за преостало време потребно за стицање 
услова за полагање приправничког/стручног испита.  

Послодавцу током реализације програма 
приправника Национална служба рефундира на 
месечном нивоу нето зараду лица у износу од 
35.000,00 динара (за пун фонд радних часова) и 
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање, у трајању до 9, односно 12 месеци. 

Јавни позив за реализацију програма 
приправника за незапослена лица са високим нивоом 
квалификација представља основ за доделу de minimis 
државне помоћи. 

 
II - УСЛОВИ УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у реализацији програма припра-

вника може остварити послодавац под условом:  
 да припада приватном сектору (удео 

приватног капитала у власничкој структури 100%); 
 да има регистровано пословно седиште или 

организациону јединицу на подручју града Крушевца; 
 да је у дозвољеном оквиру опредељеног 

износа за de minimis државну помоћ у текућој 
фискалној години и претходне две фискалне године, 
у складу са прописима за доделу државне помоћи; 

 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 законом или актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца прописана 
обавеза обављања приправничког стажа као услов за 
рад на одређеним пословима; 

 да има кадровске капацитете за стручно 
оспособљавање лица, односно има запосленог 
ментора (са пуним месечним фондом радних часова) 
који је најмање истог нивоа квалификације као и 
приправник и, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 

o има исту струку и најмање 12 месеци радног 
искуства у струци, или 

o има најмање 24 месеца радног искуства на 
пословима на којима ће се стручно оспособљавати 
приправник и струку која је дефинисана актом о 
организацији и систематизацији послова код 
послодавца;  

 да запосли и стручно оспособљава незапо-
слено лице које се води на евиденцији Нaционалне 
службе, филијала Крушевац и 

o има најмање шести ниво квалификације  

o нема радног искуства у струци за које је 
стечена квалификација или које је радило краће од 
времена утврђеног за приправнички стаж 

o има просечну оцену најмање 8,5 на претходно 
завршеним нивоима студија 

o има до 30 година старости; 
o има пребивалиште на подручју града 

Крушевца 
 да у програм приправника не укључује 

незапослено лице којe je у периоду од три месеца пре 
подношења захтева за учешће у програму 
приправника билo у радном односу код тог 
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.  

У програм се могу укључити незапослене особе 
са инвалидитетом и Роми, без обзира на године 
старости и просечну оцену.  

Послодавац који има до 10 запослених има право 
да у програм приправника (за незапослена лица са 
високим нивоом квалификација и незапослена лица са 
средњим нивоом квалификација) укључи до два 
незапослена лица, а послодавац који има 11 и више 
запослених има право да у програм укључи 
незапослена лица чији број не може бити већи од 20% 
укупног броја запослених. 

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; 
- програм стручног оспособљавања приправника; 
- обавештење подносиоца захтева о раније 

примљеној државној помоћи мале вредности, на 
прописаном обрасцу 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 
и/или извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима, штампан из 
електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), потписан од стране послодавца, за последњи 



      02.06.2020.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                       27 
 

 

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 кадровским капацитетима за стручно 
оспособљавање лица: 

o доказ о квалификацијама ментора 
(диплома/уверење), 

o 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 са осталом 

потребном документацијом, подноси се  препо-
рученом поштом или доставом преко писарнице 
Градске управе града Крушевца са назнаком „ 
Пријава за програм приправника са високим нивоом 
квалификација “. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за привреду Градске управе 
(канц.бр.23) или преузети са сајтова www.krusevac.rs 
и  www.nsz.gov.rs 

 

IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Одлука о одобравању средстава за програм приправника доноси се на основу провере, бодовања и 

рангирања поднетог захтева за учешће у програму.  
 
Бодовање поднетих захтева 
 
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 
 

БОДОВНА ЛИСТА 

Бр. Критеријуми Бодови 

1. 

Програм стручног 

оспособљавања 

приправника 

Реализује се у складу са законом  10 

Реализује се на основу акта о организацији и систематизацији 

послова 

 

5 

2. 
Кадровски 

капацитети  

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног 

искуства   

или 

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 

на којима се стручно оспособљава приправник и има више од 48 

месеци радног искуства на тим пословима 

 

10 

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног 

искуства   

или 

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 

на којима се стручно оспособљава приправник и има од 36 до 48 

месеци радног искуства на тим пословима 

 

8 

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног 

искуства   

или 

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова 

на којима се стручно оспособљава приправник и има од 24 до 36 

месеци радног искуства на тим пословима 

5 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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3. 
Дужина обављања 

делатности 

Пословање дуже од 5 година 20 

Пословање од 3 до 5 година 15 

Пословање од 1 до 3 године 10 

Пословање до 1 године 5 

4. 

Претходно 

коришћена 

средства 

Националне 

службе по 

програму 

приправника*  

Проценат запослених лица 
по завршетку уговорне 
обавезе** 

Више од 50% запослених лица 10 

Запослено до 50% лица 5 

Није било запослених 0 

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

Да 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50 

 
*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе по програму приправника“ 
односи се на програм приправника са средњим и 
високим образовањем спроведен по јавном позиву у 
2019. години, који је финансирала делимично или у 
целости Национална служба. 

**Критеријум „Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос 
броја лица која су у периоду од 6 месеци након 
завршетка уговорне обавезе 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 
приправника“, затим „Кадровски капацитети“, затим 
„Програм стручног оспособљавања приправника“ и 
на крају критеријум „Дужина обављања делатности“. 

 
Динамика одлучивања  
 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року 

до 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.  

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

 

V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Град, Национална служба и послодавац у року 

до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању 
средстава закључују уговор, којим уређују 
међусобна права и обавезе. 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. 

Документација за закључивање уговора са 
послодавцем 

У циљу закључивања уговора, послодавац је у 
обавези да Националној служби достави:  

 потписан уговор о раду са лицем запосленим 
у својству приправника, 

 фотокопију картона депонованих потписа 
код пословне банке, за текући рачун на који ће бити 
пренета средства по основу рефундације трошкова 
зараде и 

 фотокопију / очитану личну карту овлашћеног 
лица корисника средстава.  

Датум почетка спровођења програма 
приправника мора бити након датума доношења 
одлуке о одобравању средстава и у току календарске 
године у којој је донета одлука. 

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

 
Послодавац је у обавези да:  
- запосли и стручно оспособљава приправника 

за самосталан рад у струци;  
- месечно, у складу са законом и законским 

роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду 
приправнику, најмање у висини одобреног износа; 
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- месечно, за месец који претходи текућем 
месецу, доставља Националној служби захтев за 
учешће у финансирању зараде и доказе о исплати 
зараде приправнику и уплати припадајућег пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање;  

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

- изда приправнику уверење о обављеном 
приправничком стажу;  

- 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 престанка радног односа приправника 
у току трајања програма, послодавац може да у року 
до 30 дана од дана престанка радног односа заснује 
радни однос са другим незапосленим лицем које 
испуњава потребне услове, у складу са законом, за 
преостало време дефинисано уговором увећано за 
период спроведене замене. 

 
VII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби биће обрађивани искључиво у 
сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом 
о заштити података о личности.  

Приступ личним подацима имаће само 
овлашћена лица Националне службе која су обавезана 
на чување поверљивости података о личности и неће 
их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно 
у сврху контроле поступка спровођења Jавног позива 
или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности 
у року предвиђеним законом, уз примену 
одговарајућих техничких, организационих и 
кадровских мера.  

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, право 
на ограничење обраде својих података, право на 
приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.  

 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму могу се добити у 

Служби за привреду Градске управе (канц.бр.23),( 
телефон 414-853, 414-723 ) и у Националној служби, 
филијала Крушевац ( телефон 412-535 )  

Јавни позив је отворен од дана објављивања на 
сајтовима Града и Националне службе , до утрошка 
расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.09.2020. године. 

 
       Председник Комисије 
                                           Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 

96 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2020. годину ("Службени 
лист града Крушевц", бр. 16/19) и Решења Градског 
већа града Крушевца III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. 
године и Решења Градског већа града Крушевца          
III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. године 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Јавни радови“ бр. 2/2020 од 
29.05.2020. године, које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава на седници одржаној 29.05.2020. 
године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-66/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 

*      *      * 
 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину (Службени лист града Крушевца бр. 
16/19), Решења Градског већа града Крушевца                  
III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења 
Градског већа града Крушевца III бр. 022-57/19 од 
19.02.2019. године 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ   

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "ЈАВНИ РАДОВИ" 

 
I  - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Програм јавних радова намењен је радном 

ангажовању првенствено теже запошљивих незапо-
слених лица и незапослених у стању социјалне по-
требе, ради очувања и унапређења радних способно-
сти незапослених, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац 
- извођач јавног рада, кога одређују град Крушевац и  
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 су 
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на евиденцији незапослених најмање 6 (шест) месеци 
и припадају теже запошљивим  категоријама 
дефинисаним Локалним акционим планом 
запошљавања града Крушевца. 

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

На јавним радовима се радно ангажује 
најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених 
категорија незапослених. 

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: 
- социјалне заштите и хуманитарног рада, 
- одржавања и обнављања јавне нфраструктуре,  
- 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, у 
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном 
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно 
времену радног ангажовања на месечном нивоу, 
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и 
трошкове доласка и одласка са рада; 

 
 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 о стеченим компетенцијама; 
послодавцу - извођачу јавног рада, односно 
образовној установи, исплаћују се средства у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по 
ангажованом лицу које је завршило 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 оправда-
ност потребе за обуком, уколико исто није регули-
сано законом. 

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

вање 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 и 
 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 јавног 
рада може да оствари под условом да : 

 
- реализује јавни рад на подручју града Крушевца 
- ангажује незапослена лица са пребивалиштем на 

подручју града Крушевца 
- је измирио 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); 

 
 фотокопија лиценце за пружање услуга, у 

складу са прописима у области социјалне заштите - 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.); 

 
 информације о корисницима услуга (број и 

структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из 
области социјалне заштите и хуманитарног рада. 
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Уколико послодавац - извођач јавног рада орга-
низује 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 у 

два примерка, Националној служби за запошљавање, 
Филијала Крушевац. Пријава се подноси непосредно 
или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Филијали Крушевац или преузети на 
сајтовима 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. 

 
Град и Национална служба приликом одлу-

чивања процењују оправданост укључивања броја 
лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и 
оправданост поднете пријаве послодавца - извођача 
јавног рада коме је 2018, 2019. и 2020. године 
финансирано спровођење јавног рада у истој области, 
у складу са опредељеним износом средстава. 

 

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова 
се објављује на огласној табли Националне службе, филијала Крушевац. 

 

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

 
Критеријуми 

 

Број 
бодова 

 

Област спровођења 

јавног рада 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјална заштита и хуманитарни рад 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 без квалификација 

и нискоквалификованих 20 

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица без квалификација 

и нискоквалификованих 

 

15 

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају 

следећим категоријама: 1. радно способни корисници новчане социјалне 

помоћи, 2. Роми, 3. лица која посао траже дуже од 18 месеци, а не 

припадају категоријама из тачака 1 и 2 
 

10 

Претходно 

коришћена 

средства 

Националне 

службе по 

програму јавних 

радова* 

Нису раније коришћена средства 

 

10 

Коришћена средства у другим областима 

 

5 

Коришћена средства у истој области  

 

0 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за 

подручје надлежне филијале** 

 

до 10 
 
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 
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*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе по програму јавних радова“ 
односи се на 2018, 2019. и 2020. годину, 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 
заштите и хуманитарног рада, 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 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. 

 
Начелник Градске управе, директор филијале 

Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе (или други запослени којег 
овласти директор Националне службе) 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 потписан 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; 

 изјава послодавца – извођача јавног рада о 
именовању координатора програма јавног рада 
(координатор ангажованих лица на спровођењу 
јавног рада може бити искључиво запослени код 
послодавца - извођача јавног рада кога определи као 
одговорног за извршавање ових послова); 

 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 / потврда 
о отвореном евиденционом рачуну и образац овере 
потписа (ОП образац); 

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

 за правна лица - доказ о извршеној 
регистрацији меница (попуњен и потписан 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.  

 
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.  

 
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 је у радном односу на неодређено 
време, физичко лице које самостално обавља своју 
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делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. 
адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер. 

 
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:  
 радно ангажована лица задржи до истека 

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 врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа 
квалификације, 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 доставља доказе о утрошку 
пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења 
јавног рада, у складу са уговором; 

 доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове обуке; 

 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, 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; 

 достави Националној служби фотографије 
места извођења јавног рада по завршетку 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). 

 

 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 од дана преноса средстава. 

 
 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби биће обрађивани искључиво у 
сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са 
Законом о заштити података о личности.  

Приступ личним подацима имаће само 
овлашћена лица Националне службе која су обавезана 
на чување поверљивости података о личности и неће 
их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно 
у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности 
у року предвиђеним законом, уз примену 
одговарајућих техничких, организационих и 
кадровских мера.  

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, право 
на ограничење обраде својих података, право на 
приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.  

 
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о јавном конкурсу могу се добити у 

Служби за привреду Градске управе (канц.бр. 23), 
(телефон 414-853, 414-723 ) и у Националној служби, 
филијала Крушевац (телефон 412-536)  

Јавни позив је отворен од дана објављивања на 
сајтовима Града и Националне службе, а последњи 
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 
10.06.2020. године. 

 
  Број: 2/20                         Председник Комисије 
                                           Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
97 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2020. годину ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 16/19) и Решења Градског 
већа града Крушевца III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. 
године и Решења Градског већа града Крушевца          
III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. године, 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Стицање практичних знања“ 
бр. 7/2020 од 29.05.2020. године, које је донела 
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Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава на 
седници одржаној 29.05.2020. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-67/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
*      *      * 

 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
16/19), Решења Градског већа града Крушевца              
III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења 
Градског већа града Крушевца III бр. 022-57/19 од 
19.02.2019. године 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ 

ЗНАЊА" 
 

I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Програм стицања практичних знања подразумева 

стицање практичних знања и вештина незапосленог 
обављањем конкретних послова код послодавца који 
припада приватном сектору.  

У програм се могу укључити незапослена лица из 
следећих категорија: 

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

 лица из категорије вишкова запослених и лица 
која се налазе на евиденцији незапослених 
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) дуже од 18 месеци - са најмање 
средњим нивоом квалификација, без обзира на врсту 
квалификације и радно искуство, а која немају 
адекватна и применљива знања, вештине и 
компетенције за обављање конкретних послова. 

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 и има обавезу да задржи лице у радном односу 
још 3 месеца након завршетка програма (укупно 
трајање 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 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци; 
послодавац има обавезу да задржи лице у радном 
односу још најмање 6 месеци након истека периода 
финансирања (укупно трајање 12 месеци). 

Послодавцу за време стицања знања и вештина за 
рад, Национална служба и Град рефундирају на 
месечном нивоу нето зараду лица у износу од 
31.000,00 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; 

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

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

 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 на конкретним пословима запошљава 
незапосленог са евиденције Националне 
службе,филијала Крушевац, и са пребивалиштем на 
подручју Града, 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:  
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 има запосленог ментора (са пуним месечним 
фондом радних сати) са најмање средњом школом, а 
у складу са нивоом квалификације захтеваном 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 ; 
 обавештење подносиоца захтева о раније 

примљеној државној помоћи мале вредности, на 
прописаном обрасцу 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 органи-
зационом делу (огранак) - извод из регистра или 
одлука надлежног органа о образовању организаци-
оног 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, 
и/или извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима, штампан из 
електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), потписан 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; 

 доказ о кадровским капацитетима подносиоца 
захтева:  

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

o 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. 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев за учешће у програму и осталом 

потребном документацијом, подноси се  препору-
ченом поштом или доставом преко писарнице 
Градске управе града Крушевца са назнаком „Пријава 
за програм стицања практичних знања“. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за привреду Градске управе 
(канц.бр.23) или 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


      02.06.2020.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                       36 
 

 

 
Бодовање поднетих захтева 

 
Приликом бодовања захтева који су испунили услове из јавног позива узимају се у обзир следећи 

критеријуми: 
 

БОДОВНА ЛИСТА 

Бр. Критеријуми Бодови 

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 дуже од 5 година  20 

Пословање од 3 до 5 година 15 

Пословање од 1 до 3 године 10 

Пословање до 1 године 5 

4. 

Претходно 

коришћена 

средства 

Националне 

службе и Града 

по програму 

стицања 

практичних 

знања* 

Проценат запослених 

лица по завршетку 

уговорне обавезе** 

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 
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*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе по програму стицања практичних 
знања“ односи се на програм стицања практичних 
знања спроведен по јавним позивима у 2017, 2018. и 
2019. години, које је финансирала делимично или у 
целости Национална служба. 

**Критеријум „Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе“ 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 доноси се 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. 

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

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 
Начелник Градске управе, Национална служба и 

послодавац у року од 45 дана од дана доношења 
одлуке о одобравању средстава закључују уговор, 
којим уређују међусобна права и обавезе. У случају да 
од датума доношења одлуке до краја календарске 
године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, 
уговор између Града, Националне службе и 
послодавца мора бити закључен до краја календарске 
године. 

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.  

Документација за закључивање уговора са 
послодавцем 

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 2.000.000,00 

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

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динар и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средства за трошкове оспособљавања са 
роком важења од 18 месеци од дана издавања. 

 
2. За правно лице: 
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 

динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динар и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средства са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања. 

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 овлашћеног 
лица корисника средстава/ жиранта и 

 друге доказе у зависности од статуса жиранта. 
Жирант може бити свако пословно способно 

физичко лице које је у радном односу на неодређено 
време, 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.), пензионер. 

 
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;  

 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; 

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

 месечно, за месец који претходи текућем 
месецу, доставља Националној служби захтев за 
учешће у финансирању зараде и доказе о исплати 
зараде лицу укљученом у програм и уплати 
припадајућег пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање;  
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 изда лицу потврду о стеченом практичном 
знању за обављање послова са наведеним 
компетенцијама у областима у којима је лице стекло 
практична знања и вештине;  

 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; 

 запослена лица не уступа на рад другом 
послодавцу; 

 у случају престанка радног односа лицу 
укљученом у програм, заснује радни однос са другим 
незапосленим лицем 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, дужан је да изврши повраћај 
исплаћених средства, увећаних за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.  

 
VII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  

 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби биће обрађивани искључиво у 
сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом 
о заштити података о личности.  

Приступ личним подацима имаће само овлашће-
на лица Националне службе која су обавезана на 
чување поверљивости података о личности и неће их 
откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у 
сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности у 
року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих 
техничких, организационих и кадровских мера.  

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, право на 
ограничење обраде својих података, право на приговор и 
право на притужбу Поверенику за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности.  

 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму могу се добити у 

Служби за привреду Градске управе (канц.бр.23), 
(телефон 414-853, 414-723) и у Националној служби, 
филијала Крушевац (телефон 412-535). 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на 
сајтовима Града и Националне службе до утрошка 
расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.09.2020. године. 

 
  Број: 7/20                         Председник Комисије 
                                           Живојин Милорадовић, с.р. 

98 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/18), Одлуке о буџету 
града Крушевца за 2020. годину ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 16/19) и Решења Градског већа 
града Крушевца III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године 
и Решења Градског већа града Крушевца                           
III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. године 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020.год. доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Стручна пракса“ бр. 6/2020 
од 29.05.2020. године, које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава на седници одржаној 
29.05.2020. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-68/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
*      *      * 

 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину ("Службени лист града Крушевца" бр. 
16/19), Решења Градског већа града Крушевца III бр. 
022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења Градског 
већа града Крушевца III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. 
године 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ   

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "СТРУЧНА ПРАКСА" 

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Програм стручне праксе подразумева стручно 

оспособљавање незапосленог за самосталан рад у 
струци за коју је стеченa одговарајућа 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 у струци за коју су стекла одређену 
врсту и ниво квалификација или која су се стручно 
оспособљавала краће од времена потребног за 
полагање приправничког или стручног испита, за 
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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. Уколико се 
програм стручне праксе спроводи у складу са 
законом, Национална служба за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и Град могу да 
финансирају програм у дужини прописаној законом, 
а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе 
спроводи у складу са актом о организацији и 
систематизацији послова, Национална служба и Град 
програм финансирају у трајању: 

 до 6 месеци за лица са трећим и четвртим 
нивоом квалификација, 

 до 9 месеци за лица са шестим нивоом 
квалификација и/или 180 ЕСПБ, 

 до 12 месеци за лица са најмање шестим 
нивоом квалификација и 240 ЕСПБ. 

Tоком трајања програма стручне праксе 
Национална служба за запошљавање и Град:  

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

 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим 
нивоом квалификација,  

 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом 
квалификација и/или 180 ЕСПБ,  

 25.000,00 динара за лица са најмање шестим 
нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;  

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 не може прећи 30% 
укупно планираног броја лица за укључивање у 
програм), и испуњава следеће услове: 

- да 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 и Граду, 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 и 

задовољава опште и посебне услове за укључивање у 
програм, у складу са важећим актима Националне 
службе и: 

o има најмање трећи ниво квалификације, 
o нема радног искуства у струци или нема 

довољно радног искуства за стицање услова за 
полагање стручног/приправничког испита, 

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 је најмање истог нивоа квалификације као и 
незапослени и, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове:  

1) има исту струку и најмање 12 месеци радног 
искуства у струци или 

2) има најмање 24 месеца радног искуства на 
пословима на којима ће се стручно оспособљавати 
незапослени и струку дефинисану актом о орга-
низацији 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 ; 
- програм стручног оспособљавања; 
- 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; 
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- 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 
и/или 

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:  

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

o 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 са осталом 

потребном документацијом у затвореној коверти, 
подноси се  препорученом поштом или доставом 
преко писарнице Градске управе града Крушевца са 
назнаком „Пријава за програм стручне праксе“. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за привреду Градске управе 
(канц.бр.23) или преузети са сајтова www.krusevac.rs 
и  www.nsz.gov.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 

Бр Критеријуми Бодови 

1. 
Кадровски 
капацитети 

 
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и 
незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства  
или  
ментор је најмање истог нивоа квалификације 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 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и 
незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа квалификације 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 квалификације као и 
незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа квалификације 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 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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2. 
Дужина 

обављања 
делатности 

Пословање дуже од 5 година 25 

Пословање од 3 до 5 година 15 

Пословање од 1 до 3 године 10 

Пословање до 1 године 5 

3. 

Претходно 
коришћена 

средства 
Националне 

службе по 
програму 
стручне 

праксе** 

Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне 
обавезе*** 

Више од 50% запослених лица 25 

Запослено до 50% лица 15 

Није било запослених 0 

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

Да 25 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 

4.* 
Припадност 
приватном 

сектору 

Послодавац припада приватном сектору на територији АП Косово и 
Метохија и на подручју девастираних општина 

5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА ЗА ЗАХТЕВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ  
АП КОСОВО И МЕТОХИЈА И ПОДРУЧЈА ДЕВАСТИРАНИХ ОПШТИНА  

80 

 
 

*Критеријум „Припадност приватном сектору“ 
односи се на поднете захтеве на територији АП 
Косово и Метохија и на подручју девастираних 
општина. 

**Критеријум „Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму стручне праксе“ 
односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима 
у 2017, 2018. и 2019. години.  

***Критеријум „Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе” 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 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 подношења 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.  

Национална служба задржава право да приликом 
одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију 

броја тражених лица, у складу са расположивом 
квотом која је опредељена за филијалу. 

 
 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, 
послодавац је у обавези да Националној служби 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању 
са незапосленим лицем. Национална служба 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.  

У циљу закључивања уговора са лицем на 
стручној пракси, лице је у обавези да Националној 
служби достави фотокопију картице текућег рачуна. 

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

 
Послодавац је у обавези да: 
- стручно оспособљава незапослено лице у 

дужини трајања уговорне обавезе; 
- доставља Националној служби извештаје о 

присутности лица на стручној пракси, у складу са 
уговором; 
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- организује лицу на стручној пракси 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 лица 
на стручној пракси, послодавац може да у року од 30 
дана од дана прекида стручног оспособљавања 
изврши замену са другим незапосленим лицем који 
испуњава потребне услове, у складу са законом, за 
преостало време дефинисано уговором увећано за 
период спроведене замене. 

 
VII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби биће обрађивани искључиво у 
сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом 
о заштити података о личности.  

Приступ личним подацима имаће само 
овлашћена лица Националне службе која су обавезана 
на чување поверљивости података о личности и неће 
их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно 
у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности 
у року предвиђеним законом, уз примену 
одговарајућих техничких, организационих и 
кадровских мера.  

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, право 
на ограничење обраде својих података, право на 
приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.  

 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму могу се добити у 

Служби за привреду Градске управе (канц. бр. 23), 
(телефон 414-853, 414-723) и у Националној служби, 
филијала Крушевац (телефон 412-551)  

 
Јавни позив је отворен од дана објављивања на 

сајтовима Града и Националне службе , до утрошка 
расположивих средстава издвојених за ову намену, а 
најкасније до 30.09.2020. године. 

 
     Број: 6/20                      Председник Комисије 
       Живорад Милорадовић,с.р. 
 
 
 
 

99 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/18), Одлуке о буџету 
града Крушевца за 2020. годину ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 16/19) и Решења Градског већа 
града Крушевца III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године 
и Решења Градског већа града Крушевца                                      
III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. године 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020.годне, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за финан-
сирање програма „Нова радна места“ бр. 4 /2020 од 
29.05.2020. године, које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава на седници одржаној  
29.05.2020. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-69/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
*      *      * 

 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
16/19), Решења Градског већа града Крушевца III бр. 
022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења Градског 
већа града Крушевца III бр. 022-57/19 од 19.02.2019. 
године, 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "НОВА РАДНА МЕСТА" 

 
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима (у даљем тексту: субвенција) 
одобрава се послодавцима који припадају приватном 
сектору, у једнократном износу, ради запошљавања 
незапослених који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање (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 у домском 
смештају, хранитељским породицама и старатељским 
породицама, 

 старији од 50 година,  
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 вишкови запослених, 
 Роми, 
 особе са инвалидитетом,  
 радно способни корисници новчане социјалне 

помоћи, 
 дугорочно незапослени, 
 жртве породичног насиља. 
 
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 рада лица, а у складу са 
важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

 200.000,00 динара по лицу, односно 
240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно 
способне кориснике новчане социјалне помоћи, 
младе у домском смештају, хранитељским 
породицама и старатељским породицама и жртве 
породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС; 

 
Средства додељена по основу субвенције су de 

minimis државна помоћ. 
 
II - УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
 
Право на доделу субвенције послодавац може 

остварити под условом да: 
 припада приватном сектору са статусом 

предузетника или правног лица које активно обавља 
регистровану делатност и 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;  

 измирује обавезе по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање у 
законским роковима 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 прописима 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. 

 запошљава лица која имају пребивалиште на 
подручју града Крушевца 

 

Право на субвенцију не могу остварити 
послодавци: 

 код којих се број запослених смањио у 
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); 

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

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

 за раднике које би уступили другом 
послодавцу. 

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

прописаном обрасцу, 
 фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у АПР; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно 
у издвојеном организационом делу (огранак) - доказ у 
складу са законом, 

 извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), 
штампан из електронске базе података Пореске 
управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, 
за пријаве поднете у законским роковима за три 
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 коме 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 запо-
слених 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 и осталом потребном 

документацијом у затвореној коверти, подноси се  
препорученом поштом или доставом преко писарнице 
Градске управе града Крушевца са назнаком „Пријава 
за доделу субвенције за програм запошљавања теже 
запошљивих категорија лица“. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за привреду Градске управе 
(канц.бр.23) 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 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. 

 
Национална служба приликом одлучивања по 

поднетом захтеву процењује оправданост укључи-
вања 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 

Више од три године  10 

Више од једне до три године 8 

До једне године 5 

3. Претходно коришћена 

средства по основу доделе 

субвенције  

Проценат 

запослених лица 

код подносиоца 

захтева* 

Више од 50% 
запослених лица  

15 

Запослено до 50% 

лица  
10 

Није било запослених 0 

Послодавац који није раније користио 

средства Националне службе** 
20 

4. Број запослених код 

послодавца за претходна три 

месеца  

Пораст броја запослених  15 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60 

 
 

*Елемент „Проценат запослених лица код 
подносиоца захтева“ односи се на доделу субвенције 
по јавним позивима из 2016, 2017, 2018. и 2019. 
године, које је организовала и финансирала 
делимично или у целости Национална служба, а 
подразумева број лица која су била запослена код 
подносиоца захтева на дан 6 месеци од дана 
завршетка уговорне обавезе по основу доделе 
субвенције у односу на укупан број лица за која је 
подносилац захтева користио субвенцију. Наведене 
податке ће проверавати Национална служба.  

 

**Елемент „Послодавац који није раније користио 
средства Националне службе“ односи се на доделу 
субвенције по јавним позивима из 2016, 2017, 2018, 
2019. и 2020. 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 код подносиоца захтева, 
дужина обављања и делатност послодавца. Уколико 
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постоји већи број захтева са истим бројем бодова по 
појединачним критеријумима, одлучиваће се по 
редоследу подношења захтева. 

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

 
Начелник Градске управе, директор филијале 

Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе (или други запослени којег 
овласти директор Националне службе) 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: 
 
 доказ о заснивању радног односа на неодређено 

време, са пуним радним временом, у складу са 
законом, за лица која се запошљавају (фотокопија 
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 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 средстaва са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања.  

 
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 средстaва са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања.  

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које је у радном односу на неодређено 
време, 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.), 
пензионер. 

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

 
Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 
 
 лица за која је остварио право на субвенцију и 

са којима је засновао радни однос на неодређено 
време са пуним радним временом, у складу са 
законом, задржи у радном односу, 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 са другим незапосленим 
са евиденције Националне службе који припада 
категорији теже запошљивих за коју је одређена иста 
висина субвенције, у складу са Јавним позивом; 
потребно је да то лице задржи у радном односу на 
неодређено време са пуним радним временом, у 
складу са законом, најмање до истека уговором 
предвиђеног рока увећаног за период у коме је 
извршена замена; изузетно, могуће је извршити 
замену лица другим незапосленим лицем које 
припада категорији теже запошљивих за коју је 
одређен већи износ субвенције од одобрене, с тим да 
Национална служба нема обавезу исплате разлике у 
висини субвенције; 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; 

 у току трајања уговорне обавезе не уступа 
лица / замену лица, за која је остварио право на 
субвенцију, другом послодавцу ради обављања 
послова под његовим надзором и руковођењем, у 
складу са законом; 

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

 омогући Националној служби праћење 
реализације уговорне обавезе и увид у обављање 
делатности; 

 достави Националној служби доказe о 
реализацији уговорне обавезе; 

 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 од дана преноса средстава.  
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VII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби биће обрађивани искључиво у 
сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом 
о заштити података о личности.  

Приступ личним подацима имаће само овлашће-
на лица Националне службе која су обавезана на 
чување поверљивости података о личности и неће их 
откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у 
сврху контроле поступка спровођења јавног позива 
или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности 
у року предвиђеним законом, уз примену одгова-
рајућих техничких, организационих и кадровских 
мера.  

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, право 
на ограничење обраде својих података, право на 
приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.  

 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 
Информације о програму и делатностима које не 

могу бити субвенционисане  могу се добити у Служби 
за привреду Градске управе (канц. бр. 23), (телефон 
414-853, 414-723) и у Националној служби, филијала 
Крушевац ( телефон 412-516). 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на 
сајтовима Града и Националне службе, а последњи 
рок за подношење захтева са бизнис планом је 
30.09.2020. године. 

 
Број: 4/20                           Председник Комисије 
       Живорад Милорадовић,с.р. 
 
 
 

100 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 5/18), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2020. годину ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 16/19) и Решења Градског већа града 
Крушевца III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и 
Решења Градског већа града Крушевца III бр. 022-57/19 
од 19.02.2019. године, 

 Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 29.05.2020. 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. 
3/2020 од 29.05.2020. године, које је донела Комисија 
за израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава на седници одржаној 
29.05.2020. године. 

 

II - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  401-70/20  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
*      *      * 

 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2020. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
16/19), Решења Градског већа града Крушевца               
III бр. 022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења 
Градског већа града Крушевца III бр. 022-57/19 од 
19.02.2019. године, 

Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "САМОЗАПОШЉАВАЊЕ" 

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Субвенција за самозапошљавање намењена је 

незапосленима који се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за развој 
предузетништва.  

Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 
270.000,00 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 по том основу измирује 
доприносе 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 250.000,00 динара, односно 270.000,00 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. 
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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, 

- испунило раније обавезе и измирило сва 
дуговања према Националној служби и Граду 

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за 
de minimis државну помоћ у текућој фискалној години 
и претходне две фискалне године, у складу са 
прописима 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 
одржања запослења утврђено да особа са 
инвалидитетом не може да их обавља; 

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

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

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, 
- обавештење подносиоца захтева о раније 

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

- доказ о завршеној обуци, уколико није 
завршена у организацији Националне службе и 

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

Датуми на приложеним доказима, који су 
дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити 
најкасније са даном подношења захтева са бизнис 
планом.  

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 и осталом потребном 

документацијом у затвореној коверти, 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 Служби за привреду Градске управе 
(канц.бр.23) или преузети са сајтова www.krusevac.rs 
и  www.nsz.gov.rs  

 
IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 
Одлука о одобравању субвенције за само-

запошљавање 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 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 почев 
од наредног дана од дана подношења захтева, а 
најкасније до датума потписивања уговора. 
Регистрација и отпочињање обављања реги-
строване делатности пре донете одлуке о додели 
субвенције за самозапошљавање, не ствара 
обавезу на страни Града Крушевца и Националне 
службе да ће субвенција бити одобрена. 

Одлуку о одобравању субвенције за 
самозапошљавање доноси директор филијале 
Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег 
овласти директор Националне службе, по 
прибављеном мишљењу Комисије за избор корисника 
средстава. 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.krusevac.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Критеријуми 
Број 

бодова 

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 30 

Остала лица 0 

3. Потребни ресурси за 

отпочињање обављања 

сопственог посла 

Пословни 

простор 

 

Пословни простор у власништву 

Није потребан пословни простор за 

обављање делатности*** 

10 

Пословни простор у закупу 0 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  55 

 
 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих 
лица“ се утврђује на основу Националног акционог 
плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник 
РС“, број 94/2019). 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 
2 бода, односно 5 бодова за приоритетне кате-
горије, а то су: млади до 30 година старости, ви-
шкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом 
и жене.  

***Пословни простор се бодује на основу 
достављених доказа о власништву пословног 
простора. 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  

 
Начелник Градске управе, директор филијале 

Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе (или други запослени којег 
овласти директор Националне службе) 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), 
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- 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.  
Незапослено лице је у обавези да региструје 

делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис 
планом. Уговор се закључује након извршене провере 
исправности 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 овлашћењем.  

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које је у радном односу на неодређено 
време, 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.), 
пензионер. 

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

 
Корисник субвенције дужан је да: 
- делатност за коју му је одобрена субвенција у 

складу са поднетим захтевом са бизнис планом 
обавља као основну, и по том основу измирује 
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности, са могућношћу привременог прекида 
делатности од највише 12 месеци према решењу АПР 
или другог надлежног органа, 

- региструје делатност на подручју града 
Крушевца 

- омогући Националној служби праћење реали-
зације уговорних обавеза и увид у обављање 
делатности,  

- достави Националној служби доказе о 
реализацији 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 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 од дана преноса средстава. 

 
VII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби биће обрађивани искључиво у 

сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом 
о заштити података о личности.  

Приступ личним подацима имаће само 
овлашћена лица Националне службе која су обавезана 
на чување поверљивости података о личности и неће 
их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно 
у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности 
у року предвиђеним законом, уз примену одго-
варајућих техничких, организационих и кадровских 
мера.  

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, право 
на ограничење обраде својих података, право на 
приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.  

 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму и делатностима које не 

могу бити субвенционисане  могу се добити у Служби 
за привреду Градске управе (канц. бр. 23), (телефон 
414-853, 414-723) и у Националној служби, филијала 
Крушевац (телефон 412-552). 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на 
сајтовима Града и Националне службе, а последњи 
рок за подношење захтева са бизнис планом је 
30.06.2020. године. 
 

 Број: 3/20                   Председник Комисије 
       Живорад Милорадовић,с.р. 
 
 

 
 
101 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), члана 
27. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса у области неговања културног наслеђа, 
традиција ослободилачких ратова и стандарда 
ветерана ("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/19) и тачке 
II Решења о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области неговања 
културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова 
и стандарда ветерана града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 4/19), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма 

и пројеката од јавног интереса финансиран из буџета 
града Крушевца у области неговања културног 
наслеђа, традиција ослободилачких ратова и 
стандарда ветерана за град Крушевац у 2019. години, 
достављен од стране Комисије за избор програма и 
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пројеката од јавног интереса у области неговања 
културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова 
и стандарда  ветерана града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 4/19). 

 
II- Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-209/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 

 
 

102 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14, 
103/15,  99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 03.04.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0010 (ПА: 
Стална буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 151 - Средства резерве, одобрава се укупно 
3.000.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0014 (ПА: Управљање у ванредним ситуацијама),  
економска класификација 484000, позиција 157 - 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних 
узрока, увећава се за 3.000.000 динара. 

 
2. Одобреним средствима из тачке 1. став 2.  

решења, врши се исплата трошкова насталих у 
ванредним ситуацијама на основу Одлуке о 
проглашењу ванредног стања. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
 
 

4. Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-21/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
103 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 
142/14, 103/15,  99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.04.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2020. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0010 (ПА: 
Стална буџетска резерва), функционална класи-
фикација 160, економска класификација 499000, 
позиција 151 - Средства резерве, одобрава се укупно 
2.000.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0014 (ПА: Управљање у ванредним ситуацијама),  
економска класификација 484000, позиција 157 - 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних 
узрока, увећава се за 2.000.000 динара. 

 
2. Одобреним средствима из тачке 1. став 2.  

решења, врши се исплата трошкова насталих у 
ванредним ситуацијама на основу Одлуке о прогла-
шењу ванредног стања. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-23/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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104 
На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.04.2020. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2020. годину код корисника: 

 
- ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0701 

(ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА), ПА 0002 - 
Управљање и одржавање саобраћајне инфра-
структуре: 

  
 - са позиције 58 – Зграде и грађевински објекти, 

економска класификација 511000, конто 511331- 
Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, 
надвожњака и тунела, у износу од 20.000.000 динара 

 
II – Средства из тачке I решења, у износу од 

20.000.000 динара, као неискоришћена враћају се у 
текућу буџетску резерву- раздео 6 - ГРАДСКА 
УПРАВА, на позицију 150-Средства резерве, 
економска класификација 499000, конто 499121-
Текућа резерва, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва).  

 
III - О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-22/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
                                         
105 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.04. 2020. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2020. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
400.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 4.100.471.722 дина-
ра, уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета, за суфинансирање матичних 
функција Народне библиотеке у 2020. години, по 
изводу бр. 3 од 06.03.2020. године. 

Укупни расходи буџета за 2020. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
400.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.100.471.722 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
400.000 динара и сада износе 3.964.920.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 400.000 динара и сада 
износе 46.740.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  153.551.722 динара. 

Средства у износу од 400.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Народне библиотеке, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-
САЊА) програмска активност 0001 (ПА: Функциони-
сање Народне библиотеке), функционалана класифи-
кација 820 и то: 

-  после позиције 231, уводи се позиција: 
- 231.1-Трошкови путовања, конто 422111-

Трошкови дневница на службеном путу, износ од 
115.000 динара, конто 422121-Тртошкови превоза на 
службеном путу у земљи, износ од 52.000 динара и 
конто 422131-Трошкови смештаја на службеном 
путу, износ од 55.000 динара; 

-  после позиције 232, уводи се позиција: 
- 232.1-Услуге по уговору, конто 423321-

Котизација за семинаре, износ од 55.000 динара и 
конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 73.000 
динара; 

-  после позиције 235, уводи се позиција: 
- 235.1-Материјал, конто 426111-Канцеларијски 

материјал, износ од 40.000 динара и конто 426111-
Стручни материјал за редовне потребе запослених, 
износ од 1.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-2/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 

 
106 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, 
решавајући по службеној дужности на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 55/2014, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 
23/2019), дана 25.05.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 
5/2011,...) тако да у члану 34. у тачки "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја и то: "у алинеји" - пуног платоа у следећим 
улицама: "након тачке 9. додаје нова тачка 9.1. која 
гласи: 

"9.1. Улица цара Лазара, гледано од Улице 
Војислава Илића, на пешачким прелазима иза 
раскрснице са Улицом краља Петра Првог, иза 
раскрснице са Улицом Каницовом, иза улаза у 
предузеће "Рубин" и испред раскрснице са Улицом 
Алексе Ненадовића;"  

Испрофилисати коловоз и поставити техничко 
средство за успоравање саобраћаја преко целе ширине 
коловоза - пуни плато на месту одређених пешачких 
прелаза из претходног става. Ограничава се брзина 
кретања возила на 30 км/ч на прилазима техничком 
средству за успоравање саобраћаја из оба смера. 

 
 II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за 

урбанизам и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 
158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу I диспозитива 
овог Решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-102/20                      НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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