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II – АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

 
 
234 
На основу чл. 4, 8, 13 тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 
113/17, 113/17 - др. закон и 95/18),  

Градоначелник града Крушевца, дана 03.09.2021. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ШЕФА СЛУЖБЕ 

БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
1. ГРАДИМИРУ САВИЋУ, дипл. економисти из 

Крушевца, шефу Службе буџетске инспекције града 
Крушевца, престаје функција  шефа Службе буџетске 
инспекције града Крушевца јер је поднео оставку (на 
лични захтев) ради одласка у старосну пензију и 
престаје му радни однос са 03.09.2021. године. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

II Број: 118-41/21  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 7. став 2.  и 3. и чл. 47. Статута 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
15/18) и члана 5. Одлуке о начину обележавања 
празника и манифестацијама од посебног значаја за 
Град ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), 

Градоначелник града Крушевца, дана 21.09.2021. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА  ЗА 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 14.  ОКТОБРА -  ДАНА 
ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА КРУШЕВЦА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ И  15. ОКТОБРА - ДАНА 
ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА КРУШЕВЦА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ  
 

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за 
обележавање 14. октобра – Дана ослобођења града 
Крушевца у Другом светском рату и 15. октобра - 
Дана ослобођења града у Првом светском рату, у 
следећем саставу: 

Председник:   
- Јасмина Палуровић, Градоначелник града Крушевца 
 
Заменик председника:   
- Александар Јовановић, заменик градоначел-

ника, 
  
Чланови: 
 
1. Предраг Вукићевић, председник Скупштине 

града, 
2. Весна Анђелић, заменик начелника Градске 

управе,  
3. Момир Драгићевић, члан Градског већа, 
4. Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника 

за друштвене делатности, 
5. Владимир Петровић, помоћник градоначел-

ника за омладину и спорт, 
6. Иван Миленковић, начелник Полицијске управе 

Крушевац, 
7. Пуковник Раде Рњаковић, командант Гарни-

зона, 
8. Драги Вешковац, протојереј - ставрофор, секре-

тар Епископа крушевачког,  
9. Бранислав Недић, директор Крушевачког по-

зоришта,  
10. Виолета Капларевић, директор Културног 

центра Крушевац,  
11. Сузана Милосављевић, директор Туристичке 

организације града Крушевца, 
12. Снежана Ненезић, директор Народне библио-

теке, 
13.  Горан Васић, в.д. директор Народног музеја, 
14.  Ненад Соколовић, директор Историјског ар-

хива,  
15.  Небојша Недељковић, начелник Одељења за 

финансије, Градске управе. 
 
II – Задатак Организационог одбора је да: 
 
- донесе Програм обележавања 14. октобра –

Дана ослобођења града Крушевца у Другом светском 
рату  и 15. октобра - Дана ослобођења града у Првом 
светском рату 

- утврди потребна средства за реализовање 
Програма и изворе финансирања, 

- утврди обавезе свих учесника у реализацији 
Програма и координира њихов рад, 

- предузима све организационе и техничке мере 
у реализацији Програма. 

 
- III – Стручне и административне послове за 

Одбор обављаће Одељење за послове органа града 
Градске управе града Крушевца. 
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IV – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
II Број: 011-26/21  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
 

 
III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
 
236 
На основу члана 56. став 2. Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа- 
ној 01.07.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ НЕДЕЉНОГ РАСПОРЕДА 
РАДА, ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДНОГ 
ВРЕМЕНА У АПОТЕКАРСКОЈ УСТАНОВИ 

КРУШЕВАЦ 
 
I  -  Овим Решењем утврђује се недељни распоред 

рада, почетак и завршетак радног времена у Апоте-
карској установи Крушевац.  

 
II - Апотекарска установа Крушевац радним 

данима ради у времену од 07-20 сати, осим суботом и 
недељом. 

 
III  - Апотекарска установа Крушевац је дужна да 

у оквиру утврђеног недељног распореда рада и радног 
времена пружа здравствену заштиту радом у две 
смене, а распоред рада по организационом 
јединицама утврђује директор посебном Одлуком. 

 

IV -  Почетак и завршетак радног времена утврђен 
овим Решењем мора бити истакнут на улазу или на 
другом видном месту објекта у коме се обавља 
делатност Апотекарске установе. 

 
V - Ради обезбеђења континуираног пружања 

здравствене заштите, директор Апотекарске установе 
може да уведе и дежурство као прековремени рад,рад 
по позиву  и приправност, у складу са Законом о 
здравственој заштити. 

 
VI - Апотекарска установа Крушевац ће у року од 

30 дана од дана доношења овог Решења ускладити 
своју организацију и правне акте са овим Решењем. 

 
VII -  Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 130-1/21 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 88/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),      

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 01.07.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац број 21/3 од 
09.06.2021. године о jединичним ценама радова на 
извођењу предизолованих цеви и елемената које ЈКП 
„Градска топлана“ изводи по захтевима корисника, 
као и трећих лица и то: 

 

Ред. 

бр. 
Н А З И В  

Јед. 
мере 

 
Јед. цена без 
демонтаже  

(РСД)  
 

 
Јед. цена са 
демонтажом   

(РСД) 

 

1 2 3 4 5 

I   ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ    

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm RSD/ml 2.219,00 2.444,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm RSD/ml 2.685,00 2.940,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm RSD/ml 2.910,00 3.207,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm RSD/ml 3.354,00 3.684,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm RSD/ml 3.991,00 4.351,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm RSD/ml 4.584,00 4.989,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm RSD/ml 6.139,00 6.604,00 
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1 2 3 4 5 

II ТЕРМОСКУПЉАЈУЋИ СПОЈЕВИ (Ø  -   пречник  PE  цеви) 

1    Ø      90 mm RSD/kom. 2.540,00 2.855,00 

2    Ø     110 mm RSD/kom. 2.897,00 3.257,00 

3    Ø     125 mm RSD/kom. 3.258,00 3.693,00 

4    Ø     140 mm RSD/kom. 3.607,00 4.087,00 

5    Ø     160 mm RSD/kom. 4.233,00 4.833,00 

6    Ø     200 mm RSD/kom. 5.034,00 5.679,00 

III ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЧВРСТЕ ТАЧКЕ 

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm RSD/kom. 7.583,00 7.883,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm RSD/kom. 8.528,00 8.858,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm RSD/kom. 8.860,00 9.250,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm RSD/kom. 9.624,00 10.029,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm RSD/kom. 11.128,00 11.578,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm RSD/kom. 12.195,00 12.690,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm RSD/kom. 16.005,00 16.650,00 

IV ПРЕДИЗОЛОВАНИ  ЦЕВНИ ЛУКОВИ 90° 

1 - DN 25       33,7/2,6 mm        Diz   90 mm RSD/kom. 3.172,00 3.472,00 

2 - DN 32       42,4/2,6 mm        Diz  110 mm RSD/kom. 3.522,00 3.852,00 

3 - DN 40       48,3/2,6 mm        Diz  110 mm RSD/kom. 4.430,00 4.820,00 

4 - DN 50       60,3/2,9 mm        Diz  125 mm RSD/kom. 5.177,00 5.672,00 

5 - DN 65       76,1/2,9 mm        Diz  140 mm RSD/kom. 6.348,00 6.948,00 

6 - DN 80       88,9/3,2 mm        Diz  160 mm RSD/kom. 7.882,00 8.602,00 

7 - DN 100     114,3/3,6 mm      Diz  200 mm RSD/kom. 12.079,00 13.099,00 

V ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ ЗАВРШНЕ КАПЕ ( Ø  -  пречник  PE цеви ) 

1    Ø      90 mm RSD/kom. 2.214,00 2.454,00 

2    Ø     110 mm RSD/kom. 2.403,00 2.673,00 

3    Ø     125 mm RSD/kom. 2.967,00 3.267,00 

4    Ø     140 mm RSD/kom. 3.067,00 3.397,00 

5    Ø     160 mm RSD/kom. 3.410,00 3.770,00 

6    Ø     200 mm RSD/kom. 3.742,00 4.162,00 

VI ПРОЛАЗИ КРОЗ ЗИД  ( Ø  -   пречник  PE  цеви ) 

1    Ø      90 mm RSD/kom. 769,00 844,00 

2    Ø     110 mm RSD/kom. 890,00 980,00 

3    Ø     125 mm RSD/kom. 1.047,00 1.152,00 

4    Ø     140 mm RSD/kom. 1.175,00 1.295,00 

5    Ø     160 mm RSD/kom. 1.287,00 1.422,00 

6    Ø     200 mm RSD/kom. 1.602,00 1.752,00 

VII КОМПЕНЗАЦИОНИ ЈАСТУК    

1    Тип II - димензија 240x1000x40мм RSD/kom. 684,00 751,50 

VIII ПРЕДИЗОЛОВАНИ Т-ПРИКЉУЧАК СТАНДАРД 

1 - DN 32 / DN 25 /  DN 32           RSD/kom. 6.440,00 7.010,00 

2 - DN 40 / DN 32 /  DN 40           RSD/kom. 7.094,00 7.694,00 
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IX ПРЕДИЗОЛОВАНИ ПАРАЛЕЛНИ ПРИКЉУЧАК СТАНДАРД 

1 - DN 40 / DN 32 /  DN 40           RSD/kom. 6.805,00 7.405,00 

X ПРЕДИЗОЛОВАНИ ВЕНТИЛИ 

1 - DN 50     60,3/2,9 mm        Diz  125 mm RSD/kom. 36.266,00 37.031,00 

XI ТРАКА ОПОМЕНИЦА 

1 Трака опоменица  RSD/ml 13,00 13,00 

XII ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА 

1 Компонента А (светла) RSD/kg 500,00 500,00 

2 Компонента Б (светла) RSD/kg 500,00 500,00 

XIII КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА 

1 Радиографска контрола RSD/filmu 1.500,00 1.500,00 

 
 
Све напред наведене цене су без обрачунатог ПДВ-а. 
 
II – Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III – Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-6/21 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 07.07.2021. 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 

Крушевца за 2021. 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. 

 
III - Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-138/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18)  и  став 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 одржа-
ној дана 07.07.2021. 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: 320-139/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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* 
*             * 

 
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 Кру-
шевца за 2021. годину и изм. Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2021. годину 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 21.06.2021. 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 финансирање 

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 поседује 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 софтвером 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. 

 
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: 34/21                          Председник Комисије  

        Наташа Бачлић, с.р.  
 
 
 
 
 
 

240 
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије 
(„Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и 
члана 40. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20),  
Одлуке о бесповратном суфинансирању активности 
на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 
зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа 
и условима под којим град Крушевац учествује у 
финансирању активности одржавања („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 7/21) и чл. 50. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2021. 
године, донело је  

 
ПРАВИЛНИК   

 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о суфинансирању мера енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова (у даљем тексту: Правилник) уређује се: циљ 
спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи 
услови за расподелу и коришћење средстава; учес-
ници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и 
улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, 
проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на 
јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних 
субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и 
критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); 
праћење реализације и извештавање.   

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења мера енергетске санације стам-

бених зграда, породичних кућа и станова  је унапре-
ђење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и 
повећано коришћење обновљивих извора енергије у 
домаћинствима на територији града Крушевца. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са привред-
ним субјектима који се баве производњом, услугама и 
радовима на енергетској санацији стамбених објеката, 
а крајњи корисници  бесповратних средстава су 
домаћинства на територији града Крушевца. 

 
Финансијска средства 

 
Члан 3. 

 
Средстава за суфинансирање мера енергетске 

санације из члана 6. овог Правилника опредељују се 
Одлуком о буџету града Крушевца за сваку буџетску 
годину у оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност 
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и обновљиви извори  енергије, Програмска активност 
0501-4009 унапређење енергетске ефикасности, фун-
кција 490-економски послови некласификовани на 
другом месту, позиција 297, економска класифи-
кација  465111 остале текуће дотације и трансфери. 

 
Члан 4. 

 
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог 

Правилника додељују се на основу јавног позива за 
домаћинства и стамбене заједнице у највишем износу  
до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 
по појединачној пријави при чему ће максимални 
износ одобрених средстава по поједи-начној пријави 
бити дефинисан у члану 6.  

 
Члан 5. 

 
Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним 

заједницама доноси Градoначелник  града Крушевца 
на предлог Комисије за реализацију мера енергетске 
санације. 

 
Члан 6. 

 
Суфинанирање унапређења енергетске ефикасно-

сти, у граду Крушевцу, износом од 600.000,00 динара, 
од чега је 300.000,00 динара определио Град Кру-
шевац, а  300.000,00 динара Министарство рударства 
и енергетике, ће се радити за следеће мере енергетске 
ефикасности: 

1) замена (набака са уградњом) спољних прозора 
и врата и других транспарентних елемената терми-
чког омотача са одговарајућим термичким својствима 
према негрејаним просторијама, на, породичним 
кућама и становима; 

Укупна планирана средства које град заједно са 
средствима министарства додељује за ову меру су 
600.000,00 динара. 

Град Крушевац ће дефинисати средства 
подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном 
крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

 
(1) максимална укупна средства подстицаја за 

ову меру са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке 
односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВом 
за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и: 

 
(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом 

по јединици мере, која се добија множењем: (1) 
количине из достављене профактуре и (2) прихват-
љиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, из 
последњег става ове тачке.  

 
Максимална укупна средства подстицаја за ову 

меру могу износити до 60.000,00 динара са ПДВ-ом 
по пријави. Прихватљива јединична цена за ову меру 
са ПДВ-ом се одређује да може износити до 14.000,00 
динара по квадратном метру за прозоре и балконска 
врата до 20.000,00 динара по метру квадратном за 
улазна врата.  

 

Додатни услови за доделу средстава подстицаја 
за енергетску санацију стамбених обејеката: 

 
1) Двојни објекти различитих власника као и 

објекти у низу третирају се као засебни објекти. 
 
2) За меру из члана 6. став 1. овог члана Средства 

се неће одобравати за набавку и уградњу једног 
прозора или врата. Средства се неће одобравати за 
набавку улазних врата стамбених објеката која нису у 
директној вези са грејаним простором. 

 
3) За стамбене објекте са више етажа једног 

власника, средства се могу користити за замену 
столарије на једној или свим етажама с тим да замена 
столарије на свакој од етажа мора бити комплетна. 

 
4) Власници појединачних етажа у стамбеном 

објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије. 
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 

позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у 
члану 26. овог Правилника.  

 
Прихватљиви трошкови 

 
Члан 7. 

 
Прихватљиви инвестициони трошкови су трош-

кови са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 8. 
 
Не прихватају се трошкови радова, набавка 

материјала и опрема који настану пре првог обиласка 
комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће 
бити финансирани јавним конкурсом из буџета Града 
Крушевца су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: 
царински и административни трошкови; 

2) Трошкови у вези са одобравањем и спрово-
ђењем кредитног задужења: трошкови одобравања 
кредита, трошкови камата, трошкови кредитног би-
роа, трошкови осигурања кредита и сл.; 

3) Рефундација трошкова за већ набављену 
опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене); 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 
бесповратна средства сам производи или за услуге 
које  подносилац захтева сам извршава; 

5) Други трошкове који нису у складу са мерама 
енергетске санације (обрада шпалетни након уградње 
столарије, глетовање, кречење зидова и сл.). 

 
II - КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 9. 

 
Директни корисници средстава за реализацију 

мера енергетске санације су привредни субјекти. 
 Привредни субјекти су дужни да корисницима 

испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета 
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и изврше услуге у складу са одредбама уговора и у 
договореним роковима. 

 
Члан 10. 

 
Крајњи корисници бесповратних средстава су 

домаћинства и стамбене заједнице. 
 
III - ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 11. 
 
Градоначелник града Крушевца доноси Решење о 

образовању комисије за реализацију мера енергетске 
санације (у даљем тексту: Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање мера енергет-
ске санације у име Града Крушевца спроводи Коми-
сија, коју Градоначелник града Крушевца формира 
Решењем о образовању комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци и друга питања од значаја за рад 
Комисије.  

Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду. 

 
Члан 12. 

 
Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, 
и друго). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће до-
кументације на огласној табли и званичној интернет 
страници Града Крушевца, 

Пријем и контрола приспелих захтева; 
Рангирање приспелих захтева и избор пријавље-

них привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на 
огласној табли и званичној интернет страници града 
Крушевца, разматрање приговора на прелиминарну 
листу изабраних привредних субјеката и домаћин-
става и доношење. Прелиминарна ранг листа крајњих 
корисника представља основ за теренски обилазак 
Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних 
крајњих корисника којима је признато право на 
бесповратна средства. 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи 
директних и крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета 
града Крушевца. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да Градском већу достави записнике и изве-
штај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе нај-
мање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради 
оцене почетног стања објекта и веродостојности 
података из поднете пријаве, као  и оправданост  
предложених мера енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу 
места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно 
присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник 
у два примерка, при чему један примерак остаје 
подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о 
постојећем стању објекта, након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да 
ли постоје индиције о незаконитим радњама или 
грубом кршењу уговорних обавеза, затражи посту-
пање у складу са одредбама уговора и законским 
оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење реализације 
мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника сред-
става да обавештава Комисију о реализацији мера, у 
роковима одређеним уговором и да омогући Коми-
сији да изврши увид у релевантну документацију 
насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крај-
њег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 
- Припрему  извештаја о напретку и обавешта-

вање надлежних органа и јавности. 
 

Члан 13. 
 
Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне 

кориснике средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење прелиминарне ранг 
листе не може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни 
позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и 
доношење прелиминарне ранг листe крајњих 
корисника не може бити дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / крај-
њих корисника не може бити дуже  од  15  дана од 
дана подношења последњег приговора; 

                
IV - ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 14. 

         
Средства Буџета Града Крушевца за суфинан-

сирање мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова додељују се у складу са 
одредбама овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за привредне 
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на 
јавни позив, контролу формалне исправности и 
комплетности пријава, испуњености услова и 
оцењивање привредних субјеката ради утврђивање 
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листе директних корисника и доношење акта о избору 
директних корисника, као и, расписивање јавног 
позива за грађане/стамбене зајенице, прикупљање и 
комплетирање пријава, контролу формалне исправно-
сти и комплетности пријава, оцењивање ради 
утврђивања листе крајњих корисника на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о из-
бору крајњих корисника, реализацију и извештавање. 

 
Јавни позив за директне кориснике 
(привредне субјекте) 
 

Члан 15. 
 
Одлуку о расписивању јавног позива за избор 

директних корисника доноси Градоначелник града 
Крушевца.   

Јавни конкурс за избор директних корисника 
спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење документације 
у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се 
Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на интернет страници Града, а најава јавног 
позива и у локалним медијима.  

 
Члан 16. 

 
На јавном конкурсу могу учествовати привредни 

субјекти који врше испоруку и радове на уградњи 
материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће 
услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистро-
вани су као привредна друштва и предузетници 
најмање  шест месеци од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак 
или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе, 
 
Садржај јавног позива за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 17. 
 
Јавни позив из члана 15. овог Правилника 

садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинан-

сирању мера енергетске санације  на територији 

јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) услове за учешће на конкурсу,  

6) документацију коју подносилац мора поднети 

уз пријавни образац, 

7) испуњеност услова из јавног позива,  

8) начин и рок подношења пријаве,  

9) начин објављивања одлуке о учешћу привред-

них субјеката у суфинансирању мера енергетске 

санације по јавном позиву, 
 

Пријава на јавни позив за директне кориснике 
(привредне субјекте) 

 
Члан 18. 

 
Пријава коју на јавни позив подноси привредни 

субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног 
позива и садржи нарочито: 

 
1) опште податке о привредном субјекту; 
2) податке о законском заступнику; 
3) профил привредног субјекта; 
4) ценовни преглед роба и услуга. 
 
Критеријуми за рангирање директних корисника 

(привредних субјеката) 
 

Члан 19. 
 
Критеријуми за рангирање директних корисника 

обухватају следеће: 
1) цене кључних добара  заједно са уградњом за 

меру за коју конкуришу; 
2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним 

позивом. 
 Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефини-
сани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 

 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних ди-

ректних корисника и уговарање 
 

Члан 20. 
 
Оцењивање и рангирање приспелих пријава 

привредних субјеката врши се применом критеријума 
из члана 19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 
листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника 
Комисија објављује на огласној табли Града 
Крушевца и званичној интернет страници Града 
Крушевца. 

Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању прелиминарне листе директних корисни-
ка, у року од три дана од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 
учесници конкурса имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која 
мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана 
његовог пријема.  
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О спроведеном поступку Комисија води записник 
и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору дирек-
тних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације и исту доставља Градоначелнику  града Кру-
шевца који доноси коначну Одлуку о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације.  

Одлука Градоначелника града Крушевца о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације објављује се на огласној табли Градске 
управе и званичној интернет страници Града 
Крушевца. 

Уговор о  спровођењу мера енергетске санације 
потписује се након доношења Одлуке о коначној 
листи крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације. 

Уколико се на први јавни позив за директне 
кориснике не јави ни један или недовољно 
привредних субјеката, може се поновити јавни позив. 

  
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима и стамбеним заједницама  
 

Члан 21. 
 
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава грађанима и стамбеним 
заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, 
породичних кућа и станова доноси Градоначелник 
града Крушевца. 

 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима и стамбеним заједницама спроводи Коми-
сија.  

 
Грађани/ стамбене заједнице - учесници конкурса 

подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева 
подношење конкурсне документације  у року који је 
утврђен јавним позивом. 

 
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 

објављује на огласној табли Градске управе и зва-
ничној интернет страници Града Крушевца, а најава 
јавног позива и у свим локалним медијима.  

 
Конкурсна документација садржи: 
1) јавни позив 
2) пријавни образац са листом потребних до-

кумената   
 

Члан 22. 
 
  Право учешћа на конкурсу имају грађани и 

стамбене заједнице који испуњавају следеће услове: 
 
1) да је подносилац пријаве власник и да живи у 

породичној кући или у стану на територији Града 
Крушевца (према решењу за порез и фотокопији 
личне карте),  

2) да поседује један од следећих доказа за 
стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења 
прописа о изградњи, 

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован 
поступак обезбеђења дозволе, 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка 
легализације или 

(4) решење о озакоњењу. 
3) да је измирио доспеле обавезе по основу 

пореза на имовину,  
4) да је стамбена заједница уписана у 

одговарајући регистар, 
5) не прихватају се трошкови радова, набавке 

материјала и опреме који настану пре првог обиласка 
Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

 
Садржај Јавног позива за крајње кориснике 

(грађане и стамбене заједнице) 
 

Члан 23. 
 
Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  
2) циљеве преузете из Правилника о суфинанси-

рању мера енергетске санације на територији 
јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  
4) намену средстава,  
5) број мера за које један корисник може да 

конкурише, 
6) услове за учешће на конкурсу,  
7) листу директних корисника преко којих се 

реализују мере, 
8) документацију коју подносилац мора поднети 

уз пријавни образац, 
9) начин на који град Крушевац пружа додатне 

информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми 
и подношењу пријаве, 

10) начин и рок подношења пријаве,  
11) поступак одобравања средстава, 
12) начин објављивања одлуке о остваривању 

права на бесповратна средства грађанима и стамбе-
ним заједницама за спровођење мера енергетске 
санације по јавном позиву. 

 
Пријава на јавни позив за крајње кориснике 

(грађане и стамбене заједнице) 
 

Члан 24. 
 
Документацијa коју доставља грађанин подно-

силац пријаве при подношењу пријаве:  
1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске ефикасности  са 
попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, 
који се односи на стање грађевинских (фасадних) 
елемената и грејног система објекта; 

3) фотокопију личне карте или очитана лична 
карта подносиоца захтева којом се види адреса 
становања подносиоца пријаве;  

4) решење о утврђивању пореза на имовину; 
5) копију грађевинске дозволе, односно други 

документ којим се доказује легалност објекта; 
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6) фотокопију рачуна за утрошену електричну 
енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 
последњи месец, ради доказа да власници живе у 
пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да 
минимална потрошња не може бити мања од 50 kWh 
месечно); 

7) предмер и предрачун/ профактура за опрему 
са уградњом издата од привредног субјекта са листе 
директних корисника коју је објавио Град Крушевац; 

8) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом 
личних карата за сваког члана домаћинства са јасно вид-
љивом адресом становања а за малолетна лица фотокопија 
докумената са видљивом адресом становања;  

9) потписана изјава о сагласности да орган за 
потребе поступка може извршити увид, прибавити и 
обрадити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, а који су неопходни у поступку 
одлучивања.  

Град Крушевац ће обезбедити прибављање 
информације по службеној дужности извод из листа 
непокретности. 

 
Члан 25. 

 
Право учешћа на јавном позиву немају:  
- власници посебних делова стамбено-послов-

ног објеката који не служе за становање 
- власници стамбених објеката који су у 

претходном периоду користили средства Града 
Крушевца за сличне активности и иста оправдали и 

- власници стамбених објеката који су у 
претходне две године после достављања Решења о 
додели бесповратних средстава за сличне активности 
одустали од спровођења активности.  

 
Критеријуми за избор пројеката крајњих корис-

ника (породичне куће, станови  и стамбене  за-
једнице) 

 
Члан 26. 

 
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и 

избор корисника средстава врши ће се на основу 
листе приоритета састављене бодовањем према 
следећим критеријумима:  

Критеријуми за избор пријава грађана и стамбе-
них заједница одређују се јавним позивом и садрже: 

 
Замена спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког 
омотача са одговарајућим термичким 

својствима на  
(стамбеним зградама, породичним кућама и 

становима) 

Постојеће карактеристике спољне 
столарије* 

Број 
бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 15 

Дрвени, двоструки са размакнутим 

крилима 

10 

Дрвени, једноструки са дуплим 
стаклом или вакум стаклом 

5 

ПВЦ, алуминијум  0 

 

Постојећи начин грејања на* 
Број 

бодова 
Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 
* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања 

и постојеће карактеристике спољне столарије који се 
односи на већину станова 

Као критеријум за бодовање, за све мере из става 
1. овог члана, користи се К фактор заузетости повр-
шине, који представља количник укупне површине 
стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја 
корисника тог објекта. 

 

К фактор заузетости површине за станове 

 
Број 

бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

*за стамбене зграде дати средњу вредност К свих 
станова из зграде 

 
Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефини-
сани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више 
различитих енергената, број бодова се рачуна као 
аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 
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Приликом бодовања столарије на објекту на коме 
се налази више врста столарије бодоваће се прозори 
чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем 
бодова, предност имају подносиоци пријава чији је 
фактор искоришћавања површине К већи.   

За стамбене заједнице потребно је да сваки стан 
попуни одговарајући образац који ће се сабрати за 
сваку стамбену зграду и наћи његова средња 
вредност. 

Начин бодовања биће дефинисан у Јавном позиву. 
 
Оцењивање, утврђивање листе и избор 
крајњих корисника 
 

Члан 27. 
          
Оцењивање и рангирање пројеката грађана и 

стамбених заједница, врши се применом критеријума 
из  члана 26.  

Комисија разматра пријаве и у складу са усло-
вима  из члана 26, утврђује прелиминарну ранг листу 
крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања 
према критеријумима из члана 26. овог Правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује 
на огласној табли Града Крушевца и званичној 
интернет страници града. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању 
листе из става 2. овог члана у року од три дана од дана 
објављивања листе у складу са ставом 3. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији у року од 
осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 
подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете при-
говоре на листу из става 2. овог члана као и да донесе  
одлуку о приговору, која мора бити образложена, у 
року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу 
донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну 
листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија 
врши теренски обилазак ради увида у стање стамбе-
них објеката са те листе закључно са редним бројем 
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна 
средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обилас-
ка из става 7. овог члана утврдила да је подносилац 
пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га 
елиминише из ревидиране прелиминарне листе и 
уместо њега спроводи теренски обилазак првог сле-
дећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија сачињава 
записник у два примерка, при чему један остаје 
подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 
записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене 
у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео 
приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана 
комисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује 
на огласној табли Града и званичној интернет стра-
ници града. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци 
пријава код којих је извршен теренски обилазак, 
имају право приговора Комисији у року од осам дана 
од дана објављивања коначне листе крајњих 
корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из 
става 10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема 
приговора и након одлучивања по свим приговорима 
сачини коначну листу крајњих корисника. 

Градоначелник града Крушевца доноси Одлуку о 
додели бесповратних средстава крајњим корисни-
цима за спровођење мера енергетске санације, на 
основу чега се закључују уговори. 

На Одлуку из претходног става подносилац 
пријаве има право жалбе Градском већу града 
Крушевца у року од 15 дана од дана пријема одлуке. 

 
Члан 28. 

 
Уколико Град током трајања Конкурса не прими 

довољан број важећих  пријава за неку од мера 
предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати број 
корисника средстава за другу меру зависно од броја 
пристиглих пријава. 

Уколико се не утроше планирана средства за неку 
од меру, средства ће се доделити следећем кориснику 
који испуњава услове, према листи корисника. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 29. 

 
Град Крушевац ће вршити пренос средстава 

искључиво директним корисницима не крајњим кор-
исницима, након што појединачни крајњи корисник 
изврши уплату директном кориснику целокупну своју 
обавезу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном корис-
нику је потврда Комисије да су радови изведени како је 
предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин 
предао када се пријавио за меру као и у складу са 
записником Комисије приликом првог изласка. 

Крајњи корисник мора имати уредну докумен-
тацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава 
изабраним привредним субјектима у складу са 
закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам 
сносити трошкове изведених радова који буду већи од 
износа субвенције наведене у чл. 6 (максималног 
износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза изврши-
ће надлежни органи који су задужени за урбанизам 
односно заштиту животне средине, у сарадњи са 
Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства 
наменски утрошио, или радови нису изведени у 
складу са предмером и предрачуном који је крајњи 
корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће упла-
тити средства додељена јавним позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не 
може да реализује набавку од одабраног директног 
корисника, има право да изврши набавку од другог 
директног корисника са листе и да о томе, пре 
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реализације набавке, обавести Комисију и достави јој 
нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може 
бити већи од одобреног. 

        
VI - ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
 

Извештавање 
 

Члан 30. 
 

Комисија припрема Завршни извештај о спрове-
деним мерама енергетске санације  и  подноси га 
Градском већу.  

Јавност се информише о реализацији мера енер-
гетске санације  преко локалних медија и интернет 
странице Града Крушевца. 

Завршни извештај о спроведеним мерама енер-
гетске санације, који посебно садржи информације о 
спроведеним активностима и утрошеним финансиј-
ским средствима, уочене недостатке у имплемента-
цији активности и њихове узроке, податке о уштеди 
енергије и смањењу емисије гасова са ефектом 
стаклене баште, подноси се Градском већу  и 
објављује на интернет страници града Крушевца.   

Директни корисници средстава који изводе 
радове на енергетској санацији дужни су да Комисији, 
у сваком моменту, омогуће контролу реализације 
активности и увид у сву потребну документацију. 

 
Објављивање 

 
Члан 31. 

 
Подаци и акти које Комисија објављују на  

званичној интернет страници Града Крушевца, морају 
се објавити и на огласној табли Града Крушеваца. 

 
Чување документације 

 
Члан 32. 

 
Градска управе града Крушевца има обавезу да 

чува комплетну документацију насталу у поступку 
суфинансирања мера енергетске санације  у складу са 
важећим прописима. 

 
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 33. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 351-1043/21 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.. 

 
 
 
 

241 
На основу члана 50. Статута града Крушевца (Сл. 

лист града бр. 5/18), Одлуке о буџету града Крушевца 
за 2021.годину ("Службени лист града Крушевца" бр. 
17/20) 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 одржа-
ној дана 22.07.2021.године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство и кри-

теријуме за избор корисника средстава за финан-
сирање програма „Стручна пракса“ бр. 33/2021 од 
16.07.2021. године, којe је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава на седници одржаној  
16.07.2021. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-97/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*               * 
 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2021. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
17/20), 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 16.07.2021. године донeла је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "СТРУЧНА ПРАКСА" 

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Стручна пракса подразумева стручно оспособља-

вање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стеченo одговарајуће образовање, 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.  

Стручна пракса се реализује без заснивања 
радног односа. 

У стручну праксу 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 
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стручног испита, за преостали период потребан за 
стицање услова за полагање приправничког или 
стручног испита.  

Приоритет за укључивање у меру имају особе са 
инвалидитетом и Роми. 

Стручна пракса спроводи се у складу са законом, 
односно у складу са актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца. Уколико се 
стручна пракса спроводи у складу са законом, 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и Град могу да финансирају меру 
у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. 
Када се стручна пракса спроводи у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова, Национална 
служба и Град  меру 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 стручне праксе Национална 
служба за запошљавање и Град:  

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи 
и трошкова превоза исплаћују 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 мере стручне праксе 

може остварити послодавац који припада:  
a) приватном сектору (удео приватног капитала 

у власничкој структури 100%),  
б) јавном сектору – број лица која ће бити 

укључена у меру код послодаваца из јавног сектора не 
може прећи 40% укупно планираног броја лица за 
укључивање у меру, и то по следећим приоритетима: 

1. на пословима здравствених радника, 
2. на пословима социјалне заштите, 
3. на пословима образовања и васпитања, 
4. на пословима правосуђа; 
и испуњава следеће услове: 
- да има регистровано пословно седиште или 

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

носа 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 Кру-
шевац, има пребивалиште на подручју Града и 
задовољава опште и посебне услове за укључивање у 
меру, у складу са важећим актима Националне службе 
и: 

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

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

 није искористило у целости исту или другу 
меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у 
струци (изузетно, лице које се оспособљавало са 
средњим образовањем 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 функцио-
налности одговарају броју лица која се стручно оспосо-
бљавају, 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 стручну праксу укључи једно незапослено лице, 
послодавац који има од 6 до 14 запослених има право 
да у стручну праксу укључи највише два незапослена, 
а послодавац који има 15 и више запослених има 
право да у стручну праксу укључи незапослене чији 
број не може бити већи од 20% укупног броја 
запослених. 

Пре укључивања у меру 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 мери 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 
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организационог дела; за послодавце адвокате – 
решење о упису у Именик адвоката; 

- 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: 

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

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

 
Град и Национална служба задржавају право да 

траже 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 мере стручне праксе 

доноси се на основу провере испуњености услова из 
Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог 
захтева за учешће у мери. 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 

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 
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3. 

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе кроз 
меру стручне 
праксе** 

Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе*** 

Више од 50% запослених лица 50 

Запослено до 50% лица 25 

Није било запослених 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства  50 

Уговорна обавеза послодавца још траје 
25 

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 
100 

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  
105 

 
 
*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 кроз меру стручне праксе“ 
односи се на меру стручне праксе спроведену у 
организацији Националне службе по јавним позивима 
у 2018, 2019. и 2020. години.  

***Критеријум „Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе” подразумева број лица 
која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку 
уговорне обавезе 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 кроз меру 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 мере 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 и Град задржавају право да 
приликом одлучивања по поднетом захтеву 
извршекорекцију броја тражених лица, у складу са 
расположивом квотом која је опредељена за 
филијалу. 

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Рок за реализацију одлуке о спровођењу мере, 

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 неза-
посленог, морају бити закључени до краја кален-
дарске 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 мере стручне праксе 
мора бити после датума доношења одлуке о 
спровођењу мере стручне праксе и у току календарске 
године у којој је донета одлука.  

 
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; 

- 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 које 
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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 и Граду 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 и Града 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 и Град ће чувати податке о 
личности у законом предвиђеном року, уз примену 
одговарајућих техничких, организационих и кадров-
ских 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 30.09.2021. године. 

 
Бр. 33/2021      Председник Комисије 

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
242 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града", бр. 5/18), Одлуке о буџету града Крушевца за 
2021. годину ("Службени лист града Крушевца" бр. 
17/20) 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 одржа-
ној дана 22.07.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство и кри-

теријуме за избор корисника средстава за финан-
сирање програма „Приправници“ бр. 31/2021 од 
16.07.2021. године, којa је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор ко-
рисника средстава на седници одржаној 16.07.2021. 
године. 

 

II - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-99/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*             * 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2021. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
17/20), 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 16.07.2021. године донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА ИЗБОР  КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
ПРОГРАМА "ПРИПРАВНИЦИ" 

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Мера приправништва за младе са високим 

образовањем подразумева стручно оспособљавање 
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је 
стечено високо образовање, 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.  

Мера 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 
мера спроводи у складу са законом, Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) и Град могу да финансирају меру у дужини 
прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се 
мера спроводи у складу са актом о организацији и 
систематизацији послова, Национална служба и Град 
меру финансирају  у трајању: 

- 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. 

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

Послодавцу током реализације мере Национална 
служба и Град рефундирају на месечном нивоу нето 
минималну зараду лица увећану за 20% (за пун фонд 
радних часова) и припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање, у трајању до 9, 
односно 12 месеци. 

Средства додељена по основу мере припра-
вништва су de minimis државна помоћ. 
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II - УСЛОВИ УЧЕШЋА 
 
Право учешћа у реализацији мере приправништва 

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 неза-
послено лице које се води на евиденцији Нaционалне 
службе, филијала Крушевац и 

o има најмање шести ниво квалификације  
o нема радног искуства у струци за коју је 

стечена квалификација или које има  радно искуство 
краће од времена утврђеног за приправнички стаж 

o има до 30 година старости 
o има просечну оцену од најмање 8,0 на 

завршеним студијама; 
o има пребивалиште на подручју града Крушевца 
- да у меру не укључује незапослено лице којe 

je у периоду од три месеца пре подношења захтева за 
учешће у мери приправништва 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 меру се могу укључити особе са инвалидитетом 
и Роми без обзира на године старости и просечну 
оцену. 

Послодавац који има до 10 запослених има право 
да у меру приправништва укључи до два незапослена 
лица, а послодавац који има 11 и више запослених има 
право да у меру приправништва укључи незапослена 
лица чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених (број ангажованих приправника се 
сабира за мере приправништва за незапослена лица са 
средњим образовањем и незапослена лица са високим 
образовањем). 

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

 
III - ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
 
Документација за подношење захтева: 
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу; 
- програм стручног оспособљавања приправника; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису 

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

- 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 при-правничког стажа; 

- доказ о кадровским капацитетима за стручно 
оспособљавање лица: 

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

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

Национална служба и Град задржавају право да 
траже и друге доказе релевантне за одлучивање о 
захтеву подносиоца. 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев за учешће у програму и осталом потреб-

ном документацијом, подноси се  препорученом 
поштом или доставом преко писарнице Градске упра-
ве града Крушевца са назнаком „Пријава за програм 
приправништва за младе са високим образовањем“. 

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 меру 

приправништва доноси се на основу провере 
испуњености услова из Јавног позива, бодовања и 
рангирања поднетог захтева за учешће у мери. 
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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  20 

Реализује се на основу акта о организацији и систематизацији 

послова 
10 

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 

20 

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 

10 

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 

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 кроз меру 
приправништва*  

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  40 

Уговорна обавеза послодавца још траје 20 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 

 
 
*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе кроз меру приправништва“ 
односи се на програм приправника са средњим и 
високим образовањем спроведен по јавном позиву у 
2019. и 2020. години, који је финансирала делимично 
или у целости Национална служба. 

 
**Критеријум „Проценат запослених лица по 

завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос 
броја лица која су на 180-ти дан по изласку из 
мере/завршетку уговорне обавезе задржана у радном 
односу код истог или су засновала радни однос код 
другог послодавца и броја лица која су била укључена  

у меру 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 приправ-
ништва“, затим „Кадровски капацитети“, затим 
„Програм стручног оспособљавања приправника“ и 
на крају критеријум „Дужина обављања делатности“. 
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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 и Град задржавају 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 
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 мере 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; 

- 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 потврду о обављеном 
приправничком стажу, 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 престанка радног односа приправника 

у току трајања мере, 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 и Граду 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 и Града 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 и Град  ће чувати податке о 
личности у законом предвиђеном року, 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 30.09.2021. године. 

 
Бр. 31/2021             Председник Комисије 

Живојин Милорадовић, с.р. 
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243 
На основу члана 50. Статута града Крушевца (Сл. 

лист града бр. 5/18), Одлуке о буџету града Крушевца 
за 2021. годину ("Службени лист града Крушевца"  бр. 
17/20) и Решења Градског већа града Крушевца  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 одржа-
ној дана 22.07.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство и кри-

теријуме за избор корисника средстава за финан-
сирање програма „Стицање практичних знања“ бр. 
32/2021 од 16.07.2021. године, којa је донела Комисија 
за израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава на седници одржаној 
16.07.2021. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-100/21 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.. 

 
 

* 
*             * 

На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 
2021. годину ("Службени лист града Крушевца" бр. 
17/20), 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 16.07.2021. године, донела је  

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 

   ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
ПРОГРАМА "СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ 

ЗНАЊА" 
 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Мера стицања практичних знања подразумева 

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

У меру 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 
(ФООО), који у укупном броју планираних полазника 
учествују са најмање 40%;  

• лица са средњим образовањем, која се налазе 
на евиденцији незапослених Националне службе за 

запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) 
дуже од 12 месеци, без обзира на врсту квалификације 
и радно искуство, а која немају адекватна и 
применљива знања, вештине и компетенције за 
обављање конкретних послова. 

 
Приоритет за укључивање у меру имају особе са 

инвалидитетом и Роми. 
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). 

За време стицања знања и вештина за рад, 
Национална служба и Град рефундирају послодавцу 
на месечном нивоу нето минималну зараду лица (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 мере стицања 
практичних знања су de minimis државна помоћ.  

 
II - УСЛОВИ УЧЕШЋА 
 
Право учешћа у реализацији мере стицања 

практичних знања може да оствари 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; 

- 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 
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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: 

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

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

- да има одговарајуће кадровске капацитете, 
односно:  

o има запосленог ментора (са пуним месечним 
фондом радних сати) са најмање средњим 
образовањем, а у складу са нивоом квалификације 
захтеваним у стандарду посла, који поседује знања и 
вештине у складу са захтевима посла, односно има 
сертификате, лиценце, потврде као доказ стручности 
у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 
месеци радног искуства на истим или сличним 
пословима за које лице стиче практична знања и 
вештине,  

o за лица без завршеног средњег образовања, 
односно без квалификација, и лица са завршеним 
ФООО, 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 меру Национална служба 

врши проверу испуњености законских и услова 
Јавног позива за незапослена лица. 

 
III - ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
 
Документација за подношење захтева: 
 
- захтев за учешће у мери на прописаном 

обрасцу; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 

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

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

- 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 меру стицања 

практичних знања доноси се на основу провере 
испуњености услова из Јавног позива, бодовања и 
рангирања поднетог захтева за учешће у мери.  

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

 

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

следећи критеријуми: 

 

БОДОВНА ЛИСТА 

Б
р. 

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 кроз 

меру 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  40 

Уговорна обавеза послодавца још траје 20 

 
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 

 
100 

 
 
*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе кроз меру стицања практичних 
знања“ односи се на програм стицања практичних 
знања спроведен по јавним позивима у 2018, 2019. и 
2020. години, које је финансирала делимично или у 
целости Национална служба. 

**Критеријум „Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос 
броја лица која су на 180-ти дан по изласку из 
мере/завршетку 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 кроз меру стицања 
практичних знања“, затим „Кадровски капацитети“, 
затим „Делатност послодавца (претежна)“, „Дужина 
обављања делатности“. Уколико постоји већи број 
захтева са истим бројем бодова по појединачним 
критеријумима, одлучиваће се по редоследу подно-
шења захтева. 

 
Динамика одлучивања  
 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року 

од 30 дана од дана пријема захтева. Изузетно, захтеви 
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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 и Град задржавају 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 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 2.500.000,00 

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

- за одобрена средства у износу од 2.500.001,00 
динар и више – банкарска гаранција у вредности 
одобрених средства са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања. 

2. За правно лице: 
- за одобрена средства у износу до 2.500.000,00 

динара – две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима; 

- за одобрена средства у износу од 2.500.001,00 
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 меру 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 мере 
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 меру, 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 меру и уплати припадајућег 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;  

- 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 меру, заснује радни однос са другим 
незапосленим лицем које 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 средстава, увећаних за законску затезну 
камату од датума преноса средстава. 
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VII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  
 
Сви подаци о личности који буду достављени 

Националној служби и Граду 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  и Градакоја 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 законом предвиђеном року, 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 30.09.2021. године. 

 
Бр. 32/2021            Председник Комисије 

Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца (Сл. 

лист града бр. 5/18), Одлуке о буџету града Крушевца 
за 2021.годину ("Службени лист града Крушевца"               
бр. 17/20) 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 одржа-
ној дана 22.07.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за финан-
сирање програма „Самозапошљавање“ бр. 29/2021 од 
16.07.2021. године, којa је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава на седници одржаној  
16.07.2021. године. 

 

II - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-101/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*                * 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2021. годину ("Службени лист града Крушевца" бр. 
17/20), Решења Градског већа града Крушевца бр. 
022-5/18 од 12.01.2018. године и Решења Градског 
већа града Крушевца 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 16.07.2021. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 

   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 меру 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 и 

- 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, 
- 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. 

Град и Национална служба задржавају право да 
траже и друге доказе релевантне за одлучивање о 
захтеву подносиоца. 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев са бизнис планом и документацијом 

подноси се у затвореној коверти, 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 

самозапошљавање 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 регистроване 
делатности пре донете одлуке о додели субвенције за 
самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Града 
и Националне службе да ће субвенција бити одобрена. 

 
По прибављеном мишљењу Комисије за израду 

локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава, формиране од стране Града, 
Одлуку о одобравању субвенције за 
самозапошљавање доноси директор филијале 
Националне службе за запошљавање по овлашћењу 
директора Националне службе или други запослени 
којег овласти директор Националне службе. 

 
Списак одобрених субвенција за самозапо-

шљавање објављује се на огласној табли надлежне 
филијале и у Служби за привреду Градске управе 
Крушевац (канц.бр.23, телефон 414-853,414-723). 
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БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

Критеријуми 

 

Број 

бодова 

1. Планирана врста делатности 

Производња, производно занатство, 

здравствене и интелектуалне услуге 
15 

Услужно занатство, 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 Акционог плана за период 
од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије 
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. 
до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). 
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 категорије, а то су: млади до 30 година 
старости, вишкови 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 редо-
следу 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-у, 
- 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 закљу-
чивање 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: 
- региструје привредни субјект на подручју 

града Крушевца 
- 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-а или другог надлежног органа, 

- омогући Националној служби праћење 
реализације 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 испу-
њења 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 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 
законом предвиђеном року, 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 и  делатностима које не 

могу бити субвенционисане  могу се добити у Служби 
за привреду Градске управе (канц. бр. 23, телефон 
414-853 и 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 
21.08.2021. године. 

 
Бр. 29/2021            Председник Комисије 

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
245 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2021. годину ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 17/20) 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 одржа-
ној дана 22.07.2021.године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава за 
финансирање програма „Нова радна места“ бр. 
30/2021 од 16.07.2021. године, којa је донела Комисија 
за израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава на седници одржаној  
16.07.2021. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-103/21 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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* 
*                * 

На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 
2021. годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 
17/20), 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 седни-
ци одржаној дана 16.07.2021. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
ПРОГРАМА "НОВА РАДНА МЕСТА" 

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих (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 завршеног 
средњег образовања, млади у домском смештају, 
хранитељским породицама и старатељским 
породицама, 

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

помоћи, 
- незапослени који се налазе на евиденцији 

незапослених дуже од 12 месеци, 
- жртве породичног насиља. 
 
Пре укључивања у меру 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,  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 код којих је удео 
приватног капитала у власничкој структури 100%;  

• има регистровано пословно седиште или 
организациону јединицу на подручју града Крушевца 

• регистрован је и није имао прекид обављања 
делатности 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 делатности које се не 
финансирају према списку делатности  који је 
сaставни део овог јавног позива; 

• за раднике које би уступили другом 
послодавцу; 

• ради запошљавања лица која у том при-
вредном субјекту имају статус оснивача, директора, 
законских и других заступника, прокуриста, чланова 
друштва. 

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

писаном обрасцу, 
• фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у АПР-у; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно 
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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 оба-
везама 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, 

• уколико је дошло до смањења броја запосле-
них 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 

 
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 потпи-
сивања уговора. 

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

 
 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 

КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

 

Критеријуми Број бодова 

1. Делатност послодавца у 
којој се запошљавају лица 

 
Производња, производно занатство, 
здравствене и интелектуалне услуге  

15 

Услужно занатство, остале услужне 
делатности и грађевинарство  

8 

Хотели, ресторани и остале услуге  5 

Остало  0 

2. Дужина обављања 
делатности 

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  

Повећање броја запослених  15 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60 
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*Елемент „Проценат запослених лица код 
подносиоца захтева“ односи се на доделу субвенције по 
јавним позивима из 2018, 2019. и 2020. године, које је 
организовала и финансирала делимично или у целости 
Национална служба, а подразумева број лица која су 
била запослена код подносиоца захтева на   180-ти дан 
по завршетку 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 ко-
ристио средства Националне службе“ односи се на 
доделу субвенције по јавним позивима из 2018, 2019, 
2020. и 2021. године, које је организовала и финан-
сирала 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 
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 неодре-

ђено 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 субвен-
ције, 

• 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 само-
стално обавља делатност у складу са посебним зако-
ном (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 меру/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; 
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• 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.  

 
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 законски предвиђеном року, 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 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 
30.09.2021. године. 

 
Бр. 30/2021            Председник Комисије 

Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

246 
На основу члана  28. Закона о култури (,,Сл. 

гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 47/21), 
члана 6б. Одлуке о оснивању Културног центра у 
Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 - 
пречишћени текст и 6/10) и члана 50. Статута града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца", број 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 22.07.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Културном центру Кру-
шевац, коју је донео директор Културног центра 
Крушевац дана 09.06.2021. године под бр. 1181-6/21. 

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-400/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
247 
На основу члана  38. тачка 2. Закона о култури 

(,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 
47/21), члана 32. Закона о запосленима у јавним 
службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/17), члана 6б. 
Одлуке о оснивању Историјског архива  у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца", број 1/09 - пречишћени 
текст и 6/10) и члана 50. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 22.07.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о  изменама 

и допунама Правилника о организацији и система-
тизацији послова у Историјском архиву Крушевац, 
коју је донео директор Историјског архива Крушевац 
дана од 08.07.2021. године под бројем 692.  

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-403/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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248 
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 одржа-
ној дана 05.08.2021. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за доделу бесповратних 
средстава за реализацију мере успостављање и 

јачање удружења у области пољопривреде у                
2021. години - за учешће на пољопривредним 

сајмовима у земљи 
  
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2021. годину и Одлуке о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2021. годину издвоје 
средства у износу од 800.000,00 динара за доделу 
бесповратних средстава за реализацију мере успо-
стављање и јачање удружења у области пољопри-
вреде у 2021. години - за учешће на пољопривредним 
сајмовима у земљи. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за доделу бесповратних средстава за 
реализацију мере успостављање и јачање удружења у 
области пољопривреде - за учешће на пољопривредним 
сајмовима у земљи, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-156/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
249 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) и тачке 3. 
подтачке 4. Решења о образовању и именовању Коми-
сије за подстицање развоја пољопривреде ("Службе-
ни лист града Крушевца", бр. 1/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 05.08.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за доделу 

бесповратних средстава за реализацију мере успо-
стављање и јачање удружења у области пољопри-
вреде у 2021. години - за учешће на пољопривредним 
сајмовима у земљи. 

 
 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-157/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*            * 
На основу става 3. тачке 4. Решења о образовању 

и именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде ("Службени лист града Крушевца" број 
1/18), Програма подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2021. годину III бр. 320-17/2021 од 
03.03.2021. године и изм. Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2021. годину,                     
III бр. 320-66/2021 од 23.04.2021. године,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 03.08.2021. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор корисника средстава за реализацију мере 

успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде - за учешће на пољопривредним 

сајмовима у земљи 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови, начин остваривања права и максимални износ 
бесповратних средстава по Удружењу, за реализацију 
мере успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде - за учешће на пољопривредним 
сајмовима у земљи. 

 
2. Право на коришћење средстава за реализацију 

мере успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде у 2021. години имају пољопривредна 
удружења са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар удружења у АПР-у и која за ову меру нису и 
неће користити средства по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације). 

 
3. Корисник мора да испуњава и специфичне 

услове и то: 
 

Р. 

бр. 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 

Пројекат подржава од 3-5  
чланова удружења или др. 
организација пољопри-
вредних произвођача 

да/не 10/0 

2. 

Пројекат подржава преко 5 
чланова удружења или др. 
организација пољопривре-
дних произвођача 

да/не 20/0 

3. 
Подносилац захтева има 
искуство у управљању 
пројектима 

да/не 10/0 
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4. Износ подстицаја је 90% од укупног износа 
средстава, а максимално 200.000,00 динара. Износ 
подстицаја је са урачунатим ПДВ-ом. 

 
5. Начелник расписује Конкурс за доделу 

бесповратних средстава за реализацију мере успо-
стављање и јачање удружења у области пољопри-
вреде у 2021. години - за учешће на пољопривредним 
сајмовима у земљи. 

Конкурс ће бити отворен 7 (седам) дана од распи-
сивања Конкурса. 

Рангирање корисника средстава ће бити на 
основу бодовања до утрошка средстава 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 

са непотпуном конкурсном документацијом.  
 
7. Исплата ће се вршити уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења начелника 
и уговора, а на предлог Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца која врши 
одабир корисника средстава. 

 
Број: 40/21                          Председник Комисије  

        Наташа Бачлић, с.р.  
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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 одржа-
ној дана 03.09.2021. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА - КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ 

(АНАЛИЗЕ) ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I - Да се на основу Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2021. годину и Одлуке о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2021. годину издвоје 
средства у износу од 2.000.000,00 динара за одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта - контролу 
плодности (анализу) пољопривредног земљишта. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача за одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта - контролу 
плодности (анализу) пољопривредног земљишта, које 
ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца. 

 
 
 

III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 
града Крушевца".   

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-183/21 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, 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 03.09.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

извођача за одрживо коришћење пољопривредног 
земљишта-контролу плодности (анализу) пољопри-
вредног земаљишта.  

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-184/21 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, 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 2021. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 24.02.2021. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

за  избор извођача за одрживо коришћење 
пољопривредног земљишта-контролу плодности 

(анализе) пољопривредног земљишта 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача за одрживо коришћење 
пољопривредног земљишта-контролу плодности 
(анализе) пољопривредног земљишта, као и начин 
остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за фина-

нсирање одрживог коришћења пољопривредног 
земљишта-контролу плодности (анализе) пољо-
привредног земљишта има правно лице које испуњава 
услове у погледу техничких и стручних капацитета за 
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обављање послова испитивања плодности земљишта 
и које поседује документ о испуњености услова за 
обављање контроле плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта, односно решење да је 
овлашћена организација за одређивање основних 
параметара плодности земљишта издато од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, које је акредитовано и које је уписано 
у Регистар привредних субјеката.  

 
3. Контрола плодности (анализе) пољопри-

вредног земљишта обухвата: 
- Трошкове узорковања - узимање просечног 

узорка на терену 
- Агрохемијску анализу узорка за утврђивање 

основних параметара плодности: 
• Реакција земљишта (вредност pH)-активна и 

супституциона киселост 
• Влажност земљишта (%) 
• Садржај слободног калцијум карбоната 

CaCO3 (%) 
• Садржај органске материје-хумуса (%) 
• Садржај укупног азота N (%) 
• Садржај лакоприступачног фосфора у облику 

P2O5 (mg P205/100mg) 
• Садржај лакоприступачног калијума у облику  

K2O (mg K2O/100mg) 
- Израда и достава резултата анализе и 

препоруке за ђубрење РПГ 
- Израда обједињеног извештаја на основу 

извршених анализа који садржи: податке о носиоцима 
регистрованих пољопривредних газдинстава (име и 
презиме/назив, адреса), број РПГ, бројеве катастарске 
парцеле, катастарску општину, површину парцела, 
начин коришћења земљишта, дубина са које је узет 
узорак, резултате основних параметара плодности 
земљишта, препоруке за ђубрење (врста и количина 
минералних, органских ђубрива, оплемењивача 

земљишта) и препоруке за побољшање хемијских и 
биолошких својстава земљишта.  

Анализе земљишта могу да се врше за парцеле 
које су уписане у Регистар пољопривредних 
произвођача, односно налазе се у структури биљне 
производње регистрованих пољопривредних газдин-
става са активним статусом. По пољопривредном 
газдинству могуће је извршити највише 10 (десет) 
анализе земљишта.  

Исплата средстава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу уговора, по 
завршеној јавној набавци услуга за спровођење кон-
троле плодности (анализе) пољопривредног земљишта.  

   
Број: 5/21                             Председник Комисије  
                Наташа Бачлић, с.р.  
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 15.09.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 6699 од 
27.08.2021. године којом се врши допуна Ценовника 
за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 
осталих комуналних услуга и одржавање јавних 
зелених површина тако што се у ставу 1. тачка 4. 
Одржавање јавних зелених и других јавних 
површина у граду додају нове позиције: 

 

Врста услуге 
Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

 

1 2 3 

Фарбани панел комплекс/кугла/кућица/вртешка (набавка, трошкови 

постављања панела и рад радника) 

Дин./ком. 33.680,00  

Црни панел (набавка, трошкови постављања панела и рад радника) Дин/ком. 27.680,00 

Фарбани панел за љуљашку (набавка, трошкови постављања панела и рад 

радника) 

Дин./ком. 27.680,00 

Пењалица за малу куглу/без рукохвата-комплет (набавка, трошкови 

постављања пењалице и рад радника) 

Дин./ком. 56.880,00 

Пењалица за велику кулу/без рукохвата-комплет  

(набавка, трошкови постављања пењалице за велику кулу и рад радника) 

Дин./ком. 71.480,00 

Рукохват за малу кулу/пењалица (набавка и рад радника) Дин./ком. 21.900,00 

Рукохват за велику кулу/пењалица (набавка и рад радника) Дин./ком. 34.200,00 

Рукохват тобогански/нерђајући челик (набавка и рад радника) Дин./ком. 15.700,00 

Цев за провлачење Ø 500 без панела( набавка, трошкови постављања и рад 

радника) 

Дин./ком. 37.480,00 

Патос за кулу/универзални (набавка, трошкови постављања и рад радника) Дин./ком. 26.380,00 

Патос за кулу/спојни (набавка, трошкови постављања и рад радника) Дин./ком. 42.280,00 
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1 2 3 

Ламелирана греда/спремна за уградњу-м1(набавка, манипулативни 

трошкови и рад радника) 

Дин./ком. 7.980,00 

Челична штуцна за куле (набавка и рад радника) Дин./ком. 8.000,00 

Седиште клацкалице (набавка и рад радника) Дин./ком. 9.200.00 

Одбојник-клацкалица (набавка и рад радника) Дин./ком. 8.000,00 

Круг/маска-клацкалица (набавка и рад радника) Дин./ком. 10.400,00 

Тело клацкалице-крива/челик (набавка, трошкови постављања тела 

клацкалице и рад радника) 

Дин./ком. 66.280,00 

Тело клацкалице-нормала/челик (набавка, трошкови постављања тела 

клацкалице и рад радника) 

Дин./ком. 54.280,00 

Тело љуљашке/челик (набавка, трошкови постављања тела љуљашке и рад 

радника) 

Дин./ком. 42.280,00 

Седишта за љуљашку/обична-са ланцима (набавка и рад радника) Дин./ком. 10.520,00 

Седишта за љуљашку за малу децу, са ланцима- 

( поцинковани ланци), (набавка и рад радника) 

Дин./ком. 15.440,00 

Механизам љуљашке (набавка и рад радника) Дин./ком. 8.600,00 

Тобоган мали-комплет (набавка, трошкови постављања тобогана и рад 

радника) 

Дин./ком. 104.880,00 

Тобоган велики-комплет (набавка, трошкови постављања тобогана и рад 
радника) 

Дин./ком. 128.880,00 

Панел/тобоган мали (набавка, трошкови постављања панела тобогана и рад 
радника) 

Дин./ком. 36.280,00 

Панел/тобоган велики (набавка, трошкови постављања панела тобогана и 

рад радника) 

Дин./ком. 48.280,00 

Клизна раван-тобоган мали/нерђајући челик (набавка, трошкови 

постављања клизне равни тобогана и рад радника) 

Дин./ком. 54.280,00 

Клизна раван-тобоган велики/нерђајући челик (набавка, трошкови 

постављања клизне равни тобогана и рад радника) 

Дин./ком 60.280,00 

Пластичне капице/поклопац за шраф са шрафом (набавка и трошкови 

постављања) 

Дин./ком. 420,00 

Пластичне капице/поклопац за шраф без шрафа (набавка и трошкови 
постављања) 

Дин./ком. 360,00 

Пластични затварач за рукохвате (набавка и  рад радника) Дин./ком. 1.600,00 

Пластична капа за греде( набавка и рад радника) Дин./ком. 2.090,00  

Пластична розетна за пењалицу (набавка и рад радника) Дин./ком. 2.090,00 

Пластична розетна-мала/оградица - љуљашка (набавка и рад радника) Дин./ком. 1.460,00 

Федер за њихалицу/четворосед - са плејтовима комплет 

(набавка, трошкови постављања федера за њихалицу и рад радника) 

Дин./ком. 26.380,00 

Тело/коњић-са ручкама-комплет (набавка, трошкови постављања тела 

коњића са ручкама и рад радника 

Дин./ком. 66.280,00 

Рукохвати за њихалицу на федерима – коњић (набавка и рад радника) Дин./ком. 6.200,00 
Тело/њихалица затворена-комплет (набавка, трошкови постављања тела 
њихалице и рад радника) 

Дин./ком. 90.280,00 

Рукохвати за њихалицу на федерима - затворена/нерђајући челик (набавка и 
рад радника) 

Дин./ком. 13.380,00 

Четворосед-бочна заштита/цвет (набавка, трошкови постављања бочне 
заштите четвороседа/цвет и рад радника) 

Дин/ком. 26.380,00 

Четворосед-челична конструкција/комплет (набавка, трошкови постављања 
четвороседа и рад радника) 

Дин./ком. 116.880,00 

Четворосед/седиште (набавка и рад радника) Дин./ком. 17.240,00 

Четворосед/средишњи поклопац (набавка, трошкови постављања средишњег 

поклопца четвороседа и рад радника) 

Дин./ком. 26.380,00 
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1 2 3 

Четворосед/инокс заштита-комплет (набавка, трошкови постављања 

четвороседа и рад радника) 

Дин./ком. 30.580,00 

Камен за free climbing са шрафом (набавка и рад радника)  Дин./ком. 2.450,00 

Скидање графита Дин/ком. 15.840,00 

Самолепљива штампана фолија за информативну таблу 1500x1500 mm 

(набавка, манипулативни трошкови и рад радника) 

Дин./ком. 26.380,00 

Налепнице на реквизитима у складу са Тех. прописом Дин./ком. 220,00 

Репарација гумене заштитне подлоге /плоче-без грађевинских радова Дин./м² 13.700,00 

Репарација гумене заштитне подлоге /ливене-без грађевинских радова Дин./м² 15.750,00 

Услуга ангажовања сервисера (рад на терену, монтажа, демонтажа, фарбање, 

браварски радови, превоз/сервисери, транспорт/теретно возило-комби, 

камион) 

Дин./час 11.700,00 

Услуга контролног прегледа игралишта пре ангажовања именованог тела са 

издавањем писаног извештаја 

Дин. 51.000,00 

Услуга ангажовања именованог тела за редован годишњи преглед уз 

издавање/продужење важења Сертификата о безбедности дечијег игралишта  

Дин. 65.000,00 

 Завојна опруга КЛОД Ø 188x h= 350mm ( набавка, превоз и монтажа)                                       

                                                          КЛОД 007-клацкалица 

Дин./ком. 11.520,00 

Фигура делфина h=730 mm( набавка, превоз и монтажа)  

                                                        КЛОД 007-клацкалица 

Дин./ком. 5.830,00 

Седиште клацкалице (набавка и трошкови монтаже) 

                                                         КЛОД 007-клацкалица 

Дин./ком. 3.320,00 

Рукохват/наслон за ноге са чепом (набавка и трошкови монтаже)                                          

КЛОД 007-клацкалица 

Дин./ком. 

 

4.020,00 

 

Завојана опруга КЛОД Ø188x h=350mm (набавка, трошкови превоза и 
монтаже)      
                                                          КЛОД 010-клацкалица     

Дин./ком. 11.520,00 

 

Фигура слона (набавка, трошкови превоза и монтаже) 

                                                         КЛОД 010-клацкалица     

Дин./ком. 8.400,00 

Седиште клацкалице/даска 1.250 mm/(набавка, трошкови превоза и 

монтаже) 

                                                         КЛОД 010-клацкалица     

Дин./ком. 8.560,00 

Рукохват/наслон за ноге са чепом/дуга (набавна цена, трошкови превоза и 

монтаже) 

                                                         КЛОД 010-клацкалица     

Дин./ком. 8.190,00 

Рукохват лучни ( набавка,трошкови монтаже) 

                                                         КЛОД 010-клацкалица     

Дин./ком. 1.505,00 

Плато средишњи 1000x520 mm( набавка, трошкови превоза и монтаже) 

                                                            КЛОД 010-клацкалица     

Дин./ком. 7.870,00 

Носећа греда хоризонтална Л=3100 (набавка, трошкови постављања)                                          

ЛЛМД005 љуљашка 

Дин./ком. 26.500,00 

Седиште љуљашке 500x300 (набавка и трошкови монтаже)                                            

ЛЛМД005 љуљашка 

Дин./ком. 1.900,00 

Пар ланаца за седишта двокраки (набавка и трошкови превоза и монтаже)                             

ЛЛМД005 љуљашка 

Дин./ком. 6.820,00 

Рукохват/наслон за ноге са чепом (набавка, трошкови монтаже)                                            

ЛЛМД005 љуљашка 

Дин./ком. 4.020,00 

Носач љуљашке на греди/ алка/ (набавка и трошкови монтаже)                                             

ЛЛМД005 љуљашка 

Дин./ком. 1.970,00 

Носећа греда куле( набавка, трошкови превоза и монтаже)                                     

                                                 КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин./ком. 11.160,00 
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Кров за кулу ( набавка, трошкови постављања) 
                                                 КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин./ком. 18.930,00 

Заштитна плоча куле 1000x1160 mm( набавка, трошкови постављања)                          

КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин./ком. 7.615,00 

Праг/степеник( набавка, трошкови постављања) 

                                                 КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин.ком. 5.050,00 

Рукохват степеника( набавка,трошкови постављања) 

                                                 КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин./ком. 5.150,00 

Даска ограде степеника( набавка и трошкови монтаже) 

                                                 КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин./ком. 1.630,00 

Тобоган комплет/метална подконструкција, дрвене бочне странице, 

прогромска клизна површина/,(набавка и трошкови превоза и монтаже) 

                                                 КИКТ016 Кула са тобоганом 

Дин./ком. 54.990,00 

Носећа греда куле (набавка, трошкови превоза и монтаже)   

                         ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 11.160,00 

Носећа греда пењалице( набавка, трошкови превоза и монтаже)   

                         ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 10.615,00 

Кров за кулу( набавка, трошкови постављања) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 16.930,00 

Заштитна плоча куле 1000x1160mm (набавка, трошкови постављања) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 7.615,00 

Праг/степеник (набавка, трошкови постављања) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин/ком. 5.050,00 

Рукохват степеника (набавка,трошкови постављања) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 5.150,00 

Даска ограде степеника( набавка и трошкови монтаже) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 1.630,00 

Тобоган комплет/метална подконструкција, дрвене бочне странице, 

прохромска клизна врата/, (набавка, трошкови превоза и монтаже) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 58.500,00 

Металне пењалице( набавка, трошкови постављања) 

                      ТПКД012-Кула са тобоганом и пењалицом 

Дин./ком. 16.870,00 

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и усклађивање 

дечјег игралишта са Правилником 

Дин. 68.000,00 

Набавка, транспорт и уградња информативне табле 1,5x 1,5m Дин./ком. 2.650,00 

Поправка љуљашке гнездо и њено окретање за 90˚ са ископом и 

бетонирањем темеља 

Дин./ком. 40.800,00 

Поправка реквизита- Клацкалица са четири седишта ТОДДЛЕР  (услуга 

сервисера, манипулативни трошкови) 

Дин./ком. 15.800,00 

Њихалица БРУНО (набавна цена, трошкови превоза и монтаже) Дин./ком. 61.150,00 

Замена резервних делова реквизита УРСА МАЈОР 
(услуга сервисера, манипулативни трошкови) 

Дин./ком. 75.000,00 

Тобоган за УРСА МАЈОР( ЛИУ1, 55ПВ, СУМ ПЕ) висине 1,55 m Дин./ком. 117.600,00 

Мрежа за пењање (набавка и трошкови постављања) Дин./ком. 48.000,00 

Бочне оградице/без брендирања/(набавка и трошкови постављања) Дин./ком. 9.300,00 

Заштита дрвене конструкције не токсичним премазима  Дин./ком. 15.000,00 

Замена резервних делова реквизита АНН (услуга сервисера и 
манипулативни трошкови) 

Дин/ком. 25.000,00 

Тобоган за АНН (ЛИУ0, 95РВ,СУМ МФ) висина 0,95m (набавка и трошкови 

постављања) 

Дин./ком. 90.600,00 

Излагање гумене подлоге (преко постојеће) у слоју од 2 cm Дин./м² 4.290,00 

Набавка, транспорт и уградња бицикларника са 6 места Дин/ком. 47.070,00 
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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: 023-58/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
253 
На основу члана 69. став 2. и 3. 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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУ-
ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: 
Текућа буџетска резерва, функционална класи-
фикација 330, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
65.289 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 5 – Заштитник грађана, програм 0602: 
Опште услуге локалне самоуправе, активност 0005: 
Омбусман, економска класификација 414314 – Помоћ 
у случају смрти запосленог или члана уже породице, 
позиција 23 – Социјална давања запосленима, пове-
ћава се за 65.289 динара. 

       
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. решења у износу од 65.289 динара су недо-вољно 
планирана средства за исплату солидарне новчане 
помоћи због смрти мајке Немањи Московљевићу. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-85/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

254  

На основу члана 69. став 2. и 3. 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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  22.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУ-
ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: 
Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 330, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
165.500 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 1201: 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Народни 
музеј, пројекат 4011 (П: „Моравска Србија – од 
стварности до легенде“), функционална класифи-
кација 820, економска класификација 423599 – Остале 
стручне услуге, позиција 306 – Услуге по уговору, 
повећава се за 165.500 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 165.500 динара су 
непланирана средства за учешће града од 10% од 
износа који је Министартсво културе и информисања 
одобрило за пројекат Народног музеја „Моравска 
Србија – од стварности до легенде“. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
III Број: 401-102/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
255 
На основу члана 69. став 2. и 3. 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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2021. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУ-
ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: 
Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 330, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
76.500 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 1201: 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Народни 
музеј, пројекат 4012 (П: „Друга фаза набавке опреме 
за спровођење процеса конзервације и рестаурације 
предмета из збирке Народног музеја Крушевац“), 
функционална класификација 820, економска 
класификација 513111- Остале некретнине и опрема, 
позиција 310 – Остале некретнине и опрема, повећава 
се за 76.500 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 76.500 динара су непла-
нирана средства за учешће града од 10% од износа који 
је Министартсво културе и информисања одо-брило за 
пројекат Народног музеја „Друга фаза набав-ке опреме 
за спровођење процеса конзервације и рестаурације 
предмета из збирке Народног музеја Крушевац“. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-104/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
256 
На основу члана 69. став 2. и 3. 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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 330, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
360.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 2001: 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, 
пројекат 5018 (П: "Инклузивно предшколско обра-
зовање и васпитање"), функционална класификација 
911, економска класификација 511451-Пројектна 
документација, позиција 139 – Зграде и грађевински 
објекти, повећава се за 360.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 360.000 динара су 
непланирана средства на основу Уговора о 
финансирању пројекта са Министарством просвете за 
именовање кординатора за израду пројекта и 
кординатора за безбедност и здравље на раду. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:401-98/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
257 
На основу члана 69. став 2. и 3. 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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.08.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУ-
ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: 
Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
99.660 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 6-

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР“, програм 1301: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ, активност 0004: Функционисање 
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локалних спортских установа, економска класифи-
кација 414000, позиција 185 – Социјална давања 
запосленима, повећава се за 99.660 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 99.660 динара су 
недовољно планирана средства за исплату отпрем-
нине приликом одласка у пензију запосленог Томи-
слава Станковића. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-131/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
258 
На основу члана 69. став 2. и 3. 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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 15.09.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
1.299.971 динар распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање Градске управе, еко-
номска класификација 511000, позиција 54 – Зграде и 
грађевински објекти, повећава се за 1.299.971 динар. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 1.299.971 динар су недо-
вољно планирана средства за капитално одржа-вање - 
адаптацији Дома културе у насељу Марко Орловић. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  

4. Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:401-177/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
259 
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, 72/19 И 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.000.000 динара, извор 08 –Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у корист нивоа градова  
и сада износе 4.869.799.383 динара, уплатом донатора 
Клуб привредника Крушевац, Крушевац, на уплатни 
рачун буџета, за пројекат "Споменик кнезу Лазару", 
по изводу бр. 170 од 22.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.000.000 динара, извор 08 и сада износе 4.869.799.383 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.000.000 динара и сада износе 6.717.666.000  динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални добро-
вољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова, повећавају се за 2.000.000 
динара и сада износе 9.410.693 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 148.933.383 динара. 
 
Средства у износу од 2.000.000 динара, извор 08, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА, пројекат 5013: "Споменик кнезу 
Лазару", функционалана класификација 820 на: 

 
позицију 133.2, економска класификација                  

515000 - Изградња зграда и објеката 
- конто 511299-Изградња осталих објеката, износ 

од 2.000.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
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3) Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 400-14/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
260 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
150.000 динара, извор 08 –Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа градова и 
сада износе 4.869.949.383 динара, уплатом „Trayal 
korporacije“ A.Д. на рачун Културног центра 
сопствени приходи, за суфинансирање програма 
Културног центра Опере „Лазарево обртеније“, по 
изводу бр. 106 од 11.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
150.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
4.869.949.383 динара. 

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од  149.083.383 динара. 
Средства у износу од 150.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код: 
 Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, пројектна активност 
0002 (ПА: „Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва“) и то: 

 Позиција: 
- 179 – Услуге по уговору: 
- конто 423911- Остале опште услуге, износ од 

150.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-15/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

261 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.655.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.871.604.383 
динара, уплатом Министарства културе и информи-
сања на уплатни рачун буџета, за финансирање 
пројекта Народног музеја „Моравска Србија – од 
стварности до легенде“, по изводу бр.12 од 
28.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.655.000 динара, извор финансирања 07 и сада 
износе 4.871.604.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.655.000 динара и сада износе 4.722.521.000 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 1.655.000 динара и 
сада износе 50.056.736 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

 
Средства у износу од 1.655.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, пројекат 4011 (П: 
„Моравска Србија – од стварности до легенде“) 
функционална класификација 820 и то: 

 
Уводи се позиција - 305.1, економска класи-

фикација 422000-Трошкови путовања износ од 70.000 
динара: 

- конто 422111-Трошкови дневница на службе-
ном путу, износ од 6.000 динара. 

- конто 422194-Накнада за употребу сопственог 
возила, износ од 29.000 динара. 

- конто 422911-Трошкови селидбе и превоза, 
износ од 35.000 динара. 

 
Уводи се позиција - 306.1, економска класи-

фикација 423000–Услуге по уговору износ од 
1.010.000 динара: 

- конто 423111-Услуге превођења, износ од 
50.000 динара. 

- конто 423413-Услуге штампања публикација, 
износ од 400.000 динара. 

- конто 423419-Остале услуге штампања, износ 
од 225.500 динара. 
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- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
334.500 динара. 

 
Уводи се позиција - 307.1, економска класи-

фикација 426000–Административни материјал износ 
од 275.000 динара: 

- конто 426621-Материјал за културу, износ од 
275.000 динара. 

 
Уводи се позиција - 308.1, економска класи-

фикација 512000–Машине и опрема износ од 300.000 
динара: 

- конто 512221-Рачунарска опрема, износ од 
170.000 динара. 

- конто 512631-Опрема за културу, износ од 
130.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-16/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
262 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  22.07.2021. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
985.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.873.354.383 
динара, уплатом Министарства културе и информи-
сања на уплатни рачун буџета, за финансирање 
пројекта Народног музеја „Употпуњавање збирке 
Уметничке галерије“, по изводу бр. 10 од 09.06.2021. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
985.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.873.354.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
985.000 динара и сада износе 4.724.271.000 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећавају се за 985.000 динара и сада 
износе 73.501.517 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

 
Средства у износу од 985.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Народни музеј, 
пројекат 4013 (П: „Употпуњавање збирке Уметничке 
галерије“) функционална класификација 820 и то: 

Уводи се позиција - 311.1, економска 
класификација 515000 – Нематеријална имовина 
износ од 985.000 динара: 

- конто 515129-Остала књижевна и уметничка 
дела, износ од 985.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-17 /21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
263 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  22.07. 2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
765.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.872.369.383 
динара, уплатом Министарства културе и информи-
сања на уплатни рачун буџета, за финансирање 
пројекта Народног музеја „Друга фаза набавке опреме 
за спровођење процеса конзервације и рестаурације 
предмета из збирке Народног музеја Крушевац“, по 
изводу бр.12 од 28.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
765.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.872.369.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
765.000 динара и сада износе 4.723.286.000 динара. 
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Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 765.000 динара и сада 
износе 50.821.736 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

 
Средства у износу од 765.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
 Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Народни музеј, 
пројекат 4012 (П: „Друга фаза набавке опреме за 
спровођење процеса конзервације и рестаурације 
предмета из збирке Народног музеја Крушевац“) 
функционална класификација 820 и то: 

 
Уводи се позиција - 309.1, економска класи-

фикација 512000-Машина и опрема износ од 264.068 
динара: 

- конто 512242-Фотографска опрема, износ од 
122.228 динара. 

- конто 512631-Опрема за културу, износ од 
141.840 динара. 

 
Уводи се позиција - 310.1, економска класи-

фикација 513000–Остале некретнине и опрема износ 
од 500.932 динара: 

- конто 513111-Остале некретнине и опрема, 
износ од 500.932 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-18/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
264 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 

21.694.781 динар, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.894.064.164 
динара, уплатом Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања на уплатни рачун буџета, 
за финансирање социјалне заштите „Помоћ у кући“ 
коју пружа Герентолошки центар и реалузације 
услуге „Породични – едукативни центар“ коју пружа 
Центар за социјални рад по изводу бр.13 од 
30.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
21.694.781 динара, извор финансирања 07 и сада 
износе 4.894.064.164 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
21.694.781 динара и сада износе 4.744.980.781 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 21.694.781 динара и 
сада износе 72.516.517 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

 
Средства у износу од 5.435.278 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 Градске управе, програм 0901: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА, програмска активност 0004 -  
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификоване на другом месту и 
то: 

Уводи се позиција - 30.1, економска 
класификација 463000-Трансфери осталим нивоима 
власти износ од 5.435.278 динара: 

- конто 423419-Остале услуге штампе, износ од 
200.000 динара. 

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
5.125.278 динара. 

- конто 426111-Канцеларијски материјал, износ 
од 50.000 динара. 

- конто 426411-Бензин, износ од 20.000 динара. 
- конто 426811-Хемијска средства за чишћење, 

износ од 40.000 динара. 
 
Средства у износу од 16.259.503 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 Градске управе, програм 0901: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА, програмска активност 0003 -  
Дневне услуге у заједници функционална 090-
Социјална заштита некласификована на другом месту 
и то: 

 
Уводи се позиција - 33.1, економска класифи-

кација 472000-Накнада за социјалну заштиту из 
буџета износ од 16.259.503 динара: 

- конто 472811-Накнаде из буџета за становање и 
живот, износ од 16.259.503 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
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3) Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 400-19/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
265 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  05.08.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
800.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.895.849.164 
динара, уплатом Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација на уплатни рачун буџета, за 
суфинансирање пројекта Туристичке организације 
„650 година царског града Крушевца“, по изводу 
бр.15 од 13.07.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
800.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.895.849.164 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
800.000 динара и сада износе 4.746.765.781 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 800.000 динара и сада 
износе 74.301.517 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

Средства у износу од 800.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Туристичке организације, програм 1502: 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Туристичка организација, про-
грамска активност 0002 - (ПА: „Промоција тури-
стичке понуде“) функционална класификација 473 - 
Туризам и то: 

 
Уводи се позиција - 258.1, економска класифи-

кација 423000–Услуге по уговору износ од 300.000 
динара: 

- конто 423439-Остале услуге рекламе и 
пропаганде, износ од 100.000 динара, 

- конто 423449-Остале медијске услуге, износ од 
150.000 динара, 

- конто 423911-Остале опште услуге, износ од 
50.000 динара. 

 
Уводи се позиција - 259.1, економска класи-

фикација 424000–Специјализоване услуге износ од 
500.000 динара: 

 
- конто 424221-Услуге културе, износ од 500.000 

динара, 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-20/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
266 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  05.08.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.896.849.164 
динара, уплатом Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре на рачун извршења 
буџета, за доделу подстицајих средстава за 
унапређење стања у области одрживе урбане 
мобилности, по изводу бр.207 од 29.07.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада 
износе 4.896.849.164 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.000.000 динара и сада износе 4.747.765.781 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 1.000.000 динара и 
сада износе 75.301.517 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 
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Средства у износу од 1.000.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Градске управе, програм 1101: СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, Град-
ска управа  програмска активност 0001 - (ПА: 
„Просторно и урбанистичко планирање“) функцио-
нална класификација 620 – Развој заједнице и то: 

 
Уводи се позиција - 312.1, економска 

класификација 423000–Услуге по уговору износ од 
55.139 динара: 

- конто 423419-Остале услуге штампања, износ 
од 55.139 динара, 

 
Уводи се позиција - 313.1, економска класифи-

кација 512000 – Машине и опрема износ од 944.861 
динара: 

- конто 512119 - Остала опрема за копнени 
саобраћај, износ од 944.861 динара, 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-21/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
267 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.08.2021. 
године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
400.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.897.249.164 
динара, уплатом Министарства културе и информи-
сања на уплатни рачун буџета, за финансирање 
пројекта Народног музеја „Препознавање 5/2021“, по 
изводу бр.16 од 21.07.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
400.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.897.249.164 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
400.000 динара и сада износе 4.748.165.781 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 74.901.517 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

 
Средства у износу од 400.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Народни музеј, 
пројекат 4014 (П: „Препознавање 5/2021“) функцио-
нална класификација 820 и то: 

Уводи се позиција - 314.1, економска класи-
фикација 422000–Трошкови путовања износ од 
73.000 динара: 

- конто 422911-Трошкови селидбе и превоза, 
износ од 73.000 динара. 

Уводи се позиција - 315.1, економска класифи-
кација 423000 – Услуге по уговору износ од 327.000 
динара: 

- конто 423413-Услуге штампања публикација, 
износ од 135.000 динара, 

- конто 423419-Остале услуге штампања, износ 
од 36.000 динара. 

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
156.000 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-22/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
268 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.08.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
500.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.897.749.164 
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динара, уплатом Комесеријата за избеглице и 
миграције РС на уплатни рачун буџета, за исплату 
помоћи за набавку огрева социјално угроженим 
породицама избеглих и интерно расељених лица, по 
изводу бр.6 од 02.08.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
500.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.897.749.164 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
500.000 динара и сада износе 4.748.665.781 динара. 

Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 500.000 динара и сада 
износе 43.056.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  149.083.383 динара. 

 
Средства у износу од 500.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 0901: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, програмска активност 0006 
(ПА: „Подршка деци и породици са децом“) 
функционална класификација 040 и то: 

 
Позиција - 26.2, економска класификација 472000 

– Једнократна помоћ износ од 500.000 динара: 
 
- конто 472931-Једнократна помоћ, износ од 

500.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-23/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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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, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана  15.09.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 

5.009.506 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.753.675.287 
динара, уплатом Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, на уплатни рачун буџета, на име ПДВ-а 
по авансној ситуацији-реконструкција објекта ОШ 
"Владислав Савић Јан" у Паруновцу, по изводу бр. 7 
од 23.08.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.009.506 динара, извор 07 и сада износе 4.753.675.287 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.009.506 динара и сада износе 4.902.758.670  динара. 

 
Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 5.009.506 динара и 
сада износе 48.065.506 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 149.083.383 динара. 
 
Средства у износу од 5.009.506 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 2002: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, пројекат 5019: 
Капитално одржавање објеката основних школа на 
територији града Крушевца, функционалана 
класификација 912 на: 

- позицију 146.4, конто 511323-Капитално 
одржавање објеката за потребе образовања, износ 
5.009.506 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-24/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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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, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 15.09.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
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2.300.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 4.755.975.287 
динара, уплатом Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, на уплатни рачун буџета, за 
доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за 
доделу годишњих награда за најбољу општин-
ску/градску управу у 2020. год. за финансирање 
примера добре праксе под називом "Креирање 
стратешког оквира за социјалну инклузију Рома-
Израда Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромских група Крушевца" 
(адаптација дома културе у насељу Марко Орловић), 
по изводу бр. 1 од 31.03.2021. године. 

 
Укупни расходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.300.000 динара, извор 07 и сада износе 4.755.975.287 
динара. 

 
Приходи и расходи буџета повећавају се за 

2.300.000 динара и сада износе 4.4.905.058.670  
динара. 

 
Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 2.300.000 динара и 
сада износе 50.365.506 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 149.083.383 динара. 
 
Средства у износу од 2.300.000 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 0602: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0001: Функционисање Градске управе, функцио-
налана класификација 133 на: 

 
- позицију 54.4, конто 511394-Капитално 

одржавање установа културе, износ 2.300.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-25/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
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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. 41/09, 53/10, 101/11, 
55/14 и 24/18), дана 02.07.2021. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/11 ...) 
тако да члан 22. гласи: 

 
„Возила се могу зауставити и паркирати мимо 

утврђеног режима саобраћаја на основу одобрења 
Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне 
послове у времену од 18,00 до 09,00 h, а возила која 
врше превоз хлеба у времену од 18 до 09 h и од 12 до 
13 h, уз накнаду одређену Одлуком о локалним 
комуналним таксама (искључујући снабдевање 
зелених пијаца где је већ саобраћајним знаком 
устројен режим саобраћаја-снабдевање). 

Изузетно од става 1. у Улици Видовданској од 
Улице Таковске до Трга косовских јунака возила се 
могу зауставити и паркирати мимо утврђеног режима 
саобраћаја на основу одобрења Одељења за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове у времену од 
22,00 до 07,00 h, уз накнаду одређену Одлуком о 
локалним комуналним таксама.  

Возила из става 1. овог члана се могу зауставити 
и паркирати на коловозу само док траје утовар - 
истовар, а најдуже 15 минута. 

Возила из става 2. овог члана се могу зауставити 
и паркирати на бициклистичкој траци само док траје 
утовар - истовар, а најдуже 15 минута. 

Заустављање и паркирање моторних возила врши 
се уз укључивање свих показивача правца, 
обезбеђењем прописног обилажења заустављеног-
паркираног возила и безбедног кретања пешака. 

Уз захтев за издавање одобрења подноси се 
фотокопија саобраћајне дозволе уз прецизирање 
локације и периода за који се тражи одобрење, доказ 
о оправданости разлога заустављања и паркирања 
возила, решење о упису радње у регистар и по 
потреби друге доказе који оправдавају заустављање и 
паркирање возила. 

Одобрење из става 1. и 2. овог члана издаје се за 
период најдуже до годину дана.“ 

 
2. 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.      
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Ово Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
IV Број: 344-488/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне пос-лове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 08.07.2021. 
године, донела је  

 
Р Е ШЕ 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 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то у ставу I, после тачке 5. додаје се нова 
тачка 5.1.1.1.1. тако да гласи: 

 
„5.1.1.1.1. Улица Обилићева, један, између Улице 

мајке Југовића и Улице Кајмакчаланске;“ 
 
   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 Број: 344-513/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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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. 41/09, 53/10, 101/11 и 
55/14), дана 09.07.2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/11,... ) тако да у 
члану 34. под "а)" у наслову "12. саобраћајно огле-
дало" тачка 2. мења се и гласи: 

 
„2. Улица Војислава Илића, на раскрсници са 

Улицом Љубостинском, на раскрсници са саобра-
ћајним прикључком код кућних бројева 70 и 72 и на 
раскрсници са Улицом Ресавском и Улицом Стевана 
Сремца;"  

 
2. 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 1. диспозитива овог Решења и до-
стави га овом Одељењу ради давања сагласности на исти.      

 
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-520/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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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. 41/09, 53/10, 101/11 и 
55/14), дана 19.07.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2011,...11/2016) тако што се у члану 12. тачка 7.2. 
допуњује да гласи: 

 
„7.2. Улица Стевана Синђелића, једно паркинг 

место, испред вишепородичног стамбеног објекта 
број 27, прво са леве стране гледано од улаза из Улице  
Бријанове, за управно паркирање на паркинг простору 
ван коловоза (наменски се користи за возило 
регистарске ознаке KŠ 039-XV у својини лица са 
инвалидитетом) и два  општа паркинг места за особе 
са инвалидитетом са леве и десне стране испред улаза 
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кућног броја 23 за управно паркирање у нишама ван 
тротоара;" 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Кру-

шевац да, сходно чл. 158, став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобараћни пројекат у 
складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог решења и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти.  

 
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-558/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
275 
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. 53/2010 и 101/2011), 
дана 20.07.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/11 ... ) тако да: 

- у члану 22. став I мења се и гласи: 
 
„Возила се могу зауставити и паркирати мимо 

утврђеног режима саобраћаја на основу одобрења 
Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне 
послове у времену од 18,00 до 10,00 h, а возила која 
врше превоз хлеба у времену од 18 до 10 h и од 12 до 
13 h, уз накнаду одређену Одлуком о локалним 
комуналним таксама (искључујући снабдевање 
зелених пијаца где је већ саобраћајним знаком 
устројен режим саобраћаја-снабдевање). 

- после члана 22. додаје се: наслов "в) забрана 
кретања запрежних возила" и члан 23. 

 
"Члан 23. 

 
Забрањује се саобраћај за запрежна возила у 

Улицама Газиместанској, Трг косовских јунака, 
Видовданској (од Трга косовских јунака до 
Душанове), на Тргу фонтана, Доситејевој и на Тргу 
Костурница.". 

 
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 1. диспозитива овог Решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти.  

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 344-565/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
276 
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, ... ), дана 
22.07.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако да: 

- у члану 5. ставу 1. тачка 11. мења се да гласи: 
 
"11. Улица Бранка Миљковића, испред раскр-

снице са Улицама Ломином, Светог Саве и Видов-
данском;" 

 
- у члану 5. ставу 1. тачка 30. мења се да гласи: 
 
„30. Улица Достојевског, испред раскрснице са 

Улицом хајдук Вељковом, испред раскрснице са 
Улицом ђакона Авакума, иза раскрснице са Улицом 
Франша Д Переа, испред раскрснице са Улицом 
Виктора Игоа, испред раскрснице са Улицом Миће 
Поповић, испред и иза раскрснице са Улицом 
Чеховљевом, испред раскрснице са Улицом принцезе 
Оливере и испред раскрснице са Улицом Косовском;“ 

 
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 1. диспозитива овог Решења који 
се односи на одређивање пешачког прелаза у Улици 
Достојевског испред раскрснице са Улицом принцезе 
Оливере и у Улици Бранка Миљковића испред Улица 
Ломине и Светог Саве и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти. 

 
 Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-576/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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277 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, ...), дана 
23.07.2021. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I – МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о 

техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2011,...) тако што се у члану 34. у 
наслову "г) Одређује се постављање техничких 
средстава за успоравање саобраћаја, и то:" у ставу I 
„вештачких избочина - лежећих полицајаца“: 

 
- тачка 0.1. мења да гласи: 
 
„0.1. Улица Багдалски венац, пет, један 30 метара 

након Улице Милића од Мачве, један 50 метара 
испред Улице Бруске и један 50 метара испред Улице 
Блачке, гледано из правца Улице Иве Андрића, један 
код пешачког прелаза код Улице Јована Цвијића и 
један код пешачког прелаза код Улице патријарха 
Иринеја;“ 

 
- тачка 2.1.а. мења да гласи: 
 
„2.1.а. Улица Гаврила Принципа, један, испред 

Улице Миливоја Живановића, гледано из Улице 
Кнеза Милоша и два између Улице кнеза Милоша и 
Мишарске;“ 

- након тачке 3. додаје се нова тачка 3.1.1 која 
гласи: 

„3.1.1. Улица Лава Толстоја, два;“ 
- након тачке 5.1.1.2 додаје се нова тачка 5.1.1.3 

која гласи: 
„5.1.1.3 Улица Петра Добрњца, два;“ 
 
   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 који се односи на измене и допуне и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-577/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 

278 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, ...), дана 
04.08.2021. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I – МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о 

техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац („Сл. лист града Кру-
шевца“, бр. 5/2011,...) тако што се: 

 
- у члану 6. тачки 30. текст „и од Улице Лава 

Толстоја до Улице Ужичке“ се брише, 
 
- у члану 13. тачки 31. текст „десном страном од 

Улице Ћирила и Методија до Улице Достојевског, 
левом страном од Улице Ћирила и Методија до Улице 
Ужичке  (изузимајући деоницу од Улице Николе 
Тесле према Улици Иве Андрића у дужини око 18 
метара где је одређено паркирање делом на коловозу 
делом на тротоару) и левом и десном страном од 
Улице Ужичке до краја Улице Косовске;“ замењује се 
текстом „левом и десном страном од Улице Ћирила и 
Методија (изузимајући деоницу од Улице Николе 
Тесле према Улици Иве Андрића у дужини око 18 
метара где је одређено паркирање делом на коловозу 
делом на тротоару) до краја Улице Косовске;“, 

 
- у члану 34. наслову „12. саобраћајно огледало“ 

након тачке 3. додаје се нова тачка 3.1.1а која гласи: 
 
„3.1.1а Улица Доментијанова, на раскрсници са 

Улицом војводе Путника;“ , 
 
 - у члану 34. наслову „12. саобраћајно огледало“ 

након тачке 4. додаје се нова тачка 4.1.1 која гласи: 
 
„4.1.1 Улица Његошева, на раскрсници са Улицом 

Срђана Родића;“, 
 
- у члану 34. наслову „г) Одређује се постављање 

техничких средстава за успоравање саобраћаја, и то:-
вештачких избочина - лежећих полицајаца у следећим 
улицама:“ тачка 2.1.а. мења да гласи: 

 
„2.1.а. Улица Гаврила Принципа, четири између 

Улице видовданске и Мишарске и један, гледано из 
Улице Кнеза Милоша, испред Улице Миливоја 
Живановића;“ 

 
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 
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утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења који се 
односи на измене и допуне и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-613/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
279 
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 23.08.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 5/11,...) тако да 
у члану 34. у тачки "г) Одређује се постављање 
техничких средстава за успоравање саобраћаја у 
алинеји "- пуног платоа у следећим улицама:" тако 
што се тачка 1. мења и гласи: 

 
„1. Улица Аеродромска, гледано од Улице кнеза 

Милоша, на пешачким прелазима испред Улице 
Козничке (Баџин Вод), испред Улице Мартовских 
жртава и испред Улице Шаначке, код Месне 
заједнице „Мудраковац“;"  

Испрофилисати коловоз и поставити техничко 
средство за успоравање саобраћаја преко целе ширине 
коловоза - пуни плато на месту одређеног пешачког 
прелаза из претходног става.  

 
 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 Број: 344-658/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 

280 
На основу члана 247. Закона о раду ("Службени 

гласник РС", бр. 24/05, 65/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС и 113/17), Градона челник града Крушев-
ца (овлашћени орган оснивача),  Синдикална органи-
зација Спортског центра Крушевац и директор 
Установе за физичку културу "Спортски центар 
Крушевац" (у даљем тексту: учесници) закључују 

 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  

 
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ" 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Колективном уговором код Послодавца (у даљем 

тексту: уговор) у складу са законом уређују се: права, 
обавезе и одговорности запослених, безбедност и 
заштита живота и здравља на раду запослених,  плате, 
накнаде плате и остала примања запослених, права 
синдиката и послодавца, као и међусобни односи 
учесника у закључивању Уговора. 

Оснивачем, у смислу закона и овог уговора 
сматра се Град Крушевац (у даљем тексту:  оснивач). 

Послодавцем, у смислу закона и овог уговора, 
сматра се Установа за физичку културу "Спортски 
центар Крушевац" (у даљем тексту: установа). 

Запосленим, у смислу овог уговора, сматра се 
лице које је, у складу са законом, засновало радни 
однос са послодавцем. 

Овај уговор закључује се у име свих запослених у 
установи.  

 
Члан 2. 

 
Оснивач обезбеђује установи материјалне, тех-

ничке и друге услове за несметано обављање дела-
тности, прати рад, предузима мере за отклањање не-
гативних околности које могу утицати на вршење 
делатности и предузима мере на унапређењу 
делатности. 

Послодавац предузима организационо-техничке 
мере за реализацију посла, квалитет и обим програма. 

 
Члан 3. 

 
Овај уговор представља основ за регулисање 

међусобних права, обавеза и одговорности између 
учесника и његове одредбе имају снагу обавезности 
за учеснике уговора и све запослене у установи. 

Све настале промене које мењају уговорена 
права, обавезе, одговорности и услове рада, регулишу 
се изменама и допунама овог уговора, по поступку за 
његово доношење. 
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ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 

Члан 4. 
 
Радни однос може да се заснује са лицем које има 

најмање 15 година живота и испуњава друге услове за 
рад на одређеним пословима, утврђене законом, 
односно правилником о организацији и система-
тизацији послова (у даљем тексту: правилник). 

Правилником се утврђују организациони делови 
код послодавца, назив и опис послова, врста и степен 
захтеване стручне спреме, односно образовања, други 
посебни услови за рад на тим пословима и број 
извршилаца. 

За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да 
се утврде највише два узастопна степена стручне 
спреме, односно образовања у складу са законом. 

Правилник доноси директор установе уз 
претходно прибављену сагласност органа управљања 
и након затраженог мишљења репрезентативног 
синдиката код послодавца, на који сагласност даје 
Градско веће града Крушевца. 

 
Члан 5. 

 
Послодавац је дужан да запосленом омогући да, 

под условима и на начин прописан законом и овим 
уговором, остварује права која му припадају на раду 
и у вези са радом. 

Послодавац је дужан да, по захтеву запосленог за 
заштиту права, омогући синдикалној организацији 
установе увид у примену овог уговора и остваривање 
права запослених. 

 
Члан 6. 

 
Ради пријема у радни однос, директор установе 

може: објавити оглас у дневним или специја-
лизованим новинама или пријем у радни однос може 
реализовати у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање (а у складу са подацима о условима који 
су правилником предвиђени за обављање одређених 
послова). 

У случају објављивања огласа, директор установе 
доноси одлуку о избору између пријављених 
кандидата у року од 15 дана од дана истека рока 
наведеног у огласу за подношење пријава. 

Одлуку о заснивању радног односа са запосленим 
доноси директор установе. 

Заснивању радног односа претходи поступак 
прибављања сагласности у складу са Уредбом о 
поступку за прибављање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава. 

 
Члан 7. 

 
Послодавац ће, пре закључивања уговора о раду, 

кандидата обавестити о послу, условима рада, 
правима и обавезама из радног односа и правилима 
која се односе на организацију рада и пословања, као 
и о условима и правилима која код послодавца важе у 
вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из 

радног односа, правима и обавезама која произилазе 
из прописа о раду и прописа о безбедности и заштити 
живота и здравља на раду, тако што ће изабраном 
кандидату омогућити да се упозна са одредбама 
правилника и осталих општих аката који се односе на 
његов радно-правни статус. 

 
Члан 8. 

 
Радни однос заснива се уговором о раду. 
Уговор о раду закључују запослени и послодавац. 
Уговор о раду сматра се закљученим кад га 

потпишу запослени и послодавац. 
Уговор о раду закључује се у најмање три 

примерка од којих се један обавезно предаје 
запосленом, а два задржава послодавац. 

Уговор о раду у име и за рачун послодавца 
закључује директор установе. 

 
Члан 9. 

 
Уговор о раду се закључује пре ступања на рад 

запосленог. 
Уговор о раду садржи: 
1) назив и седиште послодавца; 
2) лично име запосленог, место пребивалишта, 

односно боравишта запосленог; 
3) врсту и степен стручне спреме, односно 

образовања запосленог, који су услов за обављање 
послова за које се закључује уговор о раду; 

4) назив и опис послова које запослени треба да 
обавља; 

5) место рада; 
6) врсту радног односа (на неодређено или 

одређено време); 
7) трајање уговора о раду на одређено време и 

основ за заснивање радног односа на одређено време; 
8) дан почетка рада; 
9) радно време (пуно, непуно или скраћено); 
10) новчани износ основне зараде на дан 

закључења уговора о раду; 
11) елементе за утврђивање основне зараде, 

радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга 
примања запосленог; 

12) рокове за исплату зараде и других примања на 
која запослени има право; 

13) трајање дневног и недељног радног времена. 
 
Уговор о раду не мора да садржи елементе из 

става 1. тач. 11-13) овог члана ако су они утврђени 
законом, колективним уговором, правилником о раду 
или другим актом послодавца у складу са законом, у 
ком случају у уговору мора да се назначи акт којим су 
та права утврђена у моменту закључења уговора о 
раду. 

На права и обавезе која нису утврђена уговором о 
раду примењују се одговарајуће одредбе закона и 
општег акта. 

 
Члан 10. 

 
Послодавац је дужан да уговор о раду, односно 

други уговор у складу са законом или њихову копију 
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држи у седишту или другој пословној просторији 
послодавца или на другом месту, у зависности од тога 
где запослени или радно ангажовано лице ради. 

 
Члан 11. 

 
Директор заснива радни однос на одређено време. 
Радни однос заснива се уговором о раду. 
Радни однос са директором који је изабран из 

реда запослених у установи заснива се анексом 
уговора о раду. 

Радни однос на одређено време може да траје до 
истека рока на који је изабран директор, односно до 
његовог разрешења. 

Лице које обавља послове директора има право на 
накнаду за рад и друга права, обавезе и одговорности 
у складу са уговором о раду. 

Уговор о раду са директором закључује у име 
послодавца Управни одбор Установе. 

 
Члан 12. 

 
Уговор о раду може да се закључи на одређено 

време, за заснивање радног односа чије је трајање 
унапред одређено објективним разлозима који су 
оправдани роком или извршењем одређеног посла 
или наступањем одређеног догађаја, за време трајања 
тих потреба. 

Послодавац може закључити један или више 
уговора о раду из става 1. овог члана на основу којих 
се радни однос са истим запосленим заснива за 
период који са прекидима или без прекида не може 
бити дужи од 24 месеца. 

Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом 
периода из става 2. овог члана. 

Изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на 
одређено време може да се закључи: 

1) ако је то потребно због замене привремено 
одсутног запосленог, до његовог повратка; 

2) за рад на пројекту чије је време унапред 
одређено, најдуже до завршетка пројекта; 

3) са страним држављанином, на основу дозволе 
за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на 
који је издата дозвола; 

4) са незапосленим коме до испуњења једног од 
услова за остваривање права на старосну пензију 
недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, 
у складу са прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. 

Послодавац може са истим запосленим да 
закључи нови уговор о раду на одређено време по 
истеку рока из става 4. тач. 1-3) овог члана по истом, 
односно другом правном основу, у складу са овим 
чланом. 

Ако је уговор о раду на одређено време закључен 
супротно одредбама закона или ако запослени остане 
да ради код послодавца најмање пет радних дана по 
истеку времена за које је уговор закључен, сматра се 
да је радни однос заснован на неодређено време. 

 
 
 
 

Члан 13. 
 
За заснивање радног односа на одређено време 

послодавац не објављује оглас, а одлуку о заснивању 
радног односа са одређеним лицем и закључивању 
уговора о раду доноси директор, у складу са законом 
и овим уговором. 

 
Члан 14. 

 
Уговором о раду може да се уговори пробни рад 

за обављање једног или више повезаних, односно 
сродних послова утврђених уговором о раду. 

Пробни рад може да траје најдуже шест месеци. 
Пре истека времена за који је уговорен пробни 

рад, послодавац или запослени може да откаже уговор 
о раду са отказним роком који не може бити краћи од 
пет радних дана.  

Послодавац је дужан да образложи отказ уговора 
о раду. 

Пробни рад се уговара само за послове за које је 
предвиђен као услов Правилником и у трајању које је 
предвиђено наведеним актом, али не дуже од шест 
месеци. 

 
Члан 15. 

 
Радни однос може да се заснује и за рад са 

непуним радним временом, на неодређено или на 
одређено време. 

Запослени који ради са непуним радним 
временом има право на зараду, друга примања и друга 
права из радног односа сразмерно времену 
проведеном на раду, осим ако за поједина права 
законом, општим актом и уговором о раду није 
друкчије одређено. 

Послодавац је дужан да запосленом који ради са 
непуним радним временом обезбеди исте услове рада 
као и запосленом са пуним радним временом који 
ради на истим или сличним пословима. 

Послодавац је дужан да благовремено обавести 
запослене о доступности послова са пуним и непуним 
радним временом, на начин и у роковима утврђеним 
општим актом. 

Послодавац је дужан да размотри захтев 
запосленог са непуним радним временом за прелазак 
на пуно радно време, као и запосленог са пуним 
радним временом за прелазак на непуно радно време. 

Колективним уговором уређује се сарадња и 
информисање синдиката о пословима са непуним 
радним временом. 

 
Члан 16. 

 
Послодавац може да заснује радни однос са 

лицем које први пут заснива радни однос, у својству 
приправника, за занимање за које је то лице стекло 
врсту и степен стручне спреме, ако је то услов за рад 
на одређеним пословима утврђен законом или 
правилником. 
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Члан 17. 
 
За време приправничког стажа приправник се 

оспособљава за вршење одређених послова кроз 
практичан рад по програму који доноси директор за 
наведене послове и за то време остварује плату и сва 
друга права из радног односа, у складу са законом, 
овим уговором, колективним уговором код посло-
давца и уговором о раду. 

 
Члан 18. 

 
Приправник који је засновао радни однос на 

неодређено време, и који је са успехом положио 
стручни испит, по истеку приправничког стажа 
распоређује се на послове на које је примљен. 

Распоређивање се врши уговором о раду. 
Приправнику који је примљен на неодређено 

време и није положио стручни испит, радни однос 
престаје истеком времена које је у уговору о раду 
наведено као време приправничког стажа. 

Приправнику који је примљен на одређено време 
без обзира на резултате полагања испита, радни однос 
престаје истеком рока који је наведен у уговору о раду 
као приправнички стаж. 

 
ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО  
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 
 

Члан 19. 
 
Послодавац је дужан да сачини програм стручног 

оспособљавања и усавршавања запослених, у складу 
са својим потребама, најкасније месец дана од 
усвајања буџета града Крушевца за годину за коју се 
програм сачињава. 

Програм из става 1. овог члана реализује се у 
складу са финансијским планом, у оквиру средстава 
обезбеђених из буџета или из сопствених средстава 
(најмање 0,5% од бруто плата које исплаћује 
послодавац на нивоу целе установе). 

Оснивач даје сагласност на програм стручног 
усавршавања који се финансира из буџета. 

Послодавац је дужан да води евиденцију о 
сталном оспособљавању и усавршавању запослених и 
да ствара потребне материјалне, организационе и 
друге услове за ове потребе, у складу са прописима 
који регулишу ову област. 

 
Члан 20. 

 
Запослени, кога послодавац упути на стручно 

усавршавање и оспособљавање, потписује уговор о 
међусобним правима и обавезама са послодавцем. 

Уговором се уређује право запосленог на накнаду 
плате, школарину или стипендију, трошкове стручног 
оспособљавања и усавршавања, котизације и набавке 
стручне литературе, као и обавезе запосленог које има 
према послодавцу по основу стручног оспособљавања 
и усавршавања. 

На стручно усавршавање и оспособљавање може 
бити упућен сваки запослени који обавља послове 

обухваћене програмом за стручно усавршавање и 
оспособљавање установе.  

Одлуку о упућивању запосленог на стручно 
усавршавање и оспособљавање доноси директор 
установе. 

Запослени који је упућен на стручно усаврша-
вање и оспособљавање има право на накнаду плате у 
складу са овим уговором. 

Трошкове стручног усавршавања и оспособља-
вања запосленог сноси послодавац и то: 

- трошкове школарине или стипендије 
- трошкове за стручну литературу 
- трошкове котизације за присуство семина-

рима или припремама за полагање стручних испита, 
стицања лиценце и др. 

- путне трошкове и трошкове боравка у складу 
са уговором из става 1. овог члана 

 
Запослени који обави стручно усавршавање и 

оспособљавање дужан је да послове за које је стручно 
усавршен или оспособљен обавља у установи најмање 
три године. 

У случају да запослени  раскине радни однос са 
установом у року краћем од три године дужан је да 
установи надокнади све трошкове стручног 
усавршавање и оспособљавања.   

 
РАДНО ВРЕМЕ 
 

Члан 21. 
 
Радно време је временски период у коме је 

запослени дужан, односно расположив да обавља 
послове према налозима послодавца, на месту где се 
послови обављају, у складу са законом. 

Запослени и послодавац могу се споразумети да 
један период радног времена у оквиру уговореног 
радног времена запослени послове обавља од куће. 

Радно време запослених који непосредно 
обављају послове физичке културе, чини ефективно 
радно време и време за личну припрему. 

Ефективно радно време чини време које 
запослени проведе на радном месту при обављању 
послова описаних Правилником о организацији и 
систематизацији послова у установи. 

Време за личну припрему је део радног времена 
које запослени који непосредно обавља  послове 
физичке културе може провести ван простора 
предвиђеног за ефективно радно време у данима када 
обавља те послове. 

Време за личну припрему траје један радни сат. 
Радним временом не сматра се време у коме је 

запослени приправан да се одазове на позив 
послодавца да обавља послове ако се укаже таква 
потреба, при чему се запослени не налази на месту где 
се његови послови обављају, у складу са законом. 

Приправност за обављање послова запосленом 
одређује непосредни руководилац. 

Непосредни руководилац који је запосленом 
одредио приправност за обављање послова дужан је 
да то време евидентира у евиденцији радног времена. 
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Запосленом коме је одређено време за 
приправност припада накнада плате у висини од 20% 
за време проведено у приправности. 

Време које запослени у току приправности 
проведе у обављању послова по позиву послодавца 
сматра се радним временом. 

 
Члан 22. 

 
Пуно радно време износи 40 часова недељно. 
Општим актом може да се утврди да пуно радно 

време буде краће од 40 часова недељно, али не краће 
од 36 часова недељно. 

Запослени из става 2. овог члана остварује сва 
права из радног односа као да ради са пуним радним 
временом. 

Непуно радно време јесте радно време краће од 
пуног радног времена. 

 
Члан 23. 

 
Запосленом који ради на нарочито тешким, 

напорним и за здравље штетним пословима, утвр-
ђеним законом или колективним уговором код 
послодавца, на којима, и поред примене одгова-
рајућих мера безбедности и заштите живота и 
здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту 
на раду, постоји повећано штетно дејство на здравље 
запосленог, скраћује се радно време сразмерно 
штетном дејству услова рада на здравље и радну 
способност запосленог, а највише 10 часова недељно 
(послови са повећаним ризиком). 

Скраћено радно време утврђује се на основу 
стручне анализе, у складу са законом. 

Запослени који ради скраћено радно време има 
сва права из радног односа као да ради са пуним 
радним временом. 

 
Члан 24. 

 
Радно време између 22.00 часа и 6.00 часова 

наредног дана сматра се радом ноћу и представља 
посебан услов рада у погледу утврђивања права и 
заштите запослених. 

 
Члан 25. 

 
Рад у сменама је организација рада код посло-

давца према којој се запослени на истим пословима 
смењују према утврђеном распореду, при чему изме-
на смена може да буде континуирана или са пре-
кидима током одређеног периода дана или недеља. 

Запослени који ради у сменама је запослени који 
код послодавца код кога је рад организован у сменама 
у току месеца посао обавља у различитим сменама 
најмање трећину свог радног времена. 

Ако је рад организован у сменама које укључују 
ноћни рад, послодавац је дужан да обезбеди измену 
смена, тако да запослени не ради непрекидно више од 
једне радне недеље ноћу. 

Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне 
недеље, само уз његову писану сагласност. 

 

Члан 26. 
 
На захтев послодавца, запослени је дужан да ради 

дуже од пуног радног времена у случају више силе, 
изненадног повећања обима посла и у другим 
случајевима када је неопходно да се у одређеном року 
заврши посао који није планиран (у даљем тексту: 
прековремени рад). 

Прековремени рад из става 1. овог члана 
послодавац може да уведе и из разлога утврђених 
овим уговором и то: 

- елементарне непогоде, 
- пожара, експлозије и слично, 
- епидемије или заразе, 
- саобраћајног или другог удеса којима су 

угрожени животи и здравље људи, 
- изненадног повећања обима посла, 
- неопходности да се обави у одређеном року 

посао који није био планиран, 
- завршетка неодложних техничких и сличних 

радова, 
- отклањања квара на средствима за рад. 
 

Члан 27. 
 
Прековремени рад не може да траје дуже од осам 

часова недељно. 
Запослени не може да ради дуже од 12 часова 

дневно укључујући и прековремени рад. 
Запосленом који ради на пословима на којима је 

уведено скраћено радно време, не може да се одреди 
прековремени рад на тим пословима, ако законом није 
друкчије одређено. 

 
Члан 28. 

 
Радна недеља траје, по правилу, пет радних дана. 
Распоред радног времена у оквиру радне недеље 

утврђује директор.  
Радни дан, по правилу, траје осам часова. 
Директор утврђује недељни распоред радног 

времена. 
Ако природа посла и организација рада дозво-

љава, почетак и завршетак радног времена може се 
утврдити, односно уговорити у одређеном времен-
ском интервалу (клизно радно време). 

Директор, у складу са законом, може вршити 
прерасподелу радног времена посебним решењем, и то: 

- кад то захтева природа посла ради обезбеђивања 
потребног обима и квалитета услуга; 

- у циљу боље организације рада и рационалнијег 
коришћења средстава рада; 

- због рационалног коришћења радног времена у 
циљу извршавања одређених послова у утврђеним 
роковима. 

 
Члан 29. 

 
Прерасподела радног времена врши се тако да 

укупно радно време запосленог у периоду од шест 
месеци у току календарске године у просеку не буде 
дуже од уговореног радног времена запосленог. 
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Запосленом који се сагласио да у прерасподели 
радног времена ради у просеку дуже од времена 
утврђеног у ставу 1. овог члана часови рада дужи од 
просечног радног времена обрачунавају се и 
исплаћују као прековремени рад. 

У случају прерасподеле радног времена, радно 
време не може да траје дуже од 60 часова недељно. 

Прерасподела радног времена не сматра се 
прековременим радом. 

 
Члан 30. 

 
Послодавац је дужан да обавести запослене о 

распореду и промени распореда радног времена 
најмање пет дана унапред, осим у случају увођења 
прековременог рада. 

Изузетно послодавац може да обавести запослене 
о распореду и промени распореда радног времена у 
краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова 
унапред у случају потребе посла услед наступања 
непредвиђених околности. 

Пуно или непуно радно време запосленог не мора 
бити распоређено једнако по радним недељама, већ се 
утврђује као просечно недељно радно време на 
месечном нивоу. 

У случају из става 3. овог члана, запослени може 
да ради најдуже 12 часова дневно, односно 48 часова 
недељно укључујући и прековремени рад. 

 
ОДМОРИ И ОДСУСТВА 
 

Члан 31. 
 
Запослени који ради најмање шест часова дневно 

има право на одмор у току дневног рада у трајању од 
најмање 30 минута. 

Запослени који ради дуже од четири, а краће од 
шест часова дневно има право на одмор у току рада у 
трајању од најмање 15 минута. 

Запослени који ради дуже од 10 часова дневно, 
има право на одмор у току рада у трајању од најмање 
45 минута. 

Одмор у току дневног рада не може да се користи 
на почетку и на крају радног времена. 

Време одмора из ст. 1-3. овог члана урачунава се 
у радно време. 

 
Члан 32. 

 
Запослени има право на одмор у трајању од 

најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, ако 
законом није другачије одређено. 

  
Члан 33. 

 
Запослени има право на недељни одмор у трајању 

од најмање 24 часа непрекидно којем се додаје време 
одмора из члана 32. овог уговора, ако законом није 
другачије одређено. 

Недељни одмор се, по правилу, користи недељом. 
Послодавац може да одреди други дан за 

коришћење недељног одмора ако природа посла и 
организација рада то захтева. 

Изузетно од става 1. овог члана, запослени који 
због обављања посла у различитим сменама или у 
прерасподели радног времена не може да користи 
одмор у трајању утврђеном у ставу 1. овог члана, има 
право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа 
непрекидно. 

Ако је неопходно да запослени ради на дан свог 
недељног одмора, послодавац је дужан да му 
обезбеди одмор у трајању од најмање 24 часа непре-
кидно у току наредне недеље. 

 
Члан 34. 

 
Запослени стиче право на коришћење годишњег 

одмора у календарској години после месец дана 
непрекидног рада од дана заснивања радног односа 
код послодавца. 

Под непрекидним радом сматра се и време 
привремене спречености за рад у смислу прописа о 
здравственом осигурању и одсуства са рада уз 
накнаду зараде. 

Запослени не може да се одрекне права на 
годишњи одмор, нити му се то право може ускратити 
или заменити новчаном накнадом, осим у случају 
престанка радног односа у складу са законом и овим 
уговором. 

У свакој календарској години запослени има 
право на годишњи одмор у трајању од најмање 20, а 
најдуже 30 радних дана, по свим основамa. 

 
Члан 35. 

 
Распоред коришћења годишњих одмора утврђује 

директор на основу захтева запосленог и према 
потребама обављања послова. 

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси 
директор у писаној форми и уручује га запосленом. 

Решење о коришћењу годишњег одмора 
запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума 
одређеног за почетак годишњег одмора. 

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на 
захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег 
одмора послодавац може доставити и непосредно пре 
коришћења годишњег одмора. 

Послодавац може да измени време одређено за 
коришћење годишњег одмора ако то захтевају 
потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана 
одређеног за коришћење годишњег одмора. 

 
Члан 36. 

 
Запослени могу да користе колективни годишњи 

одмор по основу одлуке директора. Дужина колектив-
ног годишњег одмора утврђује се решењем дирек-
тора, с тим што овако утврђен одмор не може трајати 
краће од 20, нити дуже од 30 радних дана. 

Годишњи одмор користи се једнократно или у два 
или више делова.  

Ако запослени користи годишњи одмор у 
деловима, први део користи у трајању од најмање две 
радне недеље непрекидно у току календарске године, 
а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. 
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Запослени има право да годишњи одмор користи 
у два дела, осим ако се са послодавцем споразуме да 
годишњи одмор користи у више делова. 

Запослени који није у целини или делимично 
искористио годишњи одмор у календарској години 
због одсутности са рада ради коришћења 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и посебне неге детета - има право да тај одмор 
искористи до 30. јуна наредне године. 

 
Члан 37. 

 
Минимално трајање годишњег одмора од 20 

радних дана увећава се: 
1. по основу стручне спреме: 
- запосленом са седмим или шестим степеном 

стручне спреме и посебним овлашћењима и 
одговорностима - пет радних дана; 

- запосленом са седмим степеном стручне спреме 
- четири радна дана; 

- запосленом са шестим или петим степеном 
стручне спреме - три радна дана; 

- запосленом са четвртим или трећим степеном 
стручне спреме - два радна дана; 

- запосленом са другим или првим степеном 
стручне спреме - један радни дан. 

2. по основу радног искуства: 
- запосленом који има пет година стажа 

осигурања - два радна дана; 
- запосленом који има од шест до 10 година стажа 

осигурања - три радна дана; 
- запосленом који има од 11 до 15 година стажа 

осигурања - четири радна дана; 
- запосленом који има од 16 до 20 година стажа 

осигурања - пет радних дана; 
- запосленом који има од 21 до 25 година стажа 

осигурања - шест радних дана; 
- запосленом који има од 26 до 30 година стажа 

осигурања - седам радних дана. 
3. по основу доприноса на раду - запосленом са 

натпросечним резултатима у раду (који је награђиван 
стручним признањима и сл.) - до пет радних дана по 
одлуци директора; 

4. по основу социјалних услова: 
- запосленом инвалиду (инвалиду рада и војном 

инвалиду) - три радна дана, 
- самохраном родитељу са дететом до 14 година, 

запосленој са малолетним дететом, запосленом са 
двоје или више деце до 14 година живота, запосленом 
који у свом домаћинству издржава дете које има 
сметње у психофизичком развоју - три радна дана, 

- даваоцу крви - један радни дан, 
- запосленом чији је члан породичног дома-

ћинства тешко оболео у складу са прописима о здрав-
ственом осигурању - до три радна дана по одлуци 
директора; 

5. по основу услова рада за запослене који раде на 
нарочито тешким, напорним и за здравље штетним 
пословима, утврђеним законом или колективним 
уговором код послодавца, на којима и поред примене 
одговарајућих мера безбедности и заштите живота и 
здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту 

на раду постоји повећано штетно дејство на здравље 
запосленог - пет радних дана. 

Уколико се стекне више услова наведених у тачки 
4. овог члана, годишњи одмор увећава се за пет 
радних дана. 

Послодавац је дужан да запосленом утврди 
дужину годишњег одмора за сваку календарску 
годину од најмање 20 радних дана, а највише 30 
радних дана, по свим основама. 

 
Члан 38. 

 
Запосленом са 30 година пензијског стажа 

утврђује се дужина годишњег одмора у  трајању од 30 
радних дана. 

Запосленом млађем од 18 година живота и 
старијем од 50 година живота, утврђује се дужина 
годишњег одмора у трајању од 30 радних дана. 

 
Члан 39. 

 
Запослени има право на дванаестину годишњег 

одмора, у складу са законом (сразмерни део) за сваки 
месец дана рада у календарској години у којој је 
засновао радни однос или у којој му престаје радни 
однос. 

 
Члан 40. 

 
Запослени не може да се одрекне права на 

коришћење годишњег одмора, нити му то право 
послодавац може да ускрати. 

У случају престанка радног односа, послодавац је 
дужан да запосленом који није искористио годишњи 
одмор у целини или делимично, исплати новчану 
накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у 
висини просечне зараде у претходних 12 месеци, 
сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег 
одмора. 

Накнада из става 1. овог члана има карактер 
накнаде штете. 

 
Члан 41. 

 
Послодавац је дужан да запосленом, у случају 

престанка радног односа, изда потврду о искори-
шћеном броју дана годишњег одмора. 

 
ОДСУСТВОВАЊЕ СА РАДА УЗ НАКНАДУ  
ЗАРАДЕ - ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 
 

Члан 42. 
 
Запослени има право на плаћено одсуство у току 

календарске године, у укупном трајању до седам 
радних дана у следећим случајевима: 

1. склапања брака; 
2. смрти члана уже породице; 
3. порођаја супруге; 
4. селидбе домаћинства; 
5. склапања брака детета запосленог; 
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6. заштите и отклањања штетних последица у 
домаћинству проузрокованих елементарном непо-
годом; 

7. одсуствовања са посла ради присуствовања 
седницама, конференцијама, конгресима, семинарима 
и на синдикалним сусретима који се организују на 
нивоу града, покрајине, Републике; 

8. теже болести члана уже породице запосленог; 
9. полагања испита у оквиру стручног усавр-

шавања; 
10. члановима синдиката који су изабрани у 

органе међународних синдикалних организација; 
11. полагања испита којим се стиче непосредно 

виши степен образовања у области у коју спадају 
послови које запослени обавља, израда магистарске 
тезе, докторске дисертације, учешће у студијским или 
експертским групама и другим облицима стручног 
усавршавања, а на основу овог уговора који се односи 
на стручно усавршавање запослених. 

Поред права на плаћено одсуство из става 1. овог 
члана запослени има право на плаћено одсуство још 
и: 

1. за случај смрти сродника (рођака) - један радни 
дан; 

2. за сваки случај добровољног давања крви - два 
узастопна дана, рачунајући и дан добровољног 
давања крви; 

3. за полазак детета у први разред основне школе 
- два радна дана; 

4. за личне потребе - два радна дана; 
5. за коришћење организованог рекреативног од-

мора - до седам радних дана. 
 
Плаћено одсуство се одобрава, на писани захтев 

запосленог, под условом да је запослени приложио 
одговарајућу документацију (доказе о разлозима за 
коришћење плаћеног одсуства). 

 
Члановима уже породице, сматрају се брачни 

друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усво-
јеник и старатељ. 

 
Члан 43. 

 
Време проведено на плаћеном одсуству сматра се 

као време проведено на раду, уз остваривање свих 
права и обавеза из радног односа. 

 
Члан 44. 

 
Решење о плаћеном одсуству доноси директор 

установе. 
 
ОДСУСТВО СА РАДА БЕЗ НАКНАДЕ -  
НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 
 

Члан 45. 
 
Послодавац може запосленом да одобри одсуство 

без накнаде зараде (неплаћено одсуство), не дуже од 
6 месеци у једној календарској години,ако то допушта 
процес рада. 

Одсуство са рада, на основу претходно прибав-
љеног мишљења непосредног руководиоца,одобрава 
директор на основу захтева запосленог и одговарајуће 
документације. 

За време неплаћеног одсуства запосленом мирују 
права и обавезе из радног односа, ако за поједина 
права и обавезе законом, општим актом и уговором о 
раду није другачије одређено. 

 
Члан 46. 

 
Решење о неплаћеном одсуству доноси директор 

установе. 
 
МИРОВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 

Члан 47. 
 
Запосленом мирују права и обавезе које се стичу 

на раду и по основу рада, осим права и обавеза за које 
је законом одређено, ако одсуствује са рада због: 

1) одласка на одслужење, односно дослужење 
војног рока, 

2) упућивања на рад у иностранство од стране 
послодавца или у оквиру међународно-техничке или 
просветно-културне сарадње, у дипломатска, 
конзуларна и друга представништва, 

3) привременог упућивања на рад код другог 
послодавца у смислу члана 174. Закона о раду, 

4) избора, односно именовања на функцију у 
државном органу, синдикату, политичкој органи-
зацији или другу јавну функцију чије вршење захтева 
да привремено престане да ради код послодавца, 

5) издржавања казне затвора, односно изречене 
мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у 
трајању до шест месеци. 

Запослени коме мирују права и обавезе из става 
1. овог члана има право да се у року од 15 дана од дана 
одслужења, односно дослужења војног рока, пре-
станка рада у иностранству, односно код другог 
послодавца, престанка функције, повратка са издржа-
вања казне затвора, односно мере безбедности, вас-
питне или заштитне мере - врати на рад код 
послодавца. 

Права из ст. 1. и 2. овог члана има и брачни друг 
запосленог који је упућен на рад у иностранство у 
оквиру међународно-техничке или просветно-култур-
не сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга 
представништва. 

 
Члан 48. 

 
Решење о мировању радног односа доноси 

директор установе. 
 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТА И  
ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

Члан 49. 
 
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди 

неопходне услове за безбедност и заштиту живота и 
здравља на раду, у складу са законом, другим 
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прописима којима се уређује безбедност и заштита 
живота и здравља на раду и овим уговором. 

Послови са повећаним ризиком утврђују се актом 
о процени ризика, у складу са законом. 

 
Члан 50. 

 
Запослени је дужан да поштује прописе о 

безбедности и заштити живота и здравља на раду како 
не би угрозио своју безбедност и здравље, као и 
безбедност и здравље запослених и других лица. 

Запослени је дужан да обавести послодавца о 
свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да 
утиче на безбедност и здравље на раду. 

 
Члан 51. 

 
Директор установе је одговоран за спровођење 

мера безбедности и заштите живота и здравља на 
раду. 

Директор установе је дужан да предузима и друге 
прописане мере о безбедности и здрављу на раду, у 
складу са законом и овим уговором. 

 
Члан 52. 

 
Запослени има право да одбије да ради, под 

условима утврђеним Законом о безбедности и 
здрављу на раду. 

 
Члан 53. 

 
Запослени који ради на пословима са повећаним 

ризиком рада има право на посебне мере безбедности 
и заштите живота и здравља на раду, сразмерно 
степену опасности и штетности, у складу са законом. 

 
Члан 54. 

 
Послодавац је дужан да запосленом, у складу са 

законом и овим уговором обезбеди коришћење 
средстава и опреме личне заштите на раду. 

Средства за спровођење програма мера о 
безбедност и заштите живота и здравља на раду 
утврђују се финансијским планом и годишњим 
програмом пословања. 

 
Члан 55. 

 
Запослени мора бити упознат са мерама 

безбедности и заштите живота и здравља на раду и 
својим правима и обавезама, односно мора бити 
упознат са употребом средстава и опреме за личну 
заштиту на пословима које ће обављати. 

 
Члан 56. 

 
У Установи се образује Одбор за безбедност и 

здравље на раду (у даљем тексту: одбор). 
Одбор чине три представника запослених, које 

именује одбор репрезентативног синдиката  и 
највише два представника послодавца. 

 

Члан 57. 
 
Послодавац је дужан да одбору омогући: 
- увид у сва акта која се односе на безбедност и 

заштиту живота и здравља на раду, 
- да учествују у разматрању свих питања која се 

односе на спровођење безбедности и заштите живота 
и здравља на раду, 

- да их информише о свим подацима који се односе 
на безбедност и заштиту живота и здравља на раду. 

 
Члан 58. 

 
Одбор има право да: 
- послодавцу даје предлоге о свим питањима која 

се односе на безбедност и заштиту живота и здравља 
на раду; 

- захтева од послодавца да предузме одговарајуће 
мере за отклањање или смањење ризика који 
угрожава безбедност и заштиту живота и здравља на 
раду запослених; 

- захтева вршење надзора од стране инспекције 
рада, ако сматра да послодавац није спровео 
одговарајуће мере за безбедност и заштиту живота и 
здравља на раду; 

- присуствује инспекцијском надзору. 
 

Члан 59. 
 
Послодавац је дужан да одбор упозна са: 
- налазима, предлозима или предузетим мерама 

инспекције рада; 
- извештајима о повредама на раду, професио-

налним обољењима и обољењима у вези са радом и о 
предузетим мерама за безбедност и заштиту живота и 
здравља на раду; 

- предузетим мерама за спречавање непосредне 
опасности по живот и здравље. 

 
Члан 60. 

 
Послодавац, одбор и репрезентативни синдикат, 

дужни су међусобно да сарађују по питањима 
безбедности и заштите живота и здравља на раду, у 
складу са законом и овим уговором. 

 
Члан 61. 

 
Послодавац је дужан да организује и сноси 

трошкове систематског прегледа за све запослене, 
једном у три године, у складу са финансијским 
планом установе. 

 
Члан 62. 

 
У циљу превенције радне инвалидности, 

послодавац може у складу са својим могућностима 
издвајати средства, најмање у висини од 0,15% на 
масу средстава исплаћених на име плате за сваки 
месец, за коришћење организованог рекреативног 
одмора, а запослени су дужни да организовани 
рекреативни одмор користе у складу са финансијским 
планом установе. 
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ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТА И ОСТАЛА  
ПРИМАЊА 
 

Члан 63. 
 
Оснивач обезбеђује средства из буџета Града 

Крушевца, за плате, додатке и накнаде и остала 
примања запослених у установи који обављају 
послове за које је, решењем о давању сагласности на 
Правилник о организацији и систематизацији послова 
установе, утврђено да ће се финансирати средствима 
из буџета Града Крушевца. 

 
Члан 64. 

 
Запослени има право на одговарајућу плату, која 

се утврђује у складу са законом, општим актом и 
уговором о раду. 

Запосленима се гарантује једнака зарада за исти 
рад или рад исте вредности који остварују код 
послодавца. 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад 
за који се захтева исти степен стручне спреме, однос-
но образовања, знања и способности, у коме је оства-
рен једнак радни допринос уз једнаку одговорност. 

 
Члан 65. 

 
Плата се исплаћује за обављени рад и време 

проведено на раду. 
Под платом, у смислу закона и овог колективног 

уговора, сматра се плата која садржи порез и 
доприносе који се плаћају из плате. 

 
Члан 66. 

 
Плата се утврђује на основу: 
- основице за обрачун плата, коју утврђује Влада 

Републике Србије; 
- коефицијента посла који се множи основицом; 
- додатка на плату; 
- обавеза које запослени плаћа по основу пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, 
у складу са законом. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата запо-
слених у јавним службама, утврђују се актом Владе 
Републике Србије. 

Коефицијент изражава сложеност послова, одго-
ворност, услове рада и стручну спрему. 

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

 
Члан 67. 

 
Послодавац може исплатити увећане плате из 

сопствених прихода установе који се не сматрају 
јавним приходима, у смислу Закона којим се уређују 
јавни приходи, до 30%. 

Критеријуми за увећање плате из става 1. овог 
члана су: 

- квалитет обављеног посла; 
- благовременост обављеног посла; 
- обим извршеног посла. 

 

Члан 68. 
 

Оснивач и послодавац се обавезују да обезбеде 
исплату плата за запослене у установи у роковима 
предвиђеним законом.  

 
Члан 69. 

 
Запослени има право на увећану плату и то: 
1) за рад на дан празника који је нерадни дан - 

најмање 110% од основице; 
2) за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при 

утврђивању основне зараде - најмање 26% од осно-
вице; 

3) за прековремени рад - најмање 26% од осно-
вице; 

4) по основу времена проведеног на раду за сваку 
пуну годину рада остварену у радном односу код 
послодавца, као и код повезаних лица са 
послодавцем(у даљем тексту: минули рад) - најмање - 
0,4% од основице. 

Ако су се истовремено стекли услови по више 
основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат 
увећане зараде не може бити нижи од збира процената 
по сваком од основа увећања. 

 
Члан 70. 

 
Запослени има право на накнаду плате за време 

одсуства са рада у висини 100% просечне плате у 
претходних 12 месеци пре месеца у коме запослени 
одсуствује са рада у следећим случајевима: 

- за време коришћења годишњег одмора; 
- за време одсуства са рада на дан празника који 

је нерадни дан; 
- за време војне вежбе и одазивања на позив 

државних органа и органа локалне самоуправе; 
- за време коришћења плаћеног одсуства у 

случајевима који су утврђени законом и овим 
уговором; 

- за време прекида рада до којег је дошло 
наредбом надлежног органа, или надлежног органа 
послодавца због необезбеђивања безбедности и 
здравља на раду. 

 
Члан 71. 

 
Запослени има право на накнаду плате за време 

одсуствовања са рада због привремене спречености за 
рад до 30 дана у складу са колективним уговором код 
послодавца, и то: 

- у висини од 65% просечне плате у претходних 
12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 
спреченост за рад, с тим да плата не може бити нижа 
од минималне зараде утврђене законом, уколико је 
привремена неспособност проузрокована болешћу 
или повредом ван рада, ако законом није другачије 
одређено; 

- у висини 100% просечне плате у претходних 12 
месеци пре месеца у којем је наступила привремена 
спреченост за рад, ако је она проузрокована повредом 
на раду или професионалном болешћу, ако законом 
није другачије одређено. 
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Члан 72. 
 
Запослени има право на накнаду трошкова, у 

складу са колективним уговором код послодавца, и 
то: 

- за долазак и одлазак са рада у висини цене 
превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац 
није обезбедио сопствени превоз; 

- за службена путовања у земљи, на основу налога 
за службено путовање и то: право на пуну дневницу 
ако службено путовање траје дуже од 12 часова, а на 
пола дневнице ако траје дуже од 8, а краће од 12 
часова (дневница износи 5% просечне месечне зараде 
по запосленом); 

- за службена путовања у иностранство на основу 
налога за службено путовање (висина накнаде за 
службено путовање у иностранство утврђује се у 
складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника); 

- за смештај и исхрану за рад и боравак на терену, 
ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и 
исхрану без накнаде - према стварним издацима које 
запослени има за ове намене док борави и ради ван 
места седишта послодавца и ван места свог 
пребивалишта, с тим што се под смештајем сматра 
хотелски или адекватан смештај највише до "Б" 
категорије. 

 
Члан 73. 

 
Послодавац је дужан да запосленом исплати, у 

складу са колективним уговором код послодавца и 
ако су средства планирана  финансијским планом 
установе: 

- отпремнину при одласку у пензију или при 
престанку радног односа по сили закона због губитка 
радне способности у висини три просечне плате код 
послодавца, односно три просечне плате запосленог, 
односно три просечне зараде у Републици Србији, у 
зависности шта је за њега повољније. 

 - накнаду трошкова погребних услуга у случају 
смрти запосленог члановима уже породице запо-
сленог, као и накнаду погребних услуга запосленом за 
случај смрти члана уже породице запосленог 
(члановима уже породице сматрају се брачни друг, 
деца запосленог и родитељи запосленог) до висине 
неопорезованог износа,  

- накнаду штете због повреде на раду или 
професионалног обољења, 

- једнократну помоћ за рођење детета, у брачној 
или ванбрачној заједници, у висини просечне зараде 
за град Крушевац према последњем објављеном 
податку податку републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

Послодавац је дужан да, под једнаким условима, 
колективно осигура запослене за случај смрти, после-
дица незгоде, професионалног обољења, повреда на 
раду и губитка радне способности. Послодавац се 
обавезује да, у поступак јавне набавке услуга 
осигурања, укључи представника репрезентативног 
синдиката. 

Послодавац је дужан да исплати солидарну помоћ 
запосленом и члану његове уже породице, за случај 

болести, здравствене рехабилитације или инвали-
дности, набавке лекова, помоћи малолетној деци 
запосленог у случају смрти запосленог, у висини 
једне просечне зараде по запосленом у Републици 
Србији према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, 
а према приложеној уредној документацији, ако су 
средства планирана финансијским планом установе. 

 
Члан 74. 

 
Послодавац у складу са законом и овим колектив-

ним уговором и финансијским планом установе 
исплаћује јубиларну награду запосленом за време 
проведено у радном односу код послодавца,  и то: 

- за 10 година - у висини 1 просечне плате; 
- за 20 година - у висини 2 просечне плате; 
- за 30 година - у висини  3 просечне плате; 
- за 40 година - у висини  4  просечне плате; 

изузетно ако запослени у години у којој остварује 
право на ову јубиларну награду одлази у пензију, 
јубиларна награда ће бити исплаћена за започету 
годину стажа, а пре одласка у пензију. 

Платом у смислу овог члана сматра се просечна 
месечна плата запосленог, односно запослених у 
установи, односно просечна зарада у Републици 
Србији према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за статистику, у 
претходних 12 месеци који претходе месецу у којем 
се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за 
запосленог повољније. 

 
Члан 75. 

 
Послодавац деци запослених до 15 година 

старости може обезбедити пригодан поклон за Нову 
годину и Божић у складу са одлуком послодавца, до 
износа неопорезивог дела, најкасније до 31. децембра 
текуће године, уз претходно прибављено мишљење 
синдиката и у складу са финансијским планом 
установе, у складу са законом. 

 
Члан 76. 

 
Послодавац може, у складу са законом и 

колективним уговором код послодавца и финансиј-
ским планом установе, исплатити награду запо-
сленим женама за 8. март. 

 
Члан 77. 

 
Послодавац може да исплати солидарну помоћ 

запосленим ради ублажавања неповољног матери-
јалног положаја,у складу са законом, под условом да 
за то има обезбеђена финансијска средства. 

 
УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ 
 

Члан 78. 
 
Представнике запослених у управни и надзорни 

одбор установе именује и разрешава оснивач. 
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Представници из реда запослених у установи, у 
управни и надзорни одбор установе, именују се на 
предлог репрезентативног синдиката установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Уколико је у установи организовано више 
репрезентативних синдиката, а не постигне се 
договор да воде заједничку акцију на предлагању и 
бирању чланова управног и надзорног одбора из реда 
запослених, предлоге за управни и надзорни одбор 
даје већина запослених у установи. 

 
Члан 79. 

 
Репрезентативни синдикат учествује у поступку 

статусних промена установе, а посебно својинских 
промена и има право давања мишљења и предлога. 

 
Члан 80. 

 
Управни одбор је, пре доношења Правилника о 

безбедности и здрављу на раду, дужан да прибави 
мишљење репрезентативног синдиката. 

 
Члан 81. 

 
Послодавац ће овлашћеном синдикалном пове-

ренику, представнику синдикалне организације или 
представнику органа синдиката ван установе омогу-
ћити да, по захтеву запосленог за заштиту права, 
изврши увид у примену овог уговора и остваривања 
права запосленог, под условом да захтев није решен у 
поступку пред органима установе. 

 
ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 82. 
 
Уколико у установи дође до потребе смањења 

броја запослених због технолошких, економских или 
организационих промена, рационализацији броја 
запослених обавезно претходи мишљење репрезента-
тивног синдиката.  

 
Члан 83. 

 
Послодавац не може да откаже уговор о раду 

запосленом за чијим је радом престала потреба, без 
његове сагласности, у следећим случајевима:  

- запосленој жени за време трудноће, породиљ-
ског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, као 
ни жени са дететом до две године старости; 

- самохраном родитељу; 

- запосленом чије дете има тежи степен психо-

физичке ометености; 
 
- уколико оба брачна друга раде у истој установи, 

само једном од брачних другова може престати радни 
однос;  

- запосленом мушкарцу који има најмање 30 
година стажа осигурања и запосленој жени која има 
најмање 25 година стажа осигурања, осим ако испу-
њава један од услова за пензију у складу са законом. 

Члан 84. 
 
Приликом утврђивања програма решавања вишка 

запослених у Установи послодавац примењује сле-
деће критеријуме, по редоследу: 

 

1. Рад остварен у радном односу   

(1) за сваку годину времена 
проведеног у радном односу, 
укључујући стаж осигурања с 
увећаним трајањем 1 бод 

(2) за сваку годину времена прове-
деног у радном односу, укључујући 
стаж осигурања с увећаним трајањем 
остварену у установи 0,35 бода 

2. Стручна спрема   

(1) за високо образовање на студијама 
другог степена (основне академске 
студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струко-
вне студије) и на основним студијама 
у трајању од најмање четири године 30 бодова 

(2) за високо образовање на студијама 

првог степена (основне академске, 

односно струковне студије), студијама 

у трајању од три године, образовање и 

специјалистичко образовање након 

средњег образовања 20 бодова 

(3) са средњим образовањем у трајању 

од четири године 15 бодова 

(4) за основно образовање, 

оспособљеност за рад у трајању од 

једне године, образовање за рад у 

трајању од две године или средње 

образовање у трајању од три године 10 бодова 

3. Резултати рада   

(1) однос према радним обавезама и 

пословима (реализација програма и 

задатака, долазак на посао, однос 

према другим запосленима) до 3 бода 

(2) учествовање на такмичењима и 

остварени резултати до 3 бода 

4. Имовно стање   

(1) ако су укупна примања 

домаћинства по члану од 71–100% 

просечне плате у Републици Србији, 

према последњем објављеном податку 

органа надлежног за статистику 2 бода 
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(2) ако су укупна примања 

домаћинства по члану од 51–70% 

просечне плате у Републици Србији, 

према последњем објављеном податку 

органа надлежног за статистику 3 бода 

(3) ако су укупна примања 

домаћинства по члану испод 50% 

просечне плате у Републици Србији, 

према последњем објављеном податку 

органа надлежног за статистику 5 бодова 

5. Здравствено стање   

(1) особа с инвалидитетом друге 
категорије 5 бодова 

(2) хронични и тешки болесници 3 бода 

(3) запослени који болује од 

професионалне болести 3 бода 

6. Број деце на редовном школовању   

(1) ако запослени има једно дете на 

школовању 1 бод 

(2) ако запослени има два детета на 
школовању 3 бода 

(3) ако запослени има троје и више 
деце на школовању 5 бодова 

 
 

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ 
РАДА 

 
Члан 85. 

 
Запослени за свој рад одговарају материјално и 

дисциплински. 
Запослени су дисциплински одговорни за повре-

ду радних обавеза и дужности. 
 

Члан 86. 
 
Повреде радних обавеза и дужности могу бити 

лакше и теже повреде. 
 

Члан 87. 
 
Лакше повреде радних обавеза и дужности јесу: 
- неблаговремен долазак на посао и одлазак с 

посла пре истека радног времена или неоправдано 
одсуствовање с посла за време кад је обавезна 
присутност; 

- несавесно чување службених списа или 
података; 

- неоправдан изостанка с посла један радни дан; 
- необавештавање о пропустима у вези са 

заштитом на раду; 
- друге повреде утврђене Правилником о радној 

дисциплини и понашању запослених у установи 

Члан 88. 
 
Теже повреде радних обавеза и дужности јесу: 
- неизвршавање или несавесно, неблаговремено 

или немарно вршење радних и других обавеза; 
- политичко деловање у обављању послова и 

радних задатака; 
- непристојно, увредљиво или на други начин 

непримерено понашање према грађанима, правним 
лицима и другим странкама у поступку пред органима 
установе; 

- одбијање давања података или давање нетачних 
података државним органима, другим организацијама 
и заједницама и грађанима, ако је давање података 
прописано законом или прописом донетим по основу 
закона; 

- злоупотреба службеног положаја или преко-
рачење овлашћења; 

- незаконито располагање материјалним сред-
ствима; 

- поступци које ометају грађане, правна лица и 
друге странке у остваривању њихових права и 
интереса у поступцима пред органима установе; 

- одбијање извршавања послова на које је 
запослени распоређен или одбијање извршавања 
налога директора односно непосредног руководиоца, 
без оправданих разлога; 

- неоправдан изостанак с посла најмање три 
узастопна радна дана; 

- злоупотреба права одсуствовања у случају 
болести; 

- одбијање стручног усавршавања на које се 
запослени упућује; 

- долазак на рад у пијаном стању или уживање 
алкохола или других опојних средстава која смањују 
радну способност у току радног времена; 

- одбијање прописаног здравственог прегледа; 
- понављање лакших повреда радних обавеза; 
- повреда права и обавеза везаних за статус 

запосленог у установи; 
- неизвршавање радне и друге обавезе у смислу 

прописа о штрајку. 
- друге повреде утврђене Правилником о радној 

дисциплини и понашању запослених у установи 
 
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 
 

Члан 89. 
 
Послодавац је дужан да, у складу са законом, за-

посленима омогући синдикално организовање и спро-
вођење активности усмерених на побољшање услова 
рада и укупног материјалног и социјалног положаја. 

 
Члан 90. 

 
Послодавац је обавезан да синдикату омогући 

деловање у складу са његовом улогом и задацима из 
закона и овог уговора, и то: 

- да покреће иницијативе, подноси захтеве и 
предлоге и да заузима ставове о питањима од значаја 
за материјални и социјални положај запослених и 
услове рада; 
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- да се информише о питањима која су од значаја 
за материјални и социјални положај запослених; 

- да се упозна са материјалима, да присуствује 
седницама на којима се разматрају мишљења, 
предлози, иницијативе и захтеви синдиката, односно 
на којима се одлучује о појединачним правима 
запослених. 

 
Члан 91. 

 
Послодавац је дужан да: 
 
- синдикату обезбеди коришћење просторија у 

складу са могућностима код послодавца, без плаћања 
накнаде и пружање потребних стручних, админи-
стративних и техничких услуга неопходних за његов 
рад; 

- председнику-поверенику репрезентативног син-
диката споразумно обезбеди утврђен број плаће-них 
часова месечно за обављање његове функције, у 
складу са законом 

 
Уколико послодавац није у могућности да 

председника-повереника репрезентативног синдиката 
код послодавца ослободи радних обавеза, дужан је да 
му исплаћује месечну плату увећану за 12% од 
основне плате увећану за минули рад, у складу са 
овим уговором. 

- представницима синдиката омогући информи-
сање запослених, истицањем обавештења на одређе-
ним местима, приступачним запосленима и за то 
одређеним; 

- представници синдиката могу одсуствовати са 
посла ради присуствовања синдикалним састанцима, 
конференцијама, седницама и конгресима на које су 
позвани, на основу званичног позива; 

- мишљења и предлоге репрезентативног синди-
ката размотри пре доношења одлука од значаја за 
материјални, економски и социјални положај запо-
слених, и опредељује се у односу на њих; 

- председника репрезентативног синдиката пози-
ва на седнице управног одбора, као и председнике 
других синдиката, када се разматрају иницијативе 
које упути одређени синдикат или одлучује о 
питањима која се односе на материјални положај и 
права и обавезе запослених; 

- обезбеди израду завршног рачуна синдикалне 
организације. 

 
Члан 92. 

 
Председнику синдиката установе, именованом 

или изабраном синдикалном представнику, представ-
нику запослених у управном и надзорном одбору 
послодавца и члановима одбора репрезентативног 
синдиката у установи послодавац не може да откаже 
уговор о раду, нити да их на други начин стави у 
неповољан положај за време обављања функције и 12 
месеци по престанку функције, ако поступа у складу 
са законом, овим уговором, колективним уговором 
код послодавца и уговором о раду. 

 
 

Члан 93. 
 
Репрезентативни синдикат и други синдикати у 

установи дужни су да свој рад организују тако да не 
смета редовном раду и функционисању установе и да 
не ремети прописану радну дисциплину. 

 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОЦЕСА ШТРАЈКА 
 

Члан 94. 
 

Начин организовања и спровођења штрајка врши 
се у складу са Законом о штрајку и овим уговором. 

 
Члан 95. 

 
Организовање штрајка, односно учешће у штрај-

ку под условима утврђеним законом не представља 
повреду радне обавезе, не може бити основ за 
покретање поступка за утврђивање дисциплинске и 
материјалне одговорности запосле-ног и не може за 
последицу имати престанак радног односа 
запосленог. 

Запослени који учествује у штрајку остварује 
основна права из радног односа, осим права на зараду, 
а права из социјалног осигурања - у складу с пропи-
сима о социјалном осигурању. 

Организатори штрајка, односно учесници у 
штрајку који није организован у складу са законом 
неће уживати заштиту утврђену у ст. 1. и 2. овог члана. 

 
Члан 96. 

 
У току штрајка организованог под условима 

утврђеним законом послодавац не може запошљавати 
нова лица која би заменила учеснике у штрајку, осим 
ако су угрожени безбедност лица и имовине, 
одржавање минимума процеса који обезбеђује 
сигурност имовине и лица.  

Послодавац не сме да спречи запосленог да 
учествује у штрајку нити да употребљава мере 
принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу 
неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду 
или друге повољније услове рада за запослене који не 
учествују у штрајку. 

 
Члан 97. 

 
Штрајкачки одбор дужан је да за време штрајка 

сарађује с послодавцем ради обезбеђења минимума 
процеса рада.  

Запослени који обављају послове утврђене 
минимумом процеса рада у току штрајка дужни су да 
за време штрајка извршавају налоге послодавца. 

 
Члан 98. 

 
Минимум процеса рада у току штрајка у установи 

је: 
- обављање пословно-секретарских послова-

један запослени 
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- обављање правних послова-један запослени 
- овављање послова безбедности и здравља на 

раду-један запослени 
- обављање кадровских послова, послова 

вођења евиденције радног времена и послова јавних 
набавки-један запослени 

- обављање комерцијалних послова-један запо-
слени 

- обављање рачуноводствено-књиговодствених 
послова-један запослени, с тим што директор уста-
нове може ангажовати више запослених 

- обављање послова техничког одржавања по 
један запослени у првој и другој радној смени и више 
запослених у току целог дана по позиву директора у 
случају хитних интервенција   

- обављање противпожарних и послова физич-
ког и техничког обезбеђења у установи-један запо-
слени у току свих радних смена 

- обављање послова одржавања хигијене-један 
запослени у првој радној смени 

 
Директор установе у сарадњи са руководиоцима 

сектора и служби одређује запослене за обављање 
минимума процеса рада.  

О утврђеном минимуму процеса рада оба-
вештавају се сви корисници услуга установе, преко 
средстава јавног информисања, имајући у виду да 
установа обавља делатност од значаја за Град 
Крушевац. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 99. 
 
Потписници овог Уговора обавезују се да, у 

оквиру својих овлашћења, предузимају све потребне 
радње за примену овог уговора. 

 
Члан 100. 

 
Овај Уговор закључује се на период од три 

године. 
По истеку рока из става 1.овог члана,Уговор 

престаје да важи, ако се учесници у његовом 
закључивању другачије не споразумеју најкасније 30 
дана пре истека важења Уговора. 

 
Члан 101. 

 
Пре истека три године од дана закључења 

Уговора, Уговор може престати да важи споразумом 
свих учесника или отказом. 

 

Члан 102. 
 
У случају отказа овог Уговора или у случају 

статусних промена установе, овај Уговор ће се при-
мењивати најдуже шест месеци од дана подношења 
отказа,с тим што су учесници у његовом закључивању 
дужни да поступак преговарања за закључење новог 
колективног уговора код послодавца започну најкас-
није у року од 15 дана од дана подношења отказа. 

 
Члан 103. 

 
Измене и допуне овог Уговора врше се на начин 

и по поступку који је предвиђен за његово закључење. 
Обавеза је, да на поднету иницијативу за измене 

и допуне овог Уговора, учесници одговоре у року од 
30 дана од дана подношења иницијативе. 

 
Члан 104. 

 
На сва питања која нису регулисана овим Угово-

ром непосредно се примењују одредбе закона. 
 

Члан 105. 
 
Уговорне стране се обавезују да ће овај Уговор 

примењивати у доброј намери и на начелима 
социјалног партнерства и колективног преговарања. 

 
Члан 106. 

 
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу све 

уговорне стране, а примењиваће се осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Послодавца. 

 
Члан 107. 

 
Овај Уговор објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

Синдикална организација 
СССС 

Спортског центра Крушевац 
Председник 

Бојан Милић, проф. физ. 
културе, с.р.  

 Градоначелник града 
Крушевца 

Јасмина Палуровић, с.р. 

   
Директор Установе за физ. културу 

"Спортски центар Крушевацд" 
Предраг Миленковић. проф. физ. културе, с.р.   

 
У Крушевцу,      
Дана: 12.07.2021. год. 
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 Издавач: Градска управа града Крушевца;  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1;  Телефон:  414-700; 
 Телефакс: 430-332;  Жиро-рачун: 840-18640-80;  Главни и одговорни уредник: Маја Цуцкић, секретар 
 Скупштине града Крушевца;  Штампа:  ИП "Епоха" ДОО Пожега, ул. Нићифора Максимовића бр. 52. 
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