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На основу члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2022. годину (,,Сл. лист града Крушевца'' 
бр. 23/21), члана 47. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18), и Одлуке Комисије 
за избор пројеката у култури бр. 105 од 14.03.2022. 
године,  

Градоначелник града Крушевца, дана 25.03.2022. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I - Утврђују се пројекти у култури који ће се 

финансирати и суфинансирати из буџета града 
Крушевца у 2022. години у укупном износу од 
4.500.000,00 динара, програм 13-развој културе и 
информисања, програмска активност 0002–јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, 
позиција 137, функција 820, економска класифи-
кација 481941,  и то по следећим областима: 

 
1.  За област књижевности (стваралаштво, прево-

дилаштво) 
 
1.1. Књижевни клуб ,,Багдала'' – за реализацију 

пројекта ,,Штампање часописа ,,Багдала за децу и 
младе'' - 100.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији културне писане речи, поезије и књига. 
Пројекат обухвата периодичну публикацију за децу и 
младе са традицијом у културној јавности. Усклађен је 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и укључује 
више извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
1.2. Књижевни клуб ,,Багдала'' –  за реализацију 

пројекта ,,Штампање часописа за књижевност, 
уметност и културу ,,Багдала'' - 90.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији културне писане речи, поезије и књига. 
Усмерен је на штампање периодичне публикације 
која обухвата књижевну и кулурну историју града и 
намењена свим узрастима са традицијом у културној 
јавности. Пројекат је усклађен са општим интересом 

у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта. Изражени су капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
1.3. Друштво српско-руског пријатељства 

,,Православље'' – за реализацију пројекта "Зов 
предака'' - истраживачка књига''- 60.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању и промоцији 
прошлости и културног наслеђа кроз историјске 
догађаје који ће бити обухваћени историјско-
биографским романом. Усклађеност пројекта је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, тако и остали 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и укључује више извора финансирања. Изражен 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота.  

 
1.4. Завичајно друштво ,,Крушевац'' из 

Крушевца – за реализацију пројекта ,,Издавање 
часописа ЧАРАПАНиЈА'' - 40.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији завичајне књижевности, афирмацији 
завичајних писаца и истакнутих личности, културне 
писане речи и очувању нематеријалне културне 
баштине наших суграђана. Усклађеност пројекта је са 
општим интересом у култури, циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта и економичан је. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 
1.5. Удружење ,,Перо'' Крушевац – за реaли-

зацију пројекта ,,Часопис ,,Реч Крушевац'' бр. 4, тема: 
Чарапански осмеси'' - 60.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу и очувању и 
промоцији културе поезије. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 



 2                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                  16.04.2022.  

 

извора финансирања. Изражен степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
1.6. Удружење жена пензионерки ,,Звоник'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Дневнички 
записи једног Крушевљанина'' - 60.000 динара. 

Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне 
књижевности, очувању прошлости и културног 
наслеђа. Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је 
економичан, разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта. Изражен степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.  

 
1.7. Cat Corner-Ана Бербаков, Крушевац – за 

реализацију пројекта ,,Представљање књига Ане 
Бербаков на Међународном сајму књига у Београду 
2022. године'' – 60.000 динара. 

Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне 
књижевности. Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је економичан, разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта. Изражен степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.  

 
2.  За област музике (стваралаштво, продукција, 

интерпретација) 
 
2.1. Ансамбл "Божури царева града'' – за 

реализацију пројекта ,,Гостовање Ансамбла ,,Божури 
Царева града'' у Фочи (Република Српска) на 
прослави Светог Василија Острошког, патрона 
Теолошког факултета у Фочи'' - 70.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији традицио-
налне игре, песме и мелодије српског народа и има 
одговарајући ниво репрезентативности на међу-
народном нивоу. Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и остали неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
2.2. Удружење ,,Музичка радионица растимо 

уз музику'' – за реализацију пројекта ,,Бумвекери – 
свирајмо заједно'' – 90.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији песме и 
мелодије кроз презентацију новог музичког инстру-
мента намењен свим узрастним групама деце узраста 
од 3-14 година и младима са инвалидитетом. Циљ 
пројекта је ширење културе и музичке уметности кроз 

инклузивна дружења. Кроз креативне музичке 
радионице представиће се различити музички 
стилови. Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта. Изражени су капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и остали неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује и 
други извор финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.   

 
2.3. Национални развојни форум, Крушевац - 

за реализацију пројекта ,,Оаза фестивал 2022'' - 
200.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији електронске 
музике и подразумева аспекте културног деловања, 
који су уједно и циљеви конкурса, и то кроз 
афирмацију уметника, богатство културног живота и 
развој културе и туризма. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирањ. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
3. За област ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн и архитектура 
 
3.1. Удружење ликовних уметника ,,Расиниус'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Ликовно 
стваралаштво'' Расиниус - изложбе, ликовне 
колоније''- 60.000 динара. 

Пројекат доприноси и подстиче ликовну 
уметност кроз ликовне колоније. Пројекат је усклађен 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
3.2. Удружење за помоћ и унапређење поло-

жаја деце и младих са посебним потребама ,,Осмех 
на длану'' Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Месец сликарства'' - 30.000 динара. 

Пројекат подстиче дечије ликовно стваралаштво 
и развој креативности код деце и младих са посебним 
потребама. Усклађеност пројекта је са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса, изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта. Изражени су капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
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активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота деце и младих 
са Дауновим синдромом. 

 
3.3. Удружење ,,Српски витез'' Кукљин, Кру-

шевац – за реализацију пројекта "Витешки мегдан'' - 
40.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању прошлости и 
културног наслеђа и усклађен је са општим интересом 
у култури и циљевима конкурса. Изражен је 
капацитет потребан за реализацију пројекта. Финан-
сијски план је усклађен са планом активности 
пројекта и не укључује више извора финансирања. 

 
3.4. Удружење "Факири са југа" из Крушевца 

– за реализацију пројекта ,,Ликовна колонија 
,,Гнездо'' – 60.000 динара. 

Пројекат доприноси и подстиче ликовну 
уметност кроз ликовне колоније. Пројекат је у складу 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота. 

 
4.  За област уметничке игре – класичан балет, 

народна игра, савремена игра (стваралаштво, 
продукција и интерпретација) 

 
4.1. Удружење грађана за неговање традиције 

и културе "Чарапани'' Крушевац – за реализацију 
пројекта ,,Дечији фестивал фолклора ,,Опа цупа 
скочи''/ Уметничка игра (народна игра) -  130.000 
динара. 

Пројекат популаризује изворно народно ствара-
лаштво код деце и младих. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота деце и младих. 

 
4.2. Фолклорни ансамбл "Лазарица'' Круше-

вац – за реализацију пројекта ,,На крилима душе 
српске'' - 180.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању и афирмацији 
културне баштине града Крушевца са већим 
ангажовањем и подстицајем деце и омладине у очувању 
културе и традиције, промовисане кроз традиционалне 
народне игре, песме и мелодије српског народа и 

етничких група у Србији. Подршка овом пројекту се 
заснива на давању доприноса унапређењу очувања 
српских народних обичаја и традиције, промовисању 
знања и вештина млађим генерацијама, показујући 
изворност културе наших народа из свих области 
Србије. Активности су изражене кроз аматерско 
културно и уметничко стваралаштво и усмерене су ка 
презентовању града Крушевца. Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 
потребни за реализацију пројекта (како стручни, 
односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта, економичан је и укључује више 
извора финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.  

 
4.3. Културно уметничко друштво "14. октобар" 

Крушевац - за реализацију  Програма рада Ансамбла 
народних игара и песама Културно-уметничког 
друштва  "14. октобар'' за 2022. годину – 2.500.000,00 
динара. 

Подршка овом пројекту се заснива на унапређењу 
очувања српских народних обичаја и традиције, 
промовисању знања и вештина млађим генерацијама, 
показујући изворност културе наших народа из свих 
области Србије. Пројекат доприноси развоју и 
унапређењу аматерског културно–уметничког 
стваралаштва, као и очувању нематеријалног 
културног наслеђа, односно стваралаштва и 
интерпретације у области народне игре. Пројекат 
доприноси популаризацији традиционалне народне 
игре, песме и мелодије српског народа и етничких 
група у Србији. Пројекат има одговарајући ниво 
репрезентативности на локалном, регионалном и 
међународном нивоу и усклађен је са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, као и капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је висок степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.  

 
5. За област дигиталног стваралаштва и 

мултимедија  
 
5.1. Удружење ,,Лига за истраживачко нови-

нарство Крушевац'', Крушевац – за реализацију 
пројекта ,,Крушевац у 365 слика - 2022'' - 25.000 динара. 

Пројекат доприноси афирмацији фотографије као 
уметности. Пројекат је усклађен са циљевима 
конкурса. Изражен је квалитет пројекта, као и 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања.  
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6. За област остала извођења културних 
програма и културних садржаја 

 
6.1. Друштво за источњачку културу ,,Змај'', 

Крушевац - за реализацију пројекта ,,9 мај - Дан 
победе херојских народа над фашизмом''- 50.000 
динара. 

Пројекат доприноси неговању културне баштине 
српског народа кроз историјске догађаје и делимично 
је усклађен са општим интересом у култури и 
циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски 
план је усклађен са планом активности пројекта и 
економичан је.  

 
6.2. Удружење пензионера града Крушевца – за 

реализацију пројекта ,,Мини олимпијада трећег доба 
на Багдали''- 30.000 динара. 

Пројекат је делимично усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. Изражен је капацитет потребан за 
реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен 
са планом активности пројекта, економичан је и 
укључује и други извор финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота старије популације. 

 
6.3. Удружење грађана ,,Фабрика уметности'' 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Безбедност 
деце на интернету-радионичарско едукативни 
позоришни перформанс'' - 30.000 динара.  

Пројекат има за циљ популаризацију позоришне 
уметности за децу и младе, кроз перформанс о 
безбедности деце на интернету. Пројекат је 
делимично усклађен са општим интересом у култури 
и циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су 
капацитети потребни за реализацију пројекта (како 
стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта.  

 
6.4. Удружење пензионера ,,Цар Лазар'' 

Крушевац - за реализацију пројекта ,,Развијање 
културно-уметничких садржаја у Малој Реци-ликовна 
колонија ,,Трагом ратника'' - 30.000 динара. 

Пројекат доприноси неговању културног наслеђа 
и усклађен је са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски 
план је делимично разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота старије 
популације. 

 
6.5. Удружење ,,Марко Цара Милановић'' 

Каоник, за реализацију пројекта ,,Балканска фолкло-
ријада-спасимо децу у саобраћају'' - 100.000 динара. 

Пројекат популаризује изворно народно 
стваралаштво код деце и младих. Пројекат је усклађен 
са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 
садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта, како 
стручни, односно уметнички, тако и неопходни 
ресурси. Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта, економичан је и 
укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
7. За област откривања, прикупљања, истра-

живања, документовања, проучавања, вредно-
вања, заштите, очувања, представљања, интерпре-
тације, коришћења и управљања културним 
наслеђем 

  
7.1. Удружење грађана ,,Етно Расина'', 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Хеклала-
казала-Мала градска занатска школа у ,,Кући Симића'' 
- 30.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији и неговању 
културне баштине. Пројекат је делимично усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је капацитет 
потребан за реализацију пројекта. Финансијски план 
је усклађен са планом активности пројекта. 

 
8. За област научно истраживачке и едука-

тивне делатности у култури 
 
8.1. Центар за истраживачко новинарство 

Крушевац - ЦИНК – за реализацију пројекта 
,,Медијска слика и односи са јавношћу, потреба за 
комуникацијом-установе у култури и основне школе 
Крушевца'' - 25.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у 
култури. Циљ овог пројекта је да се путем 
истраживачког новинарства и стручних препорука 
побољша квалитет постојећег медијског представља-
ња Крушевца кроз продукцију нових медијских 
садржаја реализованих од стране градских установа у 
култури и основних школа. Изражен је стручни 
капацитет потребан за реализацију пројекта. 
Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
активности пројекта и укључује и други извор 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
8.2. Удружење историчара Расинског округа, 

Крушевац – за реализацију пројекта ,,Покретање 
научно-стручног часописа Удружења историчара 
Расинског округа'' – 200.000 динара. 

Пројекат доприноси промовисању културе, науке 
и просвете кроз радове стручних лица из Крушевца и 
Расинског округа. Сврха научно-стручног часописа је 
објављивање стручних радова из области историјских 
наука. Усклађеност пројекта је са општим интересом 
у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
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усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
8.3. Удружење жена ,,Јасике'', Крушевац – за 

реализацију пројекта ,,Знамените жене Расинског 
округа'' - 60.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању сећања на 
знамените жене из прошлости и садашњости са 
територије града Крушевца, чија су вредна дела и 
значајне историјске улоге, на пољу образовања, 
историје и уметности уопште, исписале културну 
историју Крушевца, односно Расинског округа. 
Изражен је квалитет и садржајна иновативност 
пројекта. Изражени су капацитети потребни за 
реализацију пројекта (како стручни, односно 
уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски 
план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује више извора 
финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота. 

 
9. Филмска уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво 
 
9.1. Удружење ,,Комитет знања Србије'' из Бео-

града – за реализацију пројекта ,,Звучна обрада књи-
жевног опуса Јелене Ј. Димитријевић (1862-1945)'' – 
90.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и 
промоцији културне писане речи, поезије и књига, 
кроз звучну обраду књижевног опуса Јелене 
Ј.Димитријевић (1862-1945), истакнуте српске 
књижевнице, чувене Крушевљанке чија су вредна 
дела исписале културну историју. Изражен је 
квалитет и садржајна иновативност пројекта. 
Изражени су капацитети потребни за реализацију 
пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 
неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта, економичан 
је и укључује више извора финансирања. Изражен је 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота. 

 
II –  ОДБИЈА СЕ  финансирање пројеката, и то:  
 
1. Пројекта под називом ,,Лазарев град'' под-

носиоца пријаве - Удружење грађана ,,Колектива'' из 
Крушевца, деловодни број IV-03-999/321 од 
18.02.2022. године (предато пошти 14.02.2022.) јер не 
задовољава основни критеријум да својим квалитетом 
доприноси развоју и презентацији уметности и 
културе у граду Крушевцу за 2022. годину. 

 
2. Пројекта под називом ,,Веб сајт Шаренград-

водич кроз културно-уметнички живот у 
Крушевцу'' подносиоца пријаве – Удружење Центар 
за информационе технологије из Крушевца, 
деловодни број IV-03-999/421 од 22.02.2022. године 

јер не задовољава основни критеријум да својим 
квалитетом доприноси развоју и презентацији 
уметности и културе у граду Крушевцу за 2022. 
годину.  

 
3. Пројекта ,,Краткометражни играни филм 

,,Да не повуче'' подносиоца пријаве - Александра 
Бабић ПР Менаџмент и продукција у уметности и 
медијима Серотонин Крушевац, деловодни број    
IV-03-999/400 од 21.02.2022. године (предато пошти 
14.02.2022.), јер не задовољава основни критеријум да 
својим квалитетом доприноси развоју и презентацији 
уметности и културе у граду Крушевцу за 2022. 
годину. 

 
III – ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпуна пријава по 

Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката у култури који својим 
квалитетом доприносе развоју и презентацији 
уметности и културе у граду Крушевцу за 2022. 
годину, подносиоца Удружења ,,Слободиште'' из 
Крушевца, деловодни број IV-03-999/321 од 
14.02.2022. године које је конкурисало са пројектом 
под називом ,,Ликовно песничка колонија стваралаца 
Расинског округа на Слободишту ,,Капија сунца'', 
добровољна радна акција и одлазак на Крф, 
добровољна радна акција пошумљавања и чишћења 
терена на територији Крушевца''. Достављен је 
попуњен и оверен образац пријаве (образац 1.). Није 
достављен детаљан опис пројекта, детаљно разрађен 
буџет пројекта, као и подаци о стручним, односно 
уметничким капацитетима подносиоца, реализатора 
пројекта. На основу чл.12. тачка 3. Уредбе, прописано 
је да се непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве које нису у складу са условима јавног 
конкурса не разматрају.  

 
IV – ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена 

пријава по Јавном конкурсу за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у култури који 
својим квалитетом доприносе развоју и презентацији 
уметности и културе у граду Крушевцу за 2022. 
годину, подносиоца Удружења ,,Проширимо 
видике'', који је предат на писарници Градске управе 
Крушевац 17.02.2022.године, под деловодним бројем                          
IV-03-999/357. Рок за подношење пријава на конкурс 
је био 30 дана од дана објављивања конкурса на 
званичном сајту Града Крушевца и у листу ,,Град'', 
односно од 14.01.2022. године до 14.02.2022.године. 
На основу чл. 12. тачка 3. Уредбе, прописано је да се 
непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве 
које нису у складу са условима јавног конкурса не 
разматрају. 

 
V -  Пројекти из става I ове Одлуке изабрани су 

на основу критеријума утврђених чланом 3. Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирању из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединица локалне самоуправе. 
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VI – Учесници конкурса који су добили мањи 
износ средстава од траженог, дужни су да доставе 
ревидирану структуру трошкова коју је потребно 
кориговати, односно усагласити планиране 
активности и структуру трошкова са одобреним 
износом средстава из буџета Града, у року од 5 дана 
од дана објављивања Решења о додели средстава на 
интернет страници града Крушевца. У супротном, 
сматраће се да су одустали од средстава која су им 
додељена. 

 
VII – Средства за финансирање 28 одобрених 

пројеката из тачке I овог Решења пренеће се 
удружењима и другим субјектима у култури у складу 
са потписаним уговорима. 

Уговоре о регулисању међусобних права и 
обавеза у поступку реализације пројеката у култури за 
2022. годину потписаће Градоначелник града 
Крушевца и овлашћено лице субјекта у култури из 
тачке I овог Решења. 

 
VIII - Реализатори  програма и пројеката утврђени 

тачком I овог Решења, дужни су да: 
 
- приликом реализације одобрених  пројеката, 

примењују Закон о јавним набавкама, 
 
- пре потписивања Уговора отворе рачун код 

Управе за трезор, 
 
- изврше усклађивање буџета пројекта са 

одобреним средствима. 
 
IX - Ако се реализатор одобреног пројекта не 

одазове позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, 
сматраће се да је одустао од  програма, односно 
пројекта. 

 
X – Решење објавити на сајту града Крушевца и у 

,,Службеном листу града Крушевца''. 
 

II Број: 022-137/22  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
122 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) и става 2. тачка 
4. Решења о именовању председника и чланова 
Комисије за израду Програма за коришћење средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 16/21), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 25.03.2022. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ 

ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ  
У 2022. ГОДИНИ 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2022. годину издвоје средства у износу 
од 805.396,68 динара за суфинансирање реализације 
пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и 
уклањање у 2022. години. 

 
II Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 352-187/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
123  
На основу члана 40. Одлуке о буџету Града 

Крушевца за 2022. годину ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 23/21), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења (''Сл. гласник Републике Србије'' 
бр. 16/18), Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса за реализацију Локалног 
плана акције за децу града Крушевца  број 022-414/18 
(“Сл. лист града Крушевца”, бр. 15/18),  Предлогa 
Одлуке о избору програма/пројеката за финансирање 
или суфинансирање из буџета града усмерених ка 
реализацији Локалног  плана акције  за децу града 
Крушевца  у 2022. години, број 98/22  од  22.03.2022. 
године и члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца'', бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 30.03.2022. године, донело је  
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Р Е ШЕ Њ Е  
 

О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ  
ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

У 2022. ГОДИНИ 
 
I ФИНАНСИРАЈУ СЕ програми/пројекти у 

области имплементације Локалног  плана акције  за 
децу  града Крушевца за 2022. годину, у укупном 
износу од  1.500.000,00 динара са позицијe 27 конта 
481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног плана акције за децу за 
2022. годину), који поред задовољења основних  и 
допунских мерила из чл. 10. Правиника (референце  
програма, циљеви који се постижу,суфинасирање 
програма, законитост и ефикасност коришћења 
средстава ранијих програма, одрживост ранијих 
програма,капацитет носиоца програма, усклађеност 
са Локалним акционим планом  за децу, прецизност и 
изводљивост плана, промене које се очекују од 
примене програма, економска оправданост буџета, 
прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма, промоција самог пројекта) задовољавају 
квалитетом, обухватом довољног броја корисника, а 
имају 40 и више поена, и то: 

 
1. Пројекат ''Извиђачки живот са природом'' – 

подносиоца Одред извиђача „Јастреб“. Област: 3. 
Квалитетно образовање за сву децу. Број бодова 83 -  
129.000,00 динара.  

Пројекат је усмерен на стицање знања о потенци-
јалима природног окружења нашег града. Предвиђен 
је обилазак Багдале, реке Расине, а у зависности од 
епидемиолошке ситуације боравак на планини 
Јастребац.  

 
2. Пројекат ''Научни Еурека кутак за децу и 

младе''– подносиоца Астрономско удружење 
''Еурека''. Област: 3. Квалитетно образовање за сву 
децу. Број бодова 85 - 75.400,00 динара.  

Пројектом је предвиђено креирање и отварање 
сајта „Научни Еурека кутак“, креирање и штампање 
минимум 50 комада публикације „Водич за будуће 
промотере науке“, отварање конкурса и избор 
минимум 5 уредника портала „Научни Еурека кутак“, 
отварање конкурса, обука и ангажовање минимум 20-
оро деце из основних и средњих школа у Крушевцу да 
буду писци и чланови редакције портала „Научни 
Еурека кутак“.  

 
3.  Пројекат ''Дечије Мелисса лековито царство 2“ 

– подносиоца  Удружења грађана ''Хемијско 
сапунска лабараторија Мелисса''.  Област: 3. 
Квалитетно образовање за сву децу. Број бодова 83 - 
130.000,00 динара.  

Пројектом је предвиђена реализација 13 едука-
тивних радионица којима ће се подићи ниво знања о 

примени ароматичног биља у употреби природне 
козметике. Трошковник пројекта (набавка основних 
сировина, набавка материјала, израда промо материјала, 
набавка декоративног материјала, средства за хигијену, 
хонорари, агенција за књиговодство, провизија). 

 
4. Пројекат ''Шаренградска сликаоница 4'' – 

подносиоца Удружење љубитеља уметности 
„БуквАрт“. Област: 4. Унапређење културе, инфор-
мисања и физичке културе. Број бодова 89 - 
217.000,00 динара. 

 Пројекат допрноси  популаризацији уметности и 
подстицај деце да се баве визуалним уметностима. 
Предвиђена је реализација 40 радионица основа 
цртања и сликања.  

 
5. Пројекат ''Погурај се! – мала школа скејта 

2'' – подносиоца Спортско удружење ''Пирус“.  
Област: 4. Унапређење културе, информисања и 
физичке културе. Број бодова 82 - 300.000,00 динара.  

Пројекат обухвата стварање сигурног и безбедног 
окружења за децу и њихово бављење скејтбор-
дингом.Предвиђена реализација 10 часова мале 
школе скејта са једним часом предавања Црвеног 
крста Србије – Црвени крст Крушевац о првој помоћи 
при мањим повредама. 

 
6. Пројекат ''Породица и дијабетес - да шећер 

не загорчава живот'' – подносиоца  Друштво за 
борбу против шећерне болести. Област: 2. 
Здравство. Број бодова 63 -  150.000,00 динара.  

Пројектом су предвиђене активности - Здрави 
стилови живота, спортске активности на Багдали, 
излет на Јастрепцу, манифестација „Спортом мењамо 
дијабетес“, пилатес које ће помоћи бољој социјалној 
и емоционалној адаптацији деце ради лакшег 
прихватања дијабетеса и уклапања у средину.   

 
7.  Пројекат ''Роботика и програмирање''– 

подносиоца:  Удружење „Мој генијалац“.  Област: 
3. Квалитетно образовање за сву децу. Број бодова 59 
- 50.000,00 динара. Пројекат се реализује кроз 8 
интерактивних тематских радионица, применом 
иновативних метода на савременој опреми омогућила 
би деци да уђу у свет роботике и програмирања. 

 
8. Пројекат ''Дечији научни камп: Наука по 

мери деце''– подносиоца: Удружење биолога Кру-
шевац – „БИОКС“. Област: 3. Квалитетно образовање 
за сву децу. Број бодова 95 -  263.000,00 динара.  

Пројектним активностима развиће се еколошка 
свест код ученика о унапређењу и заштити природних 
добара и биолошких и природних ресурса. 
Предвиђене активности - Дечији научни камп ''Наука 
по мери деце'', радионице у Научном клубу, ПУ "Ната 
Вељковић" и основне школе, Дечији научни 
фестивал-Змај, Јован Поповић и Бранко Радичевић, 
Једнодневни излет Јастребац, посета фабрици воде у 
Мајдеву, посета природног добра Осредак, фестивал 
биологије „Биофест“.  
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9. Пројекат ''Културом и спортом против 
предрасуда''– подносиоца Удружење грађана за 
подршку европским интеграцијама ''Романи де''. 
Област: 4. Број бодова 60 -  185.600,00 динара.  

Пројекат доприноси унапређењу културе, физич-
ке културе и креативности ромске деце. Планиране 
активности: фудбалски турнир, завршном вечери 
турнира превиђено је такмичење у плесу.  

 
II  Учесници конкурса који су добили мањи износ 

средстава од траженог, дужни су да доставе 
ревидирану структуру трошкова коју је потребно 
кориговати, односно усагласити планиране активно-
сти и структуру трошкова са одобреним износом 
средстава из буџета Града, у року од 5 дана од дана 
објављивања Решења о додели средстава на интернет 
страници града Крушевца. У супротном, сматраће се 
да су одустали од средстава која су им додељена. 

 
III  Ако се реализатор одобреног програма/пројекта 

не одазове позиву за закључење уговора у року од 
осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, 
сматраће се да је одустао од  програма, односно 
пројекта. 

   
IV  Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/ пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  плана акције  за децу града Крушевца у 
2022. години са подносиоцима, удружењима грађана 
из тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 

 
V   По закључењу Уговора са начелником Градске 

управе града Крушевца, одобрена средства биће 
пренета на наменске рачуне Управе за трезор подно-
сиоца изабраних пројеката, по динамиции и условима 
утврђеним Уговором.   

 
VI  Средства за ове намене планирана  су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину, 
позицијa 27 конто 481941 Дотације осталим 
удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удржења грађана – имплементација Локалног  плана 
акције  за децу за 2022. годину).  

 
VII   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
III Број: 022-150/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

124   
На основу члана 40. Одлуке о буџету Града 

Крушевца за 2022. годину ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 23/21), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од Јавног интереса која 
реализују удружења (''Сл. гласник Републике Србије'' 
бр. 16/18),  Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса за реализацију Локалног 
акционог плана за младе града Крушевца  број                   
022-414/18 (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 15/18), 
Предлогa Одлуке о избору програма/пројеката за 
финансирање или суфинансирање из буџета града 
усмерених ка реализацији Локалног  акционог плана 
за младе града Крушевца  у 2022. години, број 104/22 
од 25.3.2022. године и члана 50. Статута града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 30.03.2022. године, донело је 

   
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2022. ГОДИНИ 

 
I ФИНАНСИРАЈУ СЕ програми/пројекти у 

области имплементације Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца за 2022. годину, у укупном 
износу од  1.300.000,00 динара са позицијe 158 конта 
481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног акционог плана за младе за 
2022. годину), који поред задовољења основних  и 
допунских мерила из чл. 10. Правилника (референце  
програма, циљеви који се постижу, суфинасирање 
програма, законитост и ефикасност коришћења 
средстава ранијих програма, одрживост ранијих 
програма, капацитет носиоца програма, усклађеност 
са Локалним акционим планом за младе, прецизност 
и изводљивост плана, промене које се очекују од 
примене програма, економска оправданост буџета, 
прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма, промоција самог пројекта) задовољавају 
квалитетом, обухватом довољног броја корисника, а 
имају 40 и више поена , и то: 

 
1. Пројекат „Летњи камп: Млади у покрету 

5“ подносиоца Стреличарски клуб „Царска 
стрела“. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-672/. Област 5: Култура, спорт и слободно време. 
Број бодова: 88. Предлаже се финансирање 
пројекта у висини од 95.000,00 РСД. Пројекат се 
бави креативним провођењем слободног времена 
младих, кроз реализацију два кампа и похађању 
школе стреличарства, боравак у природи и 
спровођење активности на очувању животне средине.  
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2. Пројекат „Науку примени – Крушевац 
озелени“ подносиоца Удружење биолога Кру-
шевац – „БИОКС“. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-465/2022. Област 8: Млади у очувању и 
заштити животне средине. Број бодова: 89. 
Предлаже се финансирање пројекта у висини од 
160.000,00 РСД. Пројектне активности утичу на 
подизање еколошке свести младих у циљу 
побољшања, заштите и очувања животне средине и 
развијање капацитета за активно учешће младих у 
области животне средине. 

 
3. Пројекат „Заједно против трговине 

људима“ подносиоца Црвени крст Србије – 
Црвени крст Крушевац. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-175/2022. Област 4: Безбедност 
младих. Број бодова: 46. Предлаже се финансирање 
пројекта у висини од 50.000,00 РСД. Пројектне 
активности подразумевају стручну едукацију и 
оспособљавање 20 младих волонтера Црвеног крста  
који ће након стеченог знања и вештина из ове 
области реализовати активности едукације намењене 
младима (предавање, презентације, уличне акције, 
трибине).  
 

4. Пројекат „Сви смо различити , али једнако 
важни“ подносиоца Удружење за помоћ и 
унапређење положаја деце и младих са посебним 
потребама „Осмех на длану“ Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-328/2022. Област 
5: Култура, спорт и слободно време. Број бодова: 84. 
Предлаже се финансирање пројекта у висини од 
150.000,00 РСД. Пројекат ће се реализовати кроз 
различите радионице израде сувенира-поклона који 
ће представити град Крушевац, спортско рекреативну 
радионицу у природи и хуманитарну изложбу 
поводом Светског дана особа са инвалидитетом 
3.10.2022. године.  

 
5. Пројекат Астрономски камп „Јастребац 

2022“ подносиоца пројекта Астрономско удру-
жење „Еурека“. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-330/2022. Област 5: Култура, спорт и 
слободно време. Број бодова: 53. Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од 150.000,00 РСД. 
У оквиру пројекта организоваће се камп, учесници ће 
имати прилике да чују предавања о Сунчевом 
систему, истраживањима Месеца, Астрогнозији.  

 
6. Пројекат „Подстицање и развој талената 

младих уметника града Крушевца – Стварајмо 
заједно 2“ подносиоца Удружење љубитеља 
уметности „БуквАрт“. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-749/2022. Област 5: Култура, 
спорт и слободно време. Број бодова: 90. Предлаже 
се финансирање пројекта у висини од 200.000,00 
РСД. Пројекат предвиђа реализацију 40 радионица на 
којима би млади овладали основама цртања и сликања 
са циљем да се заинтересују за даљи развој сопственог 
талента. Финални радови на тему очувања менталног 
здравља биће постављени на аутобуским стаја-
лиштима града Крушевца.  

 

7. Пројекат „Буди млад – буди здрав“ 
подносиоца „Друштво за борбу против шећерне 
болести Крушевац“. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-737/2022. Област 3: Здравље младих. 
Број бодова: 74. Предлаже се финансирање 
пројекта у висини од 100.000,00 РСД. Пројектом је 
предвиђена реализација едукативних радионица, 
спортско рекреативна активност „Буди млад, буди 
здрав“, манифестације „Спортом мењамо дијабетес“, 
једнодневни излет на Јастребац. 

 
8. Пројекат „Мелиса лековито царство 3 – 

интерактивне радионице“ подносиоца „Хемијско-
сапунска лабораторија Мелиса“. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-334/2022. Област 
3: Здравље млади. Број бодова: 79. Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од 100.000,00. 
Пројектом је предвиђено 12 радионица на којима ће 
млади моћи да стекну нова знања у области израде и 
примене природне козметике.  

 
9. Пројекат „Знањем до здравих избора“ 

подносиоца „Удружење здравствених радника 
Књегиња Милица“. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-316/2022. Област 3: Здравље младих. 
Број бодова: 60. Предлаже се финансирање 
пројекта у висини од 60.000,00 РСД. Пројектним 
активностима вршиће се промоција здравствене науке 
и здравственог радника као професије.  

 
10. Пројекат „Покрени се и учини нешто 

добро'', подносиоца Планинарско смучарско 
друштво ''Јастребац'' Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-336/2022. Област 
8: Млади у очувању животне средине. Број бодова: 
66. Предлаже се финансирање пројекта у висини 
од 100.000,00 РСД. Предмет пројекта је рад са 
младима кроз неколико нивоа активности које се 
реализују у току 3 летња месеца, кроз целодневне 
бораваке (радионице) на Јастрепцу.  

 
11. Пројекат „Анимефест'', подносиоца 

Удружење ''Факири с југа''. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-283/2022. Област 5: Култура, 
спорт и слободно време. Број бодова: 43. Предлаже 
се финансирање пројекта у висини од 50.000,00 
РСД. Предмет пројекта „Анимефест“ је да реализује 
низ активности као што су квиз, пројекције аниме 
филмова, радионица цртања манги и прављења 
костима, јапанску кухињу и играња друштвених 
игара, фестивал омогућава међусобно упознавање 
љубитеља/ки јапанске и аниме културе.  

 
12. Пројекат  „Извиђачи оријентациони 

сусрети – Јастребац 2022'', подносиоца Одред 
извиђача ''Јастреб''. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-360/2022. Област 5: Култура, спорт и 
слободно време. Број бодова: 58. Предлаже се 
финансирање пројекта у висини од 85.000,00 РСД. 
Програм пројекта окупља младе из Крушевца, 
Старчева и Велике Плане, регистроване чланове 
Савеза извиђача Србије који ће током тродневног 
боравка на Јастрепцу савладати вештине оријентације 
у простору и топографије.  
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II - ОДБИЈАЈУ СЕ  програми/пројекти који 
имају мање од 40 бодова, који не задовољавају  
основна и допунска мерила из чл. 10 Правиника 
(референце  програма, циљеви који се постижу, 
суфинансирање програма, законитост и ефикасност 
коришћења средстава ранијих програма, одрживост 
ранијих програма, капацитет носиоца програма, 
усклађеност са Локалним акционим планом  за младе, 
прецизност и изводљивост плана, промене које се 
очекују од примене програма, економска оправданост 
буџета, прецизно и детаљно приказан наративни 
буџет програма, промоција самог пројекта), такође не 
задовољавају квалитетом и обухватом довољног броја 
корисника програма и то: 

 
1. Пројекат „Кошарка као превенција пред-

гојазних, гојазних стања и телесних деформитета 
код деце и младих у Крушевцу“ подносиоца 
Кошаркашко удружење „Феникс 037“ Крушевац. 
Пријава је заведена под редним бројем                             
IV-03-704/2022. Област 5: Култура, спорт и слободно 
време. Број бодова 19.  

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, са истим пројектом апли-
цирано је 2021. године на Конкурс за имплементацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца. 

 
2. Пројекат „Живот без отпада“ подносиоца 

Удружење ''Проширимо видике“. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-359/2022. Област 
8: Млади у очувању животне средине. Број бодова 31.  

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, не задовољава квалитетом као 
ни обухватом довољног броја корисника. Сличне 
активности се већ реализују у основним школама у 
склопу Еко секција. 

 
3. Пројекат „Снага доброте – волонтеризам” 

подносиоца Коло српских сестара - Крушевац. 
Пријава је заведена под редним бројем                             
IV-03-352/2022. Област 7: Активно учешће и 
волонтеризам младих. Број бодова 20. 

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, написан на недовољно 
разумљив начин, активности пројекта нису добро 
појашњене и увезане са циљем пројекта. 

 
4. Пројекат „Мисли на сутра – мисли 

еколошки'', подносиоца Удружење ''Љубитељи 
путовања и природе'' Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-277/2022. Област 
8: Млади у очувању животне средине. Број бодова 27.  

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, не задовољава квалитетом као 
ни обухватом довољног броја корисника. Трошков-
ник није адекватно усклађен. 

 
5. Пројекат „Витешко надметање'', подноси-

оца Удружење ''Српски витез''. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-315/2022. Област 5:           
Култура, спорт и слободно време. Број бодова 15.  

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, не задовољава квалитетом као 
ни обухватом довољног броја корисника. 

  
6. Пројекат „Лансирање 2022'', подносиоца 

Удружење ''Колектива''. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-388/2022. Област 1: Образовање 
младих. Број бодова 12. 

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, не задовољава квалитетом као 
ни обухватом довољног броја корисника. 

 
7. Пројекат „Реактивација'', подносиоца 

Удружење ''Центар за информационе техно-
логије''. Пријава је заведена под редним бројем           
IV-03-390/2022 од 18.2.2022. године (брза пошта 
14.2.2022. године). Област 8: Млади у очувању 
животне средине. Број бодова 14.  

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме и не поседује компоненту 
одрживости. 

 
8. Пројекат Фитнес камп „Пређи на следећи 

ниво'', подносиоца Удружење АФЦ  ''Ендорфин''. 
Пријава је заведена под редним бројем                                       
IV-03-358/2022. Област 5: Култура, спорт и слободно 
време. Број бодова 25.  

Пројекат не задовољава основна и допунска 
мерила и критеријуме, не задовољава квалитетом као 
ни обухватом довољног броја корисника и не поседује 
компоненту одрживости. 

 
III Учесници Конкурса који су добили мањи износ 

средстава од траженог, дужни су да доставе 
ревидирану структуру трошкова, коју је неопходно 
кориговати, односно усагласити планиране активности 
и структуру трошкова са одобреним износом средстава 
из буџета Града, у року од 5 дана од објављивања 
Решења о додели средстава на интернет страници 
града Крушевца. У супротном, сматраће се да су 
одустали од средстава која су им додељена. 

 
IV Ако се реализатор одобреног програма/пројекта 

не одазове позиву за закључење Уговора у року од 8 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће 
се да је одустао од програма, односно пројекта. 

   
V Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању 
програма/пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца у 
2022. години са подносиоцима, удружењима грађана 
из тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорених страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 
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VI По закључењу Уговора са начелником Градске 
управе града Крушевца, одобрена средства биће 
пренета на наменске рачуне Управе за трезор 
подносиоца изабраних пројеката, по динамици и 
условима утврђеним Уговором.   

 
VII Средства за ове намене планирана су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину, 
позицијa 158 конто 481941 Дотације осталим 
удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удружења грађана – имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2022. годину).  

 
VIII Неутрошена средства у висини од 400.000,00 

динара остају на позицији 156 конто 481941 дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање конкурса 
за удружења грађана – имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2021. годину). 

 
IX Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 022-151/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 
125 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца'' бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевца, на седници одржа-

ној дана 25.03.2022. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I  - Усваја се Извештај о реализацији програма и 
пројеката у култури за 2021. годину, број 92 од  
14.03.2022. године. 

 
II - Усваја се предлог Комисије за избор пројеката 

у култури да се све књиге и часописи настали 
реализацијом пројеката у култури у 2021. години 
поклоне Народној библиотеци Крушевац. 

 
III  -  Извештај о реализацији програма и пројекта 

у култури за 2021. годину и Закључак Градског већа 
објавити на званичном сајту града Крушевца, а 
Закључак објавити и у ,,Службеном листу града 
Крушевца''. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-135/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

126 
На основу члана 77. став 3. Закона о основама 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 25.03.2022. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извештај о раду Интерресорне 

комисија града Крушевца за процену потреба детета, 
ученика и одраслог за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком, за период 
01.01. - 31.12.2021. године. 

 
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 560-13/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
127 
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), 
члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за 
расподелу и коришћење средстава за примену мера 
енергетске ефикасности („Службени гласник РСˮ, 
број 12/22), Решења о финансирању програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова који спроводе јединице                             
локалне самоуправе, као и градске општине, број                
401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од 
стране Управе за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности, којим су граду Крушевцу 
додељена средства у износу од 4.000.000,00  динара, а 
на основу чега ће  2.000.000,00 динара определити 
Град Кру-шевац, а  2.000.000,00 динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности  за 
суфинанси-рање мера енергетске ефикасности из овог 
правилника, 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  08.04.2022.  године, донело је 
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П Р АВ И Л Н И К  
 

О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  

ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА 
ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, 
ЈП1/22 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о суфинансирању енергетске 

санације, породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркула-
ционих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља 
топлоте (у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ 
спровођења енергетске санације; радови, опрема и 
извештаји које се суфинансирају и ближи услови за 
расподелу и коришћење средстава; учесници, 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 

породичних кућа, станова је унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору и повећано ко-
ришћење обновљивих извора енергије у дома-
ћинствима 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 Програма енергет-

ске санације, породичних кућа и станова, на основу 
Јавног позива за доделу средстава за финансирање 
Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводе јединице 
локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22, 

објављеним од стране Управе за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности, опредељују се 
Одлуком о буџету Града Крушевца. 

 
Члан 4. 

 
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог 

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

 
Члан 5. 

 
Одлуку о додели средстава грађанима доноси 

Градоначелник града Крушевца на предлог Комисије 
за реализацију енергетске санације. 

 
Члан 6. 

 
 Реализоваће се следеће мере енергетске ефикас-

ности: 
 
1) набавка и уградња соларних панела, 

инвертера и пратеће инсталације за породичне 
куће за производњу електричне енергије за сопствене 
потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за 
мерење предате и примљене електричне енергије, и 
израде неопходне техничке документације и 
извештаја извођача радова на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије који су у складу са законом 
неопходни приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. 

Снага соларних панела не може бити већа од 
одобрене снаге мерног места, која је наведена у 
рачуну за утрошену електричну енергију, а  
максимално до 6 kW. 

 
Укупан износ средства подстицаја која се 

додељују за ову меру, представљаће мањи износ од: 
- 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и; 
- износа који се добија множењем снаге у kW 

соларних панела из достављене профактуре, са  
износом од 70.000 динара са ПДВ-ом. 

  
Укупан износ средстава подстицаја која додељује 

Град за ову меру енергетске ефикасности износи 
1.750.000,00 динара. 

 
2) унапређење термотехничких система зграде 

путем замене система или дела система ефикас-
нијим системом путем: 

 
(1) уградње електронски регулисаних цирку-

лационих пумпи за породичне куће, 
Удео средства подстицаја износи 50% од износа 

предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а макси-
мално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој 
пумпи. 



      16.04.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                      13 
 

 

(2) опремања система грејања са уређајима за 
регулацију и мерење предате количине топлоте 
објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс 
вентили) за станове, 

Удео средстава подстицаја износи 50% од износа 
предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а 
максимално: 

- 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару 
- 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте 
- 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском 

вентилу. 
Укупан износ средстава подстицаја која додељује 

Град Крушевац за ову меру енергетске ефикасности 
износи 250.000,00 динара. 

 
Домаћинства не могу да конкуришу за више од 

једне мере енергетске ефикасности из овог члана. 
Критеријуми енергетске ефикасности се одређују 

јавним позивом за привредне субјекте. 
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 

трошкови 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 
суфинансирање 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 
бироа, 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 трошкови који нису у складу са 
енергетском санацијом. 

 
II - КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 9. 

 
Директни корисници средстава за реализацију 

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

испоруче материјале и опрему одговарајућег ква-
литета 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. 
 
Градско веће града Крушевца доноси Решење о 

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

Јавни конкурс за суфинансирање енергетске 
санације у име Града Крушевца спроводи Комисија, 
коју Градско веће 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 
документације  на огласној табли и званичној интер-
нет страници Града  Крушевца; 

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

пријављених 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 дома-
ћинстава 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 
извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата /спроведе 
најмање 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;  
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- 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 
Комисији да изврши увид у релевантну документа-
цију насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег 
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 / 

крајњих 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-

сирању енергетске санације, породичних кућа и 
станова додељују се у складу са одредбама овог 
Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана обу-
хвата расписивање јавног позива за привредне 
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на 

јавни позив, контролу формалне исправности и 
комплетности пријава, испуњености услова и оцењи-
вање привредних субјеката ради утврђивање листе 
директних корисника и доношење акта о избору 
директних корисника, као и, расписивање јавног 
позива за грађане, прикупљање и комплетирање при-
јава, контролу формалне исправности и комплетности 
пријава, оцењивање ради утврђивања листе крајњих 
корисника на основу критеријума из јавног позива, 
доношење акта о избору крајњих корисника, реали-
зацију 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 Крушевца, а 
најава јавног позива и у локалним медијима.  

 
Члан 16. 

  
Услови за учешће привредних субјекти који 

врше набавку и радове на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације на јавном позиву: 

- 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 
- да имају запосленог или на неки други начин 

ангажованог инжењера електротехнике који поседује 
лиценцу у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, а који ће бити задужен за израду 
извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за 
производњу електричне енергије,   

- да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 
година и на соларне колекторе од минимално 10 године. 

 
Услови за учешће привредних субјеката који 

врше радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркула-
ционих пумпи,  термостатских вентила и дели-
теља топлоте на јавном позиву:  

- 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, 
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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 

суфинансирању енергетске санације  на територији 
јединице локалне самоуправе,  

3) намену средстава,  
4) услове за учешће на конкурсу,  
5) документацију коју подносилац мора поднети 

уз пријавни образац, 
6) испуњеност услова из јавног позива,  
7) начин и рок подношења пријаве,  
8) начин објављивања одлуке о учешћу 

привредних субјеката у суфинансирању 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 за привредне субјекте који 
врше набавку и радове на уградњи соларних па-
нела и пратеће инсталације се налази у прилогу 
јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 
2) податке о законском заступнику; 
3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему 

за соларну електрану  капацитета  6 kW инсталисане 
снаге соларних панела, укључујући и уградњу и 
пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за 
мерење предате и примљене електричне енергије, 
цену израде техничке документације која обухвата 
предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи 
соларних панела и уградњи мерног места који је у 
складу са законом неопходан приликом прикључења 
на дистрибутивни систем. Цену дати по наведним 
ставкама а потребну опрему предвидети по 
Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а; 

4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима 
спецификацију радова и обавезу израде извештаје  о 
уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије и уградње,  

 
Пријавни образац привредних субјеката који 

врше радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркула-
ционих пумпи,  термостатских  вентила и дели-
теља топлоте 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 корис-

ника који врше набавку и радове на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације обухватају 
следеће: 

1) цену из члана 18. став 2. тачка 3). 
2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле 
4) други критеријуми ближе дефинисани јавним 

позивом. 
 
Критеријуми за рангирање директних кори-

сника који врше набавку и радове на унапређењу 
термотехничког система путем уградње калори-
метара, циркулационих пумпи, термостатских  
вентила и делитеља топлоте обухватају следеће: 

 
цене кључних добара  заједно са уградњом за 

меру за коју конкуришу; 
1) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
2) 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 крите-
ријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 

 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних 

директних 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 корисника, 
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 при-
говоре на прелиминарну листу директних корис-
ника као и да донесе  Одлуку о приговору, која 
мора бити образложена, у року од 15 дана од дана 
његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води записник 
и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
коју доставља градоначелнику 
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Градоначелник града Крушевца доноси  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 града Крушевца и званичној интернет 
страници Града Крушевца. 

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

Уколико се на јавни позив за директне кориснике 
за одређену меру/мере енергетске ефикасности не 
пријави ни један или недовољно привредних субје-
ката, та мера/мере се неће налазити у јавном позиву за 
домаћинства. 

  
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима (домаћинствима) 
 

Члан 21. 
 
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава грађанима за енергетску 
санацију породичних кућа и станова доноси 
градоначелник града Крушевца. 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава 
грађанима спроводи Комисија.  

Грађани - учесници конкурса подносе пријаву 
Комисији. Пријава подразумева подношење конкур-
сне документације у року који је утврђен јавним 
позивом. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на огласној табли Градске управе и 
званичној 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 

докумената.   
 

Члан 22. 
 
  Право учешћа на конкурсу имају грађани који 

испуњавају следеће услове: 
1) да је подносилац пријаве: 
- власник објекта, или    
- ако подносилац пријаве није власник, онда да 

подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси 
објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз 
пријаву поднети писану сагласност власника објекта; 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити 
копију рачуна за електричну енергију где се види да 
је потрошња електричне енергије  у објекту  у 
претходном месецу минимално 30 kwh;  

3) 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; 

4) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства. 

 

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 
 

Члан 23. 
 
Јавни позив из члана 21. овог Правилника 

садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  
2) циљеве преузете из Правилника о суфинан-

сирању енергетске санације  на територији јединице 
локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  
4) намену средстава,  
5) услове за учешће на конкурсу,  
6) листу директних корисника преко којих се 

реализују радови на енергетској санацији, 
7) документацију коју подносилац мора поднети 

уз пријавни образац, 
8) начин на који Град Крушевац пружа додатне 

информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми 
и подношењу пријаве, 

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

права на бесповратна средства грађанима за спро-
вођење енергетске санације по јавном позиву. 

 
Пријава на јавни позив за крајње кориснике 

(грађане) 
 

Члан 24. 
 
Документацијa коју доставља грађанин подно-

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

суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 
1) са попуњеним подацима о мери за коју се 
конкурише и о стању грађевинских (фасадних) еле-
мената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане личне 
карте за сва физичка лица која живе на адреси 
породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне 
лица доставити фотокопије здравствених књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену електричну 
енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 
последњи месец, ради доказа да се  живи у 
пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да 
минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh 
месечно); 

4) предмер и предрачун/ профактура за опрему 
са уградњом издата од привредног субјекта са листе 
директних корисника (привредних субјеката)  
(Прилог 2) коју је објавило/ла Град/Општина; 

5) 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.(Прилог 3) 

6) и друга документа у складу са Јавним позивом. 
 
Град Крушевац ће обезбедити прибављање 

информације по службеној дужности - извод из листа 
непокретности. 
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Члан 25. 

 
Право учешћа на јавном позиву немају:  
- власници посебних делова стамбено-пословног објекта који не служе за становање, 
- 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 грађана (домаћинства) 

 

Члан 26. 
 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе 
приоритета састављене бодовањем према критеријумима.  

 
Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 1. тачка 1) 
 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и 

извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом 

прикључења на дистрибутивни систем (породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова максимално 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 25 

 

Постојећи начин грејања на:   
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   5 

Електрична енергија  10 

Дрво  15 

Природни гас/пелет  25 

   

Постојеће карактеристике спољне столарије  Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима  10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом  15 

ПВЦ, алуминијум   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  20 

15≤К<17,5 19,5 

17,5≤К<20  19 

20≤К<22,5  18,5 

22,5≤К<25 18 

25≤К≤27,5  17,5 

27,5≤К≤30 17 

К>30 16 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 



 18                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                  16.04.2022.  

 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 
ефикасности из члана 6. став 1. тачка 2) 

 
Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система 

ефикаснијим системом путем: 

- уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи; 

- опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) 

 

Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 

(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
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Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми 
дефинисани 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. 

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 мањи.   

 
Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

 
Члан 27. 

          
Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава 

врши се применом критеријума из  члана 26.  
Комисија разматра пријаве и у складу са 

условима  из члана 26., утврђује прелиминарну ранг 
листу крајњих корисника за сваку меру енергетске 
ефикасности из јавног позива 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 Крушевца. 

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 
приговоре 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 
стамбених објеката са те листе закључно са редним 
бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 
укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка 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 следећег 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 Крушевца и званичној 
интернет страници града Крушевца. 

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. 

 
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 за другу 
меру. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 29. 

 
Град Крушевац ће вршити пренос средстава 

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

Услов да се пренесу средства директном 
кориснику 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. 

Услови да Град Крушевац пренесе средства 
субвенције привредном субјекту (извођачу радова) 
су: 

1) Потврда Комисије да су радови изведени како 
је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио на јавни позив.  

2) Да је грађанин потписао уговор о потпуном 
снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.  

3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи 
купца-произвођача на дистрибутивни систем  и 
упише га у регистар купца-произвођача. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документа-
цију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији. 
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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 члану 6. овог 
правилника (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 
уплатити 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 
реализације набавке, обавести Комисију и достави јој 
нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може 
бити већи од одобреног. 

        
VI - ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 
 

Извештавање 
 

Члан 30. 
 
Комисија припрема Завршни извештај о спро-

веденим енергетским санацијама  и  подноси га Град-
ском већу.  

Јавност се информише о реализацији енергетских 
санација  преко локалних медија и интернет странице 
Града Крушевца. 

Завршни извештај о спроведеним енергетским 
санацијама, који посебно садржи информације о 
спроведеним активностима и утрошеним финан-
сијским средствима, уочене недостатке у импле-
ментацији 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.   

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 објављује на  

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

 
Чување документације 

 
Члан 32. 

 
Градска управа града Крушевца има обавезу да 

чува комплетну документацију насталу у поступку 

суфинансирања енергетске санације  у складу са 
важећим прописима. 

 
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

  
III Број: 016-13/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
128 
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, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15– др. закон,  
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21– др. закон), и чл. 50 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

 Градско веће Града Крушевца на седници одржа-
ној дана  08.04.2022. године, донело је  

 
П Р АВ И Л Н И К  

  
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА 
И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, 
ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ 
ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о суфинансирању мера енергетске 

санације породичних кућа, станова и  стамбених 
зграда (у даљем тексту: Правилник) уређује се: циљ 
спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи 
услови за расподелу и коришћење средстава; 
учесници 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 
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критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); 
праћење реализације и извештавање.   

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења мера енергетске санације 

породичних кућа, станова и  стамбених зграда је 
унапређење енергетске ефикасности у стамбеном 
сектору и повећано коришћење обновљивих извора 
енергије у домаћинствима на територији Града 
Kрушевца. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве производњом, 
услугама и радовима на енергетској санацији 
стамбених објеката, а крајњи корисници  беспо-
вратних средстава су домаћинства на територији 
Града Kрушевца. 

 
Финансијска средства 

 
Члан 3. 

 
Средстава за суфинансирање Програма енергет-

ске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 опредељују 
се Одлуком о буџету Града Крушевца.. 

 
Члан 4. 

 
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог 

Правилника додељују се на основу јавног позива за 
домаћинстава и стамбене заједнице  у највишем 
износу  до 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је 
максимални износ одобрених средстава по 
појединачној пријави 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. 

 
Укупно планирана средства које град Крушевац 

заједно са средствима Управе за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности додељује путем 
Јавног позива бр 1/22 за суфинансирање Програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, 
износе 14.000.000,00 динара, од чега је 7.000.000, 00 
(седам) милиона динара определило Град Крушевац, 
а 7.000.000,00 (седам)  милиона динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а 
за суфинансирање мера из овог члана 10.000.000,00 
(десет) милиона динара, од чега је 5.000.000,00 (пет) 
милиона динара определило град Крушевац, а 
5.000.000,00 (пет) милиона динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности. 

 

Спроводиће  се следеће мере енергетске ефи-
касности: 

1) заменa спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача са 
одговарајућим термичким својствима према негре-
јаним просторијама, за породичне куће и станове.  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 
ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове 
на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, 
као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 
депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обра-
да ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње 
стране зида. 

Удео средства подстицаја износи максимално 
50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 
појединачној пријави, а максимално 140.000,00 дина-
ра са ПДВ-ом. 

 
2) заменa спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког омотача са 
одговарајућим термичким својствима према 
негрејаним просторијама, за стамбене зграде. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 
ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове 
на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, 
као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 
депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, 
обрада ивица и кречење око прозора/врата са 
унутрашње стране зида за стамбене зграде 

Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 
појединачној пријави, а максимално 100.000,00 
динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у 
пријављеној стамбеној згради 

 
3) постављање и набавка материјала за  терми-

чку изолацију зидова, таваница изнад отворених 
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова 
термичког омотача према негрејаном простору за 
породичне куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која се до-
дељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са           
ПДВ-ом, а максимално  210.000 динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем површине из 
достављене профактуре, са  износом од 2.000,00 
динара са ПДВ-ом. 

  
4) постављање и набавка материјала за  терми-

чку изолацију зидова, таваница изнад отворених 
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова 
термичког омотача према негрејаном простору за 
стамбене зграде, 

Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

 (1)  50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, 
а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом 
помножену са бројем станова у пријављеној стамбе-
ној згради, и; 
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(2) износа  који се добија множењем површине из 
достављене профактуре, са  износом од 2.000,00 ди-
нара са ПДВ-ом. 

 
5) постављање и набавка материјала за  

термичку изолацију испод кровног покривача за 
породичне куће (за ову меру се може конкурисати 
и заједно са мером постављање и набавка мате-
ријала за термичку изолацију зидова, таваница 
изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 
осталих делова термичког омотача према негре-
јаном простору за породичне куће из става 2. тачка 
3), овог члана).  

Ова мера може обухватити, у случају да је 
оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни 
систем, грађевинске радове на замени хидроизолације 
и других слојева кровног покривача, као и лимарске 
радове, али не и радове на замени конструктивних 
елемената крова  

Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ 
ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем површине из 
достављене профактуре, са  износом од 1.500 динара 
са ПДВ-ом.  

 
6) набавка и инсталација котлова на при-

родни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, 
сечка), грејачa простора, или замена постојећег 
грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
породичне куће и станове. 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредно-
сти укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 
пријави, а максимално: 

-  85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас; 
- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на 

биомасу (пелет и сечка). 
 
7) набавка и  инсталација котлова на природ-

ни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 
грејачa простора, или замена постојећег грејача 
простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбе-
не зграде, 

Удео средстава подстицаја износи 50% од 
вредно-сти укупне инвестиције са ПДВ-ом по 
појединачној пријави, а максимално: 

-  40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас 
помножено са бројем станова у пријављеној стамбе-
ној згради; 

- 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на 
биомасу (пелет и сечка) помножено са бројем станова 
у пријављеној стамбеној згради. 

 
8) замена постојеће или уградња нове цевне 

мреже, грејних тела-радијатора и пратећег при-
бора за породичне куће и станове (за ову меру се 
може конкурисати само заједно са мером замене 
постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим из става 2. тачка 6), овог члана). 

Удео средстава подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 
појединачној пријави, а максимално 120.000,00 
динара са ПДВ-ом. 

9) замена постојеће или уградња нове цевне 
мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 
прибора за стамбене зграде, (за ову меру се може 
конкурисати само заједно са мером замене 
постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим из става 2. тачка 7), овог члана или 
уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи 
на даљински систем грејања. 

Удео средстава подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 
појединачној пријави, а максимално 100.000,00 
динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у 
пријављеној стамбеној згради. 

 
10) набавка и уградње топлотних пумпи и 

пратеће инсталације грејног система (грејач 
простора или комбиновани грејач) за породичне 
куће. 

Удео средстава подстицаја износи 50% од вредно-
сти укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 
пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом 

 
11) набавка и уградње соларних колектора у 

инсталацију за централну припрему потрошне 
топле воде за грејање санитарне потрошне топле 
воде и пратеће инсталације грејног система за 
породичне куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ 
ом, а максимално  140.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем количине 
топле воде из достављене профактуре, са  износом од 
650,00 динара са ПДВ-ом.  

   
Домаћинства и стамбене заједнице не могу да 

конкуришу за више од једне мере енергетске 
ефикасности из овог члана, осим за мере из става 2. 
тач. 5), 8) и 9) овог члана. 

Критеријуми енергетске ефикасности се одређују 
јавним позивом за привредне субјекте, али морају да 
задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним 
техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза 
топлоте): 

- U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и 
балконска врата 

- U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 
 
2) Спољни зид на породичним кућама/стамбеним 

зградама следећих карактеристика: 
- минимална дебљина за термичку изолацију 

износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могу-
ћности да се постави та дебљина изолације. Боја 
спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена 
са традиционалном локалном архитектуром, избега-
вајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних 
колорита 

3) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) 
износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  природни гас износи 90%; 
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Додатни услови за доделу средстава подстицаја 
за енергетску санацију стамбених објекта: 

 
1) За мере из става 2. тач 3) и 4) овог члана  

средства подстицаја за термичку изолацију неће се 
одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. 
Уколико стамбени објекат има два или више 
власника, пријаву подноси један од власника уз 
писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији 
је фасадни зид обложен каменом или сличним 
материјалом не морају се термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и 
објекти у низу третирају се као засебни објекти. 

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана средства  
се неће одобравати за набавку и уградњу поједи-
начних прозора и врата. Средства се неће одобравати 
за набавку улазних врата стамбених објеката која 
нису у директној вези са грејаним простором. 

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. 

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 тро-

шкови 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 опре-

му 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. 

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 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. 
 
Градско веће града Крушевца доноси Решење о 

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

Јавни конкурси за суфинансирање мера 
енергетске санације у име Града Крушевца спроводи 
Комисија, коју Градско веће града Крушевац 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.  

Град Крушевац  је дужан да, на захтев Управе, као 
члана Комисије  из става 1. овог члана укључи лице 
које именује Управа. 

Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду. 

 
Члан 12. 

 
Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
- Припрема конкурсне документације за 

привредне субјекте и домаћинства/ стамбене 
заједнице (јавни позив, образац пријаве, и друго ). 

- Оглашавање јавних конкурса и пратеће 
документације  на огласној табли и званичној 
интернет страници Града Крушевца. 

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

пријављених 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 ди-
ректних корисника и предлога коначне листе 
изабраних крајњих корисника којима је признато 
право на бесповратна средства; 
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- 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 
извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе најма-
ње 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/крајњег 
корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 
- Припрема  извештаје 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 (привредни субјекти) средстава и 
доношење прелиминарне ранг листе не може бити 
дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника 
(домаћинства и стамбене заједнице) 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/крајњих 
корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана 
подношења последњег приговора; 

 
 
 

IV - ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
 

Члан 14. 
         
Средства Буџета Града Крушевца за суфинанси-

рање 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 
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 
исправности и комплетности пријава, оцењивање 
ради утврђивања листе крајњих корисника на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о 
избору 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 позив се расписује за све мере из 
члана 6. овог правилника. 

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 Крушевца, 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. 
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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 

привредних 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 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 
дефинисани 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 
директних 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 
корисника, 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.  

О спроведеном поступку Комисија води записник 
и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације и исте доставља Градоначелнику на 
усвајање. 

Градоначелник града Крушевца доноси  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 у спровођењу мера енергетске санације 
потписује се након доношења Решења о коначној 
листи крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације. 

Уколико се на јавни позив за директне кориснике 
за одређену меру/мере енергетске ефикасности не 
пријави ни један или недовољно привредних 
субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном 
позиву за домаћинства и стамбене заједнице. 

  
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

домаћинствма и стамбеним заједницама 
 

Члан 21. 
 
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним 
заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, 
породичних кућа и станова доноси Градоначелник 
града Крушевца. 
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Јавни позив за доделу бесповратних средстава 
грађанима и стамбеним заједницама спроводи Коми-
сија.  

Домаћинства/стамбене заједнице - учесници 
конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подра-
зумева 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 
званичној 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 доку-

мената.   
 

Члан 22. 
 
  Право учешћа на конкурсу имају домаћинства 

која станују у породичним кућама и становима  и 
стамбене заједнице и испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 
– власник објекта, или    
– ако подносилац пријаве није власник, онда да 

подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси 
објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз 
пријаву поднети писану сагласност власника објекта, 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити 
копију рачуна за електричну енергију где се види да 
је потрошња електричне енергије  у објекту  у 
претходном месецу минимално 30 kwh,  

3) да је стамбена заједница уписана у 
одговарајући регистар, 

4) 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, 

5) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства. 

  
Уколико има више од једног власника породичне 

куће, потребно је доставити сагласност осталих 
власника приликом пријаве. 

Уколико подносилац пријаве није власник 
породичне куће, потребно је доставити сагласност 
власника. 

 
Садржај Јавног позива за крајње кориснике 

(домаћинства 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 суфи-       

нансирању 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/општина 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 стам-
беним заједницама за спровођење мера енергетске 
санације по јавном позиву. 

 
Пријава на јавни позив за крајње кориснике 

(домаћинства и стамбене заједнице) 
 

Члан 24. 
 
Документацијa коју доставља грађанин - 

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

суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 
1)  са попуњеним подацима о мери за коју се 
конкурише и о стању грађевинских(фасадних) 
елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане личне 
карте за сва физичка лица која живе на адреси 
породичне куће за коју се подноси пријава. За 
малолетне лица доставити фотокопије здравствених 
књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену електричну 
енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 
последњи месец, ради доказа да се  живи у 
пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да 
минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh 
месечно); 

4) потврда о могућности прикључења на 
гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за 
набавку котла на природни гас); 

5) предмер и предрачун/ профактура за опрему 
са уградњом издата од привредног субјекта са листе 
директних корисника (привредних субјеката)  
(Прилог 2) коју је објавило/ла Град/Општина; 

6) изјава о члановима домаћинства са 
фотокопијом личних карата за сваког члана 
домаћинства са јасно видљивом адресом становања;  

7) 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 (Прилог 3). 

 
Пријава коју на јавни позив подносе стамбене 

заједнице нарочито садржи:  
 
1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 
1А), са попуњеним подацима о мери за коју се 
конкурише и о стању грађевинских (фасадних) 
елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопију рачуна за утрошену електричну 
енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се 
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конкурише за последњи месец, ради доказа да 
власници живе у пријављеном стамбеном објекту 
(препоручује се да минимална потрошња не може 
бити мања од 30 kWh месечно по стану- потребно за 
минимум  50% станова у згради); 

3) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 
4) сагласност стамбене заједнице за предложену 

меру; 
5) листа чланова стамбене заједнице са 

фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене 
заједнице са јасно видљивом адресом становања;  

6) списак свих станара стамбене зграде са 
копијама личне карте где се види адреса становања; 

7) потврда о могућности прикључења на 
гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;  

8) предмер и предрачун/ профактура за опрему 
са уградњом издата од привредног субјекта са листе 
директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 
2) коју је објавио/ла Град/Општина; 

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; (Прилог 3); 

10)  одобрен захтев за прикључење на даљински 
систем грејања, уколико се стамбена заједница 
пријављује за меру из члана 6. став 2. тачка 9) која се 
односи на уградњу нове цевне мреже, грејних тела-
радијатора и пратећег прибора;  

11)  и друга документа у складу са Јавним позивом. 
 
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 

претходне две године после достављања Решења о 
додели бесповратних средстава за сличне активности 
одустали од спровођења активности. 

 
 

Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, станови   

и стамбене  заједнице) 

 

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 пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 2. тач.3), 4) и 5) 

 
Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког 

омотача према негрејаном простору(стамбених зграда и породичних кућа) 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  50 
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум  0 
 

Постојећи начин грејања на*:  Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 0 
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К фактор заузетости површине за станове 
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које обухватају мере енергетске 

ефикасности из члана 6. став 2. тач. 1) и 2) 

 
 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 
са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

(стамбеним зградама, породичним кућама и становима) 
 

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 50 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30 

ПВЦ, алуминијум  10 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  20 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  15 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 10 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 0 
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Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 
К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије  

који се односи на већину станова 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које обухватају мере 
енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 6), 7), 8), 9) и 10) 

 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне мреже, грејних 

тела-радијатора и пратећег прибора, и набавка и уградња топлотних пумпи  

 

Постојећи начин грејања на* Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5 
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Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 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 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања  који се односи на већину станова 
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Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности  
из члана 6. став 2. тачка 11) 

 
Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле 

воде за породичне куће 

 

Постојећи начин грејања на: Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

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 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
 
 
Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми 
дефинисани 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. 

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 мањи.   

За стамбене заједнице потребно је да сваки стан 
попуни одговарајући образац који ће се сабрати за 
сваку стамбену зграду и наћи његова средња 
вредност. 
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Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих 
корисника 

 
Члан 27. 

          
Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава 

и стамбених заједница, врши се применом крите-
ријума из  члана 26.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима из члана 26., утврђује јединствену 
прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све 
мере енергетске ефикасности из јавног позива 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 Крушевца. 

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 
приговоре 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 
стамбених објеката са те листе закључно са редним 
бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 
укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског оби-
ласка 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 
следећег 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 Ко-
мисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује 
на огласној табли Града Крушевца и званичној 
интернет страници града Крушевца. 

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. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 28. 

 
Град Крушевац ће вршити пренос средстава 

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

Услов да се пренесу средства директном корисни-
ку 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 документа-
цију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава 
изабраним привредним субјектима у складу са за-
кљученим 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 на-
менски утрошио, или радови нису изведени у складу 
са предмером и предрачуном који је крајњи корисник 
поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити 
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 
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 29. 
 
Комисија припрема Завршни извештај о спрове-

деним мерама енергетске санације  и  подноси га 
Градском већу.  

Јавност се информише о реализацији мера 
енергетске санације  преко локалних медија и интер-
нет странице Града Крушевца. 

Завршни извештај о спроведеним мерама енер-
гетске санације, који посебно садржи информације о 
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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.   

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 30. 

 
Подаци и акти које Комисија објављује на  

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

 
Чување документације 

 
Члан 31. 

 
Градска управа 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 32. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

  
III Број: 016-14/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 38. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС‟, бр. 51/09, 99/11 и 44/18 - др. 
закон), Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
("Сл. гласник РС, број 16/2018), члана 50. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 15/18), Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. 
годину ("Службени лист града Крушевца", бр. 17/20), 
члана 20. и 21. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Крушевца 
за суфинансирање и финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса ("Сл. лист града 
Крушевца" број 3/19) и предлога Одлуке комисије од 
12.04.2022. године о избору програма/пројекта који ће 
се финансирати или суфинансирати  из буџета града 
Крушевца у 2022. години у области неговања култур-

ног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и 
стандарда ветерана 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 15.04.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 

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

ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА И СТАНДАРДА 
ВЕТЕРАНА ЗА ГРАД КРУШЕВАЦ  

У 2022. ГОДИНИ 
 
I. Одобрава се финансирање програма/пројеката у 

области неговања културног наслеђа, традиција 
ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град 
Крушевац у 2022. години у укупном износу од 
1.500.000,00 динара у оквиру Програма 15, шифра 
програмске активности 0602-0001, функционисање 
Градске управе, део позиције 50, конто 481941 
(Дотације осталим удружењима грађана) за следећа 
удружења: 

 
1. Градска организација резервних војних 

старешина Крушевац, са седиштем у Крушевцу, у 
укупном износу од 470.000,00 динара, на име 
спровођења активности у оквиру пројекта "Резервне 
војне старешине у функцији свеопште безбедности". 
Референтни број пројекта 808. Укупан број бодова 82. 

 
2. Српски витез, са седиштем у Крушевцу, у 

укупном износу од 430.000,00 динара, на име 
спровођења активности у оквиру пројекта "Нове 
епизоде храбри  ратници Крушевца и околине у 
Првом светском рату". Референтни број пројекта 714. 
Укупан број бодова 75. 

 
3. Удружење за неговање слободарских тради-

ција, са седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 
100.000,00 динара, на име спровођења активности у 
оквиру пројекта "Евоцирање исто-ријских догађаја 
Српске слободарске традиције". Референтни број 
пројекта 787. Укупан број бодова 67. 

 
4. Удружење ратних ветерана „Бојево Братство“ 

Крушевац, са седиштем у Крушевцу, у укупном 
износу од 150.000,00 динара, на име спровођења 
активности у оквиру пројекта "Једно дрво за једног 
ослободиоца". Референтни број пројекта 800. Укупан 
број бодова 54. 

 
5. Хуманитарна организација "Градитељи мира", 

са седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 
100.000,00 динара, на име спровођења активности у 
оквиру пројекта "Обележимо, запишимо и неза-
боравимо 2022". Референтни број пројекта 802. 
Укупан број бодова 49. 

 
6. Заједно за Расински округ – Ветерани 

Крушевац, са седиштем у Крушевцу, у укупном 
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износу од 100.000,00 динара, на име спровођења 
активности у оквиру пројекта "Традицијом против 
заборава 2022". Референтни број пројекта 801. 
Укупан број бодова 45. 

 
7. Удружење пензионера „Цар Лазар“ Крушевац, 

са седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 
150.000,00 динара, на име спровођења активности у 
оквиру пројекта "Да се не заборави". Референтни број 
пројекта 813. Укупан број бодова 42. 

 
II.  Са наведеним удружењима из става 1. ове 

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

 
III. По закључењу уговора из става 2. ове одлуке 

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

 
IV. Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

  
III Број: 022-219/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

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

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 15.04.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 3113 од 
28.03.2022. године којом се врши допуна Ценовника 
за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 
осталих комуналних услуга и одржавање јавних 
зелених површина и одржавања водотокова другог 
реда,  донетим Решењем Градског већа III бр.                          
38-7/2021 од 06.12.2021. године и Решењем III бр. 
023-7/2022 од 10.03.2022. године и то: 

 
Врши се допуна у ставу 1. тачка 3. ОСТАЛЕ 

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, тако што се после тачке 
49. додају следеће позиције: 

 
 
 

 

Р. 
бр. Врста услуге 

Једи-
ница 
мере 

Цена без  
ПДВ-а 

 50. Асвалтирање ручно и 
машински асфалтном 
масом БНС22  
дебљине 7 cm на 
припремљену подлогу 

Дин/м² 3.970,00 дин. 

 51. Рад ваљка  Дин/ч 6.100,00 дин. 

 52. Рад грејдера Дин/ч. 13.100,00 дин. 

 
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 - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 38-2/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 94. ст. 6 Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр. 
68/15, 41/18 , 44/2018, 83/2018 , 31/2019 и  9/20) , члана 
32. Одлуке о ауто-такси превозу путника на 
територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца бр. 12/16 - пречишћен текст и 15/2016) и 
члана 50. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/2018) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 15.04.2022. године, донела је  

 
Р Е ШЕ Њ Е  

 
о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по 

којој се такси превоз мора обављати на 
територији Града Крушевца 

 
I - Oвим Решењем утврђује се цена такси превоза 

у оквиру такси тарифе по којој се  такси превоз мора 
обављати на територији града Крушевца. 

 
II - Цена такси превоза у оквиру такси тарифе 

чини збир појединачних цена и то:       
   

Р. 
БР. 

НАЗИВ УСЛУГЕ 
ЦЕНА УСЛУГЕ 
У ДИНАРИМА 

1. СТАРТ 100 

2. ВОЖЊА ПО КИЛОМЕТРУ 70 

3. ВРЕМЕ ЧЕКАЊА ПО ЧАСУ 500 
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У појединачне цене такси услуге из овог става, 
урачуната је цена доласка на адресу по позиву као и 
превоз пртљага путника по комаду. 

 
III - Нa утврђене цене из става II овог Решења 

такси превозници не могу давати попусте. 
 
IV - Такси превозници утврђују цене такси 

превоза ценовником, у складу са појединачним 
ценама утврђеним у ставу II овог Решења и баждаре 
таксиметре на износ утврђен Решењем и ценовником. 

Такси превозници су дужни да ценовнике, 
усклађене са појединачним ценама из става II oвог 
Решења, у року од 10 дана од дана ступања на снагу 
овог Решења доставе Одељењу за стамбено 
комуналне и имовинско правне послове Градске 
управе ради овере. 

 
V - Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 

важи Решење  о утврђивању економски најниже цене 
у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз 
мора обављати на територији града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2017). 

 
VI - Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
VII - Решење објавити у „ Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 344-300/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
132 
На основу чл. 50. тач. 24. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и тачкe  12. 
Упутства о јединственој методологији за процену 
штете од елементарних непогода ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 27/87)          

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 15.04.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И 

ДРУГИХ НЕПОГОДА 
 
I  - ОБРАЗУЈЕ СЕ Градска Комисија за процену 

штете од елементарних и других непогода, у следећем 
саставу: 

 
За председника: 
 
ВЕСНА АНЂЕЛИЋ, дипл. правник, заменик 

начелника Градске управе Крушевац. 
 
 

За чланове: 
 
1. Марко Кнежевић, помоћник градоначелника 

за пољопривреду;  
2. Душан Тодоровић, проф. ОНО, запослен у 

Градској управи  Крушевац;  
3. Ненад Аврамовић, специјалиста струковни 

инжењер грађевинарства, запослен у Градској управи  
Крушевац;  

4. Милош Стојковић, дипл. економиста, запо-
слен у Градској управи  Крушевац;  

5. Родољуб Славковић, дипл.грађ.инж., запослен 
у Градској управи  Крушевац;  

6. Мирјана Новаковић, дипл. инж. грађевине, 
запослена у Градској управи  Крушевац;  

7. Данијела Живановић, дипл.правник, запосле-
на у Градској управи  Крушевац; 

 
II - Градска комисија за процену штете од 

елементарних и других непогода образује потребан 
број стручних комисија за процену штета, одређује 
рок за завршетак процена и стара се о примењивању 
Јединствене методологије за процену штета од 
елементарних непогода. 

Градска Комисија за процену штета обједињује 
рад свих стручних комисија за процену штета на 
територији града и пружа потребну помоћ. 

Градска Комисија израђује збирни извештај о 
процени штета на територији града и доставља га 
Градоначелнику и Републичкој комисији за еле-
ментарне непогоде. 

 
III - Мандат Градске комисије је четири године. 
 
IV - Накнада председнику и члановима ове и 

стручних комисија за процену штета из тачке II овог 
решења које буду образоване, исплатиће се у складу 
са чл. 7. Одлуке о накнадама одборника и чланова 
радних тела Скупштине града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/2009). 

 
V - Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о образовању градске Комисије за 
процену штете од елементарних и других непогода        
III бр. 325-5/18 од 13.04.2018. год. ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/18). 

 
VI – Решење објавити у  "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 87-5/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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133 
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 25.03.2022. 
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 2022. 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 
149.258 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање Градске управе, 
економска класификација 414000, позиција 39 – 
Социјална давања запосленима, повећава се за 
149.258 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у укупном износу од 149.258 динара 
су недовољно планирана средства за исплату 
солидарне помоћи запосленом Бранку Димитрије-
вићу, због смрти оца и запосленој Весни Михајловић, 
због смрти оца. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 401-17/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
134 
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 25.03.2022. 
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 2022. 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 
4.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 4-

ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
програм 0902: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, 
активност 0021: Социјална и дечија заштита, 
економска класификација 423000, позиција 227 – 
Услуге по уговору, повећава се за 4.000 динара. 

      
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 4.000 динара су 
непланирана средства за обуку запослених за прву 
помоћ (обнављање лиценце социјалне заштите услуге 
дневног боравка). 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 401-18/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
135 
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 30.03.2022. 
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 2022. 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 
169.638 динара распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 1102: 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, активност 0001: 
Управљање/одржавање јавним осветљењем, економ-
ска класификација 515000, позиција 295 – Немате-
ријална имовина, повећава се за 169.638 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 169.638 динара су 
непланирана средства за прикључење на дистрибу-
тивни систем електричне енергије објекта Јавна 
расвета, Јавна расвета Крушевац ББ, Стари аеродром. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-24/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
136 
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 30.03.2022. 
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 2022. 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 
166.574 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 1301: 

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, пројекат 5010: 
Стадион Јединство Мало Головоде, економска 
класификација 515000, позиција 294 – Нематеријална 
имовина, повећава се за 166.574 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 166.574 динара су 
непланирана средства за прикључак стадиона Једин-
ство на дистрибутивни систем електричне енергије. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-25/22 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
137 
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 08.04.2022. 
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 2022. 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 
70.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност/пројекат 0001: Функционисање Градске 
управе, економска класификација 423000, позиција 44 
– Услуге по уговору, повећава се за 70.000 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 70.000 динара су 
недовољно планирана средства за услуге ревизије 
пројекта из 2019. године Градови у фокусу-
"Чарапанско царство" на основу захтева Мини-
старства културе. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 401-32/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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138 
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 15.04.2022. 
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 2022. 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 
23.500 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 1-

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ, програм 1201: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, активност 0001: 
Функционисање установа културе, економска 
класификација 512000, позиција 176 – Машине и 
опрема, повећава се за 23.500 динара. 

      
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 23.500 динара су 
непланирана средства за набавку фискалних каса за 
потребе Народне библиотеке у складу са новим 
Законом о фискализацији. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-34/22  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 30.03.2022. 
године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.122.275 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 5.335.235.173 
динара, уплатом Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, за ПДВ по V привременој ситуацији за 
реконструкцију објекта ОШ "Владислав Савић Јан" у 
Паруновцу, по изводу бр. 2 од 22.03.2022. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са сред-
ствима из додатних извора повећавају се за 1.122.275 
динара, извор 07 и сада износе 5.335.235.173 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.122.275 динара и сада износе 5.203.612.849  динара. 

 
Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 1.122.275 динара и 
сада износе 3.155.517 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 131.622.324 динара. 
 
Средства у износу од 1.122.275 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
Градске управе, програм 2003: ОСНОВНО 

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

 
- позицију 148, конто 511323-Капитално одржа-

вање објеката за потребе образовања, износ 1.122.275 
динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-7/22  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, на седниици 
одржаној дана 08.04.2022. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.040.559 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 5.337.275.732 
динара, уплатом Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, за ПДВ по VI привременој ситуацији за 
реконструкцију објекта ОШ "Владислав Савић Јан" у 
Паруновцу, по изводу бр. 3 од 04.04.2022. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.040.559 динара, извор 07 и сада износе 5.337.275.732 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.040.559 динара и сада износе 5.205.653.408  динара. 

 
Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 2.040.559 динара и 
сада износе 5.196.076 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 131.622.324 динара. 
 
Средства у износу од 1.122.275 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 2003: ОСНОВНО 

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

 
- позицију 148, конто 511323-Капитално 

одржавање објеката за потребе образовања, износ 
2.040.559 динара. 

 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 400-8/22  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, на седниици 
одржаној дана 15.04.2022. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
5.500.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 5.342.775.732 
динара, уплатом Министарства животне средине, за 
пројекат Градске управе "Набавка, замена, рекон-
струкција и санација котларница за грејање у 2022. 
години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика), на 
уплатни рачун буџета, по изводу бр. 4 од 30.03.2022. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.500.000 динара, извор 07 и сада износе 5.342.775.732 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.500.000 динара и сада износе 5.211.153.408  динара. 

 
Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 5.500.000 динара и 
сада износе 59.957.332 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 131.622.324 динара. 
 
Средства у износу од 5.500.000 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
Градске управе, програм 0401: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, пројекат 5024: "Набавка, 
замена, реконструкција и санација котларница за 
грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" 
Јасика), функционалана класификација 560 на: 

 
- позицију 296, конто 513000-Остале некретнине 

и опрема, износ 5.500.000 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 400-9/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА И ДРУГО 
 

 
142 
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, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 21.03.2022. 
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 34. у тачки "г) Одређује се постављање 
техничких средстава за успоравање саобраћаја у 
алинеји "-пуног платоа у следећим улицама: "тако 
што се тачка 7. мења да гласи: 

"7. Улица Југ Богданова на пешачком прелазу код 
Улице Бријанове и на пешачком прелазу који се 
налази испред саобраћајнице (к.п. бр. 208/2 КО 
Крушевац);" 

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: 344-240/22                          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
Весна 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, 
55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 22.03.2022. 
године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 
 
I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регули-

сању саобраћаја на подручју насељеног места Кру-
шевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако 
што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се поставља-
ње техничких средстава за успоравање саобраћаја", и то: 

- у ставу I, после тачке 5. додаје нова тачка 5.1.а 
која гласи: 

"5.1.а Улица Стевана Сремца, два, у зони 
спортског игралишта;" 

 
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: 344-242/22                          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
Весна Анђелић, с.р. 
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На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16), члана 
41. Одлуке о организацији Градске управе града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 11/17 и 
4/18), заменик начелника Градске управе града 
Крушевца дана 01.04.2022. године, донео је  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
о исправци техничке грешке у Правилнику             
број IV 580-316/2021 од 05.03.2021. године о 

изменама и допунама Правилника о утврђивању 
категорија особа са инвалидитетом која могу да 
користе јединствену инвалидску паркинг карту 

на јавним паркиралиштима 
 
I - Исправља се техничка грешка у члану 1. став 1. 

Правилника о изменама и допунама Правилника о 
утврђивању категорија особа са инвалидитетом која 
могу да користе јединствену инвалидску паркинг карту 
на јавним паркиралиштима ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/21), тако што се текст "Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/10, 1/11, 2/11 и 12/16" замењује текстом "Службени 
лист града Крушевца" бр. 1/12 и 12/16). 

 
II - Белешка о исправци из тачке I овог Закључка 

биће уписана у изворник Правилника. 
 
III - Овај Закључак производи правно дејство од 

дана од ког производи правно дејство Правилник из 
тачке I овог Закључка.  

 
IV - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
            

IV Број: 580-364/22                          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
Весна Анђелић, с.р. 
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Републикa Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Број: 119-01-00113/2022-09 
Датум: 6. април 2022. године 
Београд 
Немањина 22-26 

 
На основу члана 2. став 1. Закона о начину и 

условима признавања права и враћању земљишта које 
је прешло у друштвену својину по основу пољо-
привредног земљишног фонда и конфискацијом због 
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољо-
привредних производа ("Службени гласник РС", бр. 
18/91, 20/92 и 42/98) и предлогa Скупштине града 
Крушевца, I број: 463-55/2022 од 18. марта 2022. 
године, за измену Решења о образовању Комисије за 
вођење поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта 

По овлашћењу министра број: 119-01-4/26/2020-09 
од 9. децембра 2020. године државни секретар у       
Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. МЕЊА СЕ  Решење о образовању Комисије за 

вођење поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта број: 119-01-00129/2021-09 од     
20. априла 2021. године, тако што се уместо: 

 
РОГАНОВИЋ ЈАСМИНЕ, судије Основног суда 

у Крушевцу, за заменика председника Комисије 
именује МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАНА, судија Основног 
суда у Крушевцу. 

 
II. Решење доставити: председнику Комисије, 

заменику председника, члановима Комисије, њихо-
вим заменицима, Скупштини града Крушевца и 
писарници министарства. 

 
   ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
    
   Сенад Махмутовић 
   по овлашћењу министра 
   број: 119-01-4/26/2020-09  
   од 9. децембра 2020. године 
 
 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                         Страна                       
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