
На основу члана 11. и 12. Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и 

заштите лица са инвалидитетом ("Службени лист града Крушевца", бр.15/18), Одлуке о 

буџету града Крушевца за 2023. годину ("Службени лист града Крушевца", бр.20/22), 

Одлуке Комисије о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите лица са 

инвалидитетом и борачко инвалидске заштите града Крушевца за 2023. годину бр. 16/2023 

од 17.01.2023. године, начелник Градске управе, 18.01.2023. године расписује: 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА  И ПРОЈЕКАТА ОД  

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД КРУШЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ У 2023. ГОДИНИ 

 

  Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање и финансирање 

програма и пројеката од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом и 

борачко инвалидске заштите града Крушевца за 2023. годину. 

Средства за реализацију програма и пројекaта из става 1. овог Јавног конкурса 

обезбеђена су Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину на позицији број 30, у 

укупном износу од 9.530.635,00 динара, и то: 

- за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у 

области заштите лица са инвалидитетом, износ од  8.680.635,00 динара 

- за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у 

области борачко инвалидске заштите, износ од 850.000,00 динара 

 

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног 
интереса по Јавном Конкурсу имају удружења грађана чије је седиште регистровано на 
територији града Крушевца, обављају делатност на подручју града и чији програми 
доприносе имплементацији из области заштите лица са инвалидитетом и области борачко 
инвалидске заштите. 

Активности обухваћене програмом и пројектом реализују се најкасније до 31.12. 

2023. године. 

 Програми и пројекти од јавног интереса за град Крушевац у области заштите лица 

са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите, треба да испуњавају основна и посебна 

мерила и критеријуме. 

 

 Основна мерила и критеријуми за избор програма и пројеката које удружење 

мора да испуни: 

- референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања 

програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова 

одрживост; 

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен 

унапређења стања у области у којој се програм спроводи; 

- суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета 

Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита 



и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; 

- законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: 

ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе; 

- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и 
локалном нивоу; 

- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана; 
- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћилицима у 

специфичним животним ситуацијама; 
- усмереност ка што већем броју корисника; 

- степен успешности апликанта у реализовању претходних програма и 

пројеката. 

 

Посебна мерила и критеријуми су: 

- Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног 

тима у односу на предложене циљеве, резултате и активности пројекта 

- Носилац пројекта је обезбедио одговарајуће партнерство 

- Усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима и 

циљној групи 

- Прецизност и изводљивост плана реализације програма или пројекта 

- Значај промене која се очекује од примене пројекта 

- Економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности 

- Прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који показује 

усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима 

- Промоција односно публицитет , који се огледа у начину информисања циљне 

групе и шире јавности по програму или пројекту. 

 - поседовање капацитета за реализовање активности (људски ресурси, знање и 

искуство, материјални ресурси) 

 - да је удружење лиценцирало услуге у социјалној заштити (предност при одабиру 

програма/пројекта имају ова удружења). 

 

 Потпуна програмска и пројектна документација за пријаву на Јавни конкурс 

треба да садржи: 

- Образац број 1. - за пријаву на конкурс у 3 примерка и 1 примерак на CD –у, који 

садржи детаљан опис програма и пројекта за чије суфинансирање односно финансирање 

се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма/ пројекта 

и детаљан финансијски план,податке о начину финансирања програмских и пројектних 

активности подносиоца пријаве у последње три године (буџет Града, министарство или 

други извори финансирања-донатори, партнери и сл.); досадашња искуства подносиоца 

програма – пројекта, стручност координатора и кључних стручњака укључених у програм 

– пројекат; 

- Образац 2 - Изјава о прихватању обавеза потписника / корисника финансијских 

средстава града Крушевца; 

- Образац број 3 – Изјава о непостојању сукоба интереса; 

- Образац број 4 – Изјава партнера на програму или пројекту (уколико постоји); 

- Фотокопија статута и решења о упису подносиоца пријаве у регистар, 



- Копија завршног рачуна - финансијског извештаја о стању рачуна подносиоца 

пријаве за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину и доказ 

да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) 

- Одлука надлежног органа подносиоца пријаве о усвајању програма рада за текућу 

годину, 

- Одлука надлежног органа подносиоца пријаве о усвајању програма-пројекта 

којим се конкурише за средства буџета, 

- Интерни акт о антикорупцијској политици (усвојен етички  кодекс, изјава о 

приступању етичком кодексу мреже организација, план интегритета удружења или други 

вид антикоруптивног акта). 

 

Подносиоци пријава предлоге програма/пројекта попуњавају на српском језику, 

ћириличним писмом. Предложени програми и пројекти учесника Конкурса треба да 

садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од стране 

овлашћеног лица. 

 Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти са 

назнаком: 

"Пријава на конкурс за суфинансирање/финансирање програма и пројеката 

од јавног интереса за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом или 

у области борачко инвалидске заштите у 2023.години"- са назнаком НЕ ОТВАРАТИ 

 Програмска и пројектна документација се подноси у року од 15 дана од дана 

објављивања Конкурса на сајту Града, односно од 18.01.2023. године до 02.02.2023. 

године, Градској управи града Крушевца-Комисији за избор програма и пројеката од 

јавног интереса, пријемна канцеларија, бр. 31. или путем поште на адресу Газиместанска 

бр. 1, Крушевац. 

 Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти, 

најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације 

(печат поште), без обзира на датум приспећа. 

У складу са Правилником, Комисија има право да удружењу предложи да изврши 

одређене измене у програму и пројекту у погледу активности и трошкова њихове 

реализације. 

Непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве које нису предате на прописаном 

обрасцу, неће се узети у разматрање. 

Пријаве поднете од стране подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 

претходној години неће се узети у разматрање. 

 

Комисија разматра пријаве у складу са условима Конкурса, утврђује листу 

вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката у року који не може бити дужи 

од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

 

Приликом оцене пристиглих предлога програма и пројеката који морају да испуне 

основна и посебна мерила и критеријуме, Комисија користи критеријуме ради сачињавања 

листе за бодовање на основу које се рангирају пријаве : 

 

 
 



Р.Бр. Критеријум Број поена 

1. Законитост и ефикасност коришћења средстава која се 

утврђује провером да ли су раније коришћена буџетска 

средства за финансирање активности  организације и 

ако јесу, да ли су том приликом испуњене обавезе 

0-10 поена 

 

2. Одрживост ранијих програма и пројеката (Остварени 

резултати удружења претходних година) 

0-10 поена 

 

3. Капацитет носиоца пројекта, предложене 

квалификације и референце пројектног тима у односу 

на предложене циљеве, резултате и активности 

пројекта 

0-5 поена 

 

4. Референце програма: област,  дужина трајања,број 

корисника обухваћених програмским 

активностима,могућност развијања програма и 

одрживост 

0-10 поена 

5. Носилац пројекта је обезбедио одговарајуће 

партнерство 

0-10 поена 

 

6. Усклађеност планираних активности са циљевима и 

очекиваним резултатима и циљном групом 

 

0-5 поена 

 7. Остваривост планираних резултата и мерљивост 

показатеља успеха 

0-10 поена 

8. Циљеви који се постижу:обим задовољавања јавног 

интереса, степен унапређења стања у области у којој се 

програм спроводи  

0-10 поена 

9. Суфинансирање програма из других извора: сопствених 

прихода,буџета Републике Србије, јединице локалне 

самоуправе,фондова Европске уније,донација,легата,кредита 

и друго у случају недостајућег дела за финансирање 

програма; 

 

0-10 поена 

 

10. Значај промене која се очекује од примене пројекта 0-5 поена 

 

11. Економска оправданост предлога буџета у односу на 

циљ и пројектне активности 

0-5 поена 

 

12. Прецизно и детаљно приказан наративни буџет 

пројекта који показује усклађеност предвиђених 

трошкова са пројектним активностима 

0-5 поена 

 

13. Видљивост пројекта 0-5 поена 

 

 Максимални-укупни резултат 100 

 

 Приликом вредновања програма/пројеката Комисија ће узети у обзир да ли 

је са Удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења 



буџетских средстава. 
Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката Комисија 

објављује на званичној интернет страни града Крушевца и на порталу е-управе. 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 

у року од 3 дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања пријављених 
програма и пројеката. На листу вредновања и рангирања пријављених програма и 
пројеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана 
њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу пријављених 
програма/пројеката 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 доноси Предлог Одлуке о избору 
програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града, и исти доставља 
Градском већу града Крушевца ради доношења Одлуке о финансирању и суфинансирању 
програма из буџета града Крушевца у текућој години. 

Одлуку о избору програма, на предлог Комисије, доноси  Градско веће у року од 30 

дана од дана истека рока за подношење приговора. 
Одлуку о избору програма, Комисија објављује на званичној интернет страни града 

Крушевца. 
 Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одељењу за друштвене 

делатности, зграда "Јастребац", 3. спрат, улица Балканска бр. 63. Обрасци за пријаву на 

Конкурс могу се преузети на сајту града Крушевца www.krusevac.ls.gov.rs. Контакт 

телефон је 440-810. Особа за контакт је Татјана Лазовић. 

 

 

Начелник Градске управе 

    ______________________ 

             Весна Анђелић 

 

 

Број:  

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

