
 

Визија: Крушевац je пословни, индустријски и пољопривредни центар атрактиван за инвестирање, рад и живот. 

1. Стратешки циљ: Подршка локалној привреди и предузетништву 
Степен приоритета: 
(висок / средњи / ниски) 
 

1.1. Специфичан циљ: Јачање локалне конкурентности 
1.1.1. Програм: Промоција предузетништва и формирање нових предузећа 
 

 
Број 

 
Пројекат НОСИЛАЦ / ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања ИНДИКАТОРИ 

1.1.1.1 

Промоција приватног 
предузетништва  (израда 
плана и програма за 
промоцију предузетништва и 
анимација, мотивација) 
 

Градска управа - Канцеларија 
за лок. ек. развој / Регионални 
центар за МСП, Регионална 
привредна комора, Удружење 
предузетника 

2010 - 2015. 

200.000 ЕУР / 
градски буџет, 
републички буџет, 
донатори 

Повећан број 
новооснованих 
предузетничких 
радњи 

1.1.1.2 Развој омладинског 
предузетништва 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР и 
Канцеларија за младе, Средње 
школе, Бизнис инкубатор 

2010 - 2015. 50.000 € 

Број младих који је 
прошао кроз програм; 
број новооснованих 
радњи и предузећа 
чији су власници 
млади 

1.1.1.3 Програм обуке за почетнике у 
послу 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, Бизнис 
инкубатор 

2010 - 2015. 30.000 € Број едукованих 
предузетника 

1.1.1.4 Такмичење за најбољу 
пословну идеју за почетнике 

Градска управа - Канцеларија 
за лок. ек. развој/ Регионални 
центар за МСП, Регионална 
привредна комора, Бизнис 
инкубатор 

2010 - 2015. 50.000 € 
Одржано такмичење 
сваке године, број 
пријављених 

1.1.1.5 
Програм менторинга за 
новоосноване привредне 
субјекте 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, Бизнис 
инкубатор 

2010 - 2015. 50.000 € 
Број новооснованих 
привредних субјеката 
корисника програма 

1.1.2. Програм: Унапређење иновативности и конкурентности привредних субјеката 

1.1.2.1 Анализа конкурентности и 
иновативности предузећа 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Бизнис инкубатор 
 

2012. и 2014. 70.000 € 
Урађена анализа; 
број предузећа 
обухваћен анализом 



1.1.2.2 

Стручна подршка МСП у 
домаћим и међународним 
програмима из области 
развоја иновација и 
конкурентности 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Савез проналазача Рас. округа, 
Бизнис инкубатор, Удружење 
прњедузетника 

2010 - 2015. 100.000 € Број одржаних 
промоција 

1.1.2.3 Програм обуке за власнике и 
менаџере у МСП 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Бизнис инкубатор 

2010 - 2015. 40.000 € 
Број едукованих 
власника предузећа и 
менаџера 

1.1.2.4 Оснивање центра за подршку 
иновацијама  

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Савез проналазача Рас. округа, 
Бизнис инкубатор 

2010 - 2015.  Основан центар 

1.1.2.5 

Ваучерска шема за пружање 
саветотдавних услуга из 
области развоја 
иновативности и 
конкурентности предузећа 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Савез проналазача Рас. округа, 
Бизнис инкубатор 

2010 - 2015. 150.000 € 
Успостављена шема; 
број предузећа 
корисника  

1.1.2.6 Организовање Сајма 
предузетништва 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Савез проналазача Рас. округа, 
Бизнис инкубатор, Удружење 
предузетника 

2010 - 2020. 100.000 € Одржавање Сајма 
једном годишње 

1.1.2.7 Формирање кластера 

Регионални центар за МСП / 
Градска управа - Канцеларија 
за лок. ек. развој, Регионална 
привредна комора, републичка 
министарства 

2010 - 2015. 30.000 ЕУР / буџет 
града, донатори 

Број формираних 
кластера 
(металопрерађивачки, 
хемијско-гумарски, 
дрвопрерађивачки) 

1.1.2.8 Формирање удружења 
привредника 

Градска управа - Канцеларија 
за лок. ек. развој / Регионални 
центар за МСП, Регионална 
привредна комора, републичка 
министарства 

2010 - 2015. 20.000 ЕУР / буџет 
града, донатори 

Број формираних 
удружења 
привредника 

1.1.2.9 

Анализа понуде МСП и 
њихово повезивање са 
великим предузећима у циљу 
успостављања ланца 
добављача  

Регионална привредна комора / 
Градска управа - Канцеларија 
за ЛЕР, Регионални центар за 
развој МСП, Бизнис инкубатор, 
Удружење предузетника 
 

2010 - 2015 100.000 € 
Број предузећа 
укључених у ланац 
добављача 



1.1.3. Програм: Подизање извозног капацитета предузећа 

1.1.3.1 
База података извозно 
оријентисаних привредних 
субјеката 

Регионална привредна комора / 
Градска управа - Канцеларија 
за ЛЕР, Регионални центар за 
развој МСП, Бизнис инкубатор, 
Удружење предузетника 

2010 - 2015. 20.000 € 
Формирана база; број 
привредних субјеката 
у бази 

1.1.3.2 Анализа извозног потенцијала 

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Савез проналазача Рас. округа, 
Бизнис инкубатор, Удружење 
предузетника 

2010 - 2015. 50.000 € Урађена анализа 

1.1.3.3 Подизање извозног 
капацитета  

Регионални центар за развој 
МСП/ Градска управа - 
Канцеларија за ЛЕР, 
Регионална привредна комора, 
Савез проналазача Рас. округа, 
Бизнис инкубатор, Удружење 
предузетника 

2010 - 2015. 250.000 € 

Број предузећа 
корисника програма 
подршке за извозно 
оријентисана 
предузећа 

1.1.3.4 
Увођење стандарда и 
потребних сертификата за 
домаће тржиште и извоз  

Унија послодаваца / Град 
Крушевац, Регионална 
привредна комора, 

2010 - 2015. 50.000 ЕУР / буџет 
града, донатори 

Број сертификованих 
предузећа и 
стандардизованих 
производа 

1.1.3.5 

Подршка успостављању и 
функционисању удружења 
извозника  - "Клуб извозника" 
(едукација, промоција, 
повезивање домаћих 
извозника) 

Градска управа - Канцеларија 
за лок. ек. развој / Регионални 
центар за МСП, Регионална 
привредна комора, републичка 
министарства 
 

2015. 30.000 ЕУР / буџет 
града, донатори 

Број чланова Клуба 
извозника 

1.1.3.6 Представљање МСП на 
циљаним тржиштама 

Регионална привредна комора / 
Градска управа - Канцеларија 
за ЛЕР, Регионални центар за 
развој МСП, Бизнис инкубатор, 
Удружење предузетника 
 

2010 - 2015. 150.000 € Број организованих 
промоција 

1.1.3.7 
Групно учешће на 
међународним сајмовима у 
Србији и иностранству 

Регионална привредна комора / 
Градска управа - Канцеларија 
за ЛЕР, Регионални центар за 
развој МСП, Бизнис инкубатор, 
Удружење предузетника 
 

2010 - 2015. 100.000 € 

Број учешћа на 
сајмовима; број 
излагача на групном 
наступу 

1.1.3.8 Пословно повезивање са 
међународним партнерима 

Регионална привредна комора / 
Градска управа - Канцеларија 
за ЛЕР, Регионални центар за 
развој МСП, Бизнис инкубатор, 
Удружење предузетника 

2010 - 2015. 80.000 € 

Број успостављених 
контаката; број 
предузећа која су 
успоставила сарадњу 



1.1.4. Програм: Развој људских ресурса у складу са потребама привреде (или Унапређење квалитета локалног 
тржишта радне снаге) 

1.1.4.1 Анализа потреба локалне 
привреде за радном снагом 

Национална служба за 
запошљавање / Град Крушевац, 
Регионална привредна комора, 
Регионални центар за развој 
МСП, ресорна министарства 

2010 - 2015 20.000 € Урађена анализа 

1.1.4.2 
Едукација и стручно 
оспособљавање радне снаге 
према потребама привреде 

Национална служба за 
запошљавање / Град Крушевац, 
ресорна министарства 
 

2010 - 2015. 
25.000.ЕУР / буџет 
града, републички 
буџет, донатори 

Број стручно 
оспособљених лица  

1.1.4.3. 
Изградња сајамско-изложбеног  
простора за промоцију  
 

Град Крушевац / Дирекција за 
урбанизам и изградњу, 
Регионална привредна комора, 
Регионални центар за развој 
МСП 

2014 - 2017. 

2.000.000 ЕУР / 
буџет града, 
републички буџет, 
донатори  

Изграђен сајамско-
изложбени простор 

1.1.5. Програм: Подршка предузећима у процесу приватизације и реструктурирања 

1.1.5.1 
Подршка привредним 
субјектима у процесу 
приватизације  

Град Крушевац (Привредни 
савет, Социјално-економски 
савет, Локални савет за 
запошљавање) / 
репрезентативни синдикати 
предузећа која се приватизују, 
Регионална привредна комора, 
ресорна министарства 
(Министарство економије и 
регионалног развоја, 
Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 
политике) 

2011 - 2013. 
1.000.000  -  
2.000.000 ЕУР / 
републички буџет 

Приватизована сва 
предузећа, решен 
проблем технолошких 
вишкова у 
приватизованим 
предузећима 

1.1.5.2 

Програм подршке радницима 
који ће бити технолошки 
вишак у процесу 
приватизације и 
реструктурирања 

Град Крушевац (Привредни 
савет, Социјално-економски 
савет, Локални савет за 
запошљавање) / 
репрезентативни синдикати 
предузећа која се приватизују, 
Регионална привредна комора, 
Регионални центар за развој 
МСП, Национална служба за 
запошљавање, ресорна 
министарства (Министарство 
економије и регионалног 
развоја, Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 
политике) 
 
 

2010 - 2012  Број радника који су 
укључени у програм 



1.2. Специфичан циљ: Унапређење градског пословног амбијента 

1.2.1. 

Оснивање нових и унапређење 
постојећих буџетских фондова 
(за запошљавање, за 
кредитирање, за подстицај 
извоза и сл.) 
 

Град Крушевац / ресорна 
министарства, републичка јавна 
предузећа  

2010 - 2015. 

2.000.000 ЕУР / 
градски буџет, 
републички буџет, 
донатори 

Број корисника 
средстава буџетских 
фондова,  

1.2.2. 
Доношење подстицајних мера 
и олакшица за привлачење 
инвестиција 

Град Крушевац / РПК, 
Регионални центар за развој 
МСП, Удружење предузетника, 
Унија послодаваца 

2010 - 2020. 
(континуирано) 

10.000 ЕУР / Град 
Крушевац, ресорна 
министарства, 
донатори 

Донет пакет 
подстицајних мера за 
инвеститоре 

1.2.3. Формирање Инфо центра Град Крушевац / ресорна 
министарства 2010 - 2012. 60.000 ЕУР/ Град 

Крушевац, донатори 

Формиран 
функционални  
услужни центар  

1.2.4. 

Формирање центра за 
јединствено издавање 
грађевинских дозвола 
(ONE STOP SHOP) 

Град Крушевац / ресорна 
министарства, јавна градска и 
републичка предузећа 

2010 - 2013. 

300.000 ЕУР / Град 
Крушевац, јавна 
градска и републичка 
предузећа, донатори 

Формиран центар за 
јединствено 
издавање 
грађевинских дозвола  

1.2.5. Израда градске оптичке 
мреже 

Град Крушевац / ресорно 
министарство 2010 - 2013. 

7.000 ЕУР Град 
Крушевац / ресорно 
министарство, 
донатори 

Уштеде у трошковима 
тел., интернета, 
скраћивање веремена 
за анализу података, 
постављен видео 
надзор на 
саобраћајницама 

1.2.6. Издавање муниципалних 
обвезница 

Град Крушевац / банке, НВО, 
правна и физичка лица 2010 - 2020. 

200.000 ЕУР / Град 
Крушевац, правна и 
физичка лица 

Број издатих 
обвезница 

1.2.7. Формирање локалних 
гаранцијских фондова 

Град Крушевац / привредници, 
банке, РПК, Регионални центар 
за развој МСП, удружења 

2010 - 2020 30.000.ЕУР / Град 
Крушевац, донатори 

Број корисника 
средстава Фонда 

1.2.8. Унапређење ГИС-а 

Град Крушевац, Дирекција за 
урбанизам и изградњу, јавна 
градска и републичка 
предузећа, Катастар 
непокретности 

2010 - 2015. 

1.000.000 ЕУР/ 
донатори, Град 
Крушевац, локална 
јавна предузећа 

Јединствена база 
података, скраћено 
време издавања 
грађ.дозвола, 
повећана наплата 
прихода од пореза на 
имовину 

2. Стратешки циљ: Привлачење инвестиција 
2. 1. Специфичан циљ: Дефинисање и обезбеђивање локација са одговарајућом инфраструктуром 

2.1.1. 
Унапређење постојећих и 
стварање нових индустријских 
и пословних зона 

Град Крушевац - Одсек за 
урбанизам и грађевинарство, 
Одсек за имовинско-правне 
односе / Дирекција за 
урбанизам и изградњу, 
Регионална привредна комора 

2010 - 2020. 

10.000.000 ЕУР / 
Град Крушевац, 
ресорна 
министарства, 
донатори, 
заинтересовани 

Формирана 
индустријска зона, 
изграђени производни 
и услужни 
капацитети, број 
запослених у зони 



(РПК) инвеститори 

2.1.2. 
Формирање слободне зоне 
(царински и робно-
транспортни центар) 

Град Крушевац - Одсек за 
урбанизам и грађевинарство / 
Расински округ, РПК, Дирекција 
за урбанизам и изградњу 

2010 - 2015. 

4.000.000 ЕУР / 
Ресорно 
министарство, Град 
Крушевац, донатори, 
заинтересовани 
партнери 

Формирана царински 
и робно-транспортни 
центар 

2.1.3. 
Решавање имовинско-правних 
односа са пресеком стања по 
зонама 

Град Крушевац - Одсек за 
имовинско-правне односе / 
Дирекција за урбанизам и 
изградњу, Служба за катастар 
непокретности 

2010 - 2020. 

4.000.000. ЕУР / Град 
Крушевац, ресорна 
министарства, 
инвеститори 

Уређен катастар, 
јасно дефинисане 
зоне, скраћено време 
у решавању 
имовинско-правних 
односа 

2.1.4. Израда каталога понуде 
локација и објеката 

Дирекција за урбанизам и 
изградњу / Град Крушевац - 
Канцеларија за лок. ек. развој, 
Служба за катастар 
непокретности, РПК 

2011 - 2013. 5.000 ЕУР / Град 
Крушевац 

Урађен каталог 
понуде локација и 
објеката 

2. 2. Специфичан циљ: Организована промоција Крушевца и његових развојних могућности у земљи и свету 

2.2.1. Израда водича за инвеститоре 

Град Крушевац - Канцеларија 
за лок.ек.развој / Одсек за 
урбанизам и грађевинарство 
 

2011. 3.000 ЕУР / Град 
Крушевац 

Број урађених и 
дистрибуираних 
брошура 

2.2.2. 

Израда презентације и 
промотивног материјала који 
промовишу Крушевац као 
место добро за улагање  

Град Крушевац - Канцеларија 
за лок.ек.развој / Туристичка 
организација Крушевац, РПК, 
Регионални центар за развој 
МСП 

2010 - 2020. 
у континуитету 

15.000 ЕУР / Град 
Крушевац 

Број брошура, 
каталога, ДВД 
презентација, 
флајера, ролапова и 
сл. 

 
3. Стратешки циљ: Рурални развој - развој пољопривреде и села 
 

Степен приоритета: 
(висок / средњи / ниски) 
 

3.1. Специфичан циљ: Повећање продуктивности и конкурентности пољопривредног и прерађивачког сектора  
3.1.1. Програм: Подстицање развоја пољопривредне производње 

 
Број 

 
Пројекат НОСИЛАЦ / ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања ИНДИКАТОРИ 

3.1.1.1. Подстицање развоја биљне 
производње 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој 

2010-2020 Буџет града 6.000.000 
дин 

Квалитетан производ 
Повећана производња 
Континуитет 
снабдевања домаћег и 
иностраног тржишта  
Позитивни економски 
ефекти 

3.1.1.2. Подстицање развоја сточарске Град Крушевац, Канцеларија за 2010-2020 Буџет града Повећање производње 



производње пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој 

9.000.000 дин Бољи квалитет 
производа 
Позитивни економски 
ефекти 
 

3.1.1.3. Унапређење производње садног 
материјала 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Пољопривредна стручна служба 
Крушевац  , Регионални центар 
за рурални развој 

2010-2020 Буџет града 
2.000.000 дин  

Повећање површина 
под засадима 
подигнутим 
сертификованим 
садницама 
Повећање извоза 
сертификованог садног 
материјала, Позитивни 
економски ефекти 

3.1.2. Програм: Подршка увођењу нових стандарда квалитета 

3.1.2.1. 
Подршка преласка са 
конвенционалне на органску 
проиводњу 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Пољопривредна стручна служба 
Крушевац  , Институт за крмно 
биље Крушевац, Регионални 
центар за рурални развој, 
Министрство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

2010-2020 Буџет града 
2.000.000 дин 

Засађене површине 
под биљним културама 
у органској 
производњи, број 
сертификованих 
парцела, Позитивни 
економски ефекти 

3.1.2.2. 

Подршка пољопривредним 
газдинствима у процесима 
имплементације и 
сертификације система 
безбедности и квалитета 
(Global gap i др. стандарди)  

 Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој 

2010-2020 

Буџет града 2.00.000 
дин 
Донатори 500.000 дин 

 
 

Добијени стандарди у 
пољопривредној 
производњи 
 

3.1.2.3. 

Подршка прерађивачима 
пољопривредни производа у 
процесима имплементације и 
сертификације система 
безбедности и квалитета 
(HACCPi dr. др. стандарди) 

 Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој 

2010-2020 

Буџет града 2.00.000 
дин 
Донатори 500.000 дин 

 
 

Добијени стандарди у 
прерађивачкој 
 

3.1.2.4. 

Повећање приноса 
пољопривреднох производа 
благовременим сузбијањем 
болести и штеточина 
праћењем метеоролошких 
показатеља - изгрдња метеос 
станица 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Пољопривредна стручна служба 
Крушевац  , Регионални центар 
за рурални развој, Министрство 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

2010-2020 Буџет града 
4.000.000 дин 

Већи приноси  
Квалитетнији и 
здравствено исправни 
производи 
Позитивни економски 
ефекти 
 

3.1.3. Програм: Подршка процесима удруживања пољопривредника и јачање њихових капацитета 
 



3.1.3.1. Подршкa  пољопривредним 
удружењима 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, Регионални центар за 
мала и средња предузећа 

2010-2020 

Буџет града 300 000 
дин 
Донатори 500.000 дин 
Фармери 200.000 дин 

Број информисаних 
фармера  
Ефикасније 
корићшење ресурса 
Смањење трошкова 
производње  
Већи обим и 
пласманпроизводње 
Позитивни економски 
ефекти 

3.1.3.2. Умрежавање домаћих и страних 
пољопривредних удружења  

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, Регионални центар за 
мала и средња предузећа 

2010-2020 

Буџет града 300 000 
дин 
Донатори 500.000 дин 
Фармери 200.000 дин 

Број посета другим 
фармерима у земљи и 
иностранству 
 

3.1.3.3. Подршка у формирању и 
функционисању агро - кластера  

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, Регионални центар за 
мала и средња предузећа 

2010-2020 

Буџет града 300 000 
дин 
Донатори 500.000 дин 
Фармери 200.000 дин 

Број информисаних 
фармера  
Ефикасније 
корићшење ресурса 
Смањење трошкова 
производње  
Већи обим и пласман 
производње 
Позитивни економски 
ефекти 

3.1.3.4. 
Подршка развоју 
пољопривредних задруга 
 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, Регионални центар за 
мала и средња предузећа 

2010-2020 

Буџет града 300 000 
дин 
Донатори 500.000 дин 
Фармери  200.000 дин 

Број информисаних 
фармера  
Ефикасније 
корићшење ресурса 
Смањење трошкова 
производње  
Већи обим и 
пласманпроизводње 
Позитивни економски 
ефекти 

3.2. Специфичан циљ: Диверсификација економских активности на  селу 

3.2.1. 

Подршка у јачањи капацитета за 
дораду, преарду и паковање 
пољопривредних производа 
 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 

Буџет града 10.000 
000 дин 
Донатори 10.000.000 
дин 
 

Број фармера који су 
унапредили дораду и 
паковање 
Број створених и 
модернизованих 
прерађивачких 
капацитета 
Позитивни економски 



ефекти 

3.2.2. 

Подршка у маркетингу и 
промоција пољопривредниох и 
др. производа из области 
пољопривреде 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Град Крушевац, 
Канцеларија за пољопривреду 
града Крушевца, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, Туристичка организација 
Крушевац 

2010-2020 

 
Буџет града 3.000 000 
дин 
Донатори 3.000.000 
дин 
Фармери и 
фармерске 
организације  
3.00.000 дин 

Број посећених и 
одржаних  сајмова, 
изложби и промоција 
Број фармерских 
организација које су 
подржане у промоцији 
и маркетингу 
Позитивни економски 
ефекти 

3.2.3. 

Формирање бизнис инкубатора 
у селима у циљу 
идентификације и подршке 
активностимакоје могу да 
генеришу доходак у руралној 
средини 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Град Крушевац, 
Канцеларија за пољопривреду 
града Крушевца, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 
Буџет града 5.000 000 
дин 
 

Повећан број фармера 
који су одлучили да 
организују нове 
производње које могу 
да генерушу додходак 
Позитивни економски 
ефекти 
 

3.3. Специфичан циљ: Развој и имплементација нових знања и вештина 

3.3.1. 

Одржавање семинара и демо 
радионица у циљу унапређења 
свих области пољопривредне 
производње 
 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 
Буџет града 4.000 000 
дин 
 

Број одржаних демо 
радионица, семинара, 
предавања 
Број фармера који 
учествују 
Број фармера који су 
унапредили 
производњу 

3.3.2. 

Упознавање стручљака и 
напредних пољопривредних 
произвођача са бовим 
технологијама  кроз семинаре, 
сајмове, изложбе 
 

 Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 

Буџет града 4.000.000 
дин 
Партиципанти 
4.000.000 дин 
 

Број посећених 
сајмова, изложби, 
семинара у земљи и 
инострансрву 
 

3.3.3. 

Изградња и јачање локалних 
капацитета за припрему 
пројеката код националних и 
међународних организација 
 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 
Буџет града 1.000 000 
дин 
 

Број финансираних 
пројеката 

3.3.4. 

Формирање и организација 
"пољопривредне школе на 
њиву" 
 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац , Град 
Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца,  
Регионални центар за рурални 

2010-2020 
Буџет града 2.000 000 
дин 
 

 
Број формираних 
школа 
Број фармера који 
учествују 
Број одржаних сесија 



развој,  
 

3.3.5. 

 

Напредна пракса у 
конзењрвисању крмног биља у 
функцији унапређења 
производње млека и меса 
 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац , Град 
Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца,  
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 
Буџет града 4.000 000 
дин 
 

Број фармера који су 
прихватили напредну 
праксу у конзервисању 
крног биља 
 

3.3.6. 

Формирање и орханизација 
школе бизниса и менаџмента на 
селу 
 

Град Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца, 
Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 

Буџет града 1.000 000 
дин 
Донатори 1.000.000 
дин 

Број фармера који 
учествују 
Број фармера који су 
унапредиули 
менаџмент 
Позитивни економски 
ефекти 

3.3.7. 
Формирање иновационих 
центара на подручју града 
Крушевца 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац , Град 
Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца,  
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 

Буџет града 5.000 000 
дин 
Донатори 3.000.000 
дин 
Фармери 4.00.000 дин 

Број формираних 
иновационих центара 

3.3.8. Успостављање демофармо за 
производњу гаса 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Град Крушевац, 
Канцеларија за пољопривреду 
града Крушевца, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац  , 
Регионални центар за рурални 
развој, 

2010-2020 

Буџет града 5.000 000 
дин 
Донатори 5.000.000 
дин Број успостављених 

демофарми 
3.4. Специфичан циљ: Унапређење земљишне структуре и развој пољопривредног земљишта 

3.4.1. 

Мелиоративне мере поправке 
земљишта у циљу очувања 
плодности пољопривредног 
земљишта 
 

Институт за крмно биље 
Крушевац, Пољопривредна 
стручна служба Крушевац , Град 
Крушевац, Канцеларија за 
пољопривреду града Крушевца,  
Регионални центар за рурални 
развој, Министарство за 
пољопривреду, шумарство и 
водопривреду 

2010-2020 

Буџет града  
Министарство за 
пољопривреду, 
шумарство и 
водопривреду 

Проширење обрадивих 
површина 
очување и повећање 
плодности земљишта 
површине на којима је 
извршено 
наводњавање 
 

3.4.2. 
Унапређење прозивградне 
заштите 
 

Град Крушевац 
Дирекција за урбанизам 
Крушевац 
ЈП Србија воде 
 

2010-2020 

Буџет града, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

 

3.4.3. Изградња и уређење пољских 
путева 

Град Крушевац 
Дирекција за урбанизам 2010-2020 Буџет града, 

Министарство 
Број изграђених и 
уређених пољских 



 Крушевац 
ЈП Србија воде 
 

пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

путева 
 

3.4.4. 
Заштита земљишта од поплава 
и бујица 
 

Град Крушевац 
Дирекција за урбанизам 
Крушевац 
ЈП Србија воде 
 

2010-2020 

Буџет града, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

Површине које су 
изложене плављењима 
Спроведене мере на 
заштити од поплава 

3.4.5. Заштита земљишта од ерозије 
 

Град Крушевац 
Дирекција за урбанизам 
Крушевац 
ЈП Србија воде 
 

2010-2020 

Буџет града, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

Површине ерозивног 
земљишта 
Санирана земљишта 
од ерозије 
Спроведени програм 
заштите од ерозивног 
земљишта 

3.4.6. Израда основе пољопривредног 
земљишта   2010-2020   

3.4.7. Подстицај укрупњавања 
пољопривредног земљишта Град Крушевац 2010-20120 

Буџет града, 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

 

4. Стратешки циљ: Развој туризма 

4.1. Специфичан циљ: Развој туризма у сврху очувања атрактивних природних ресурса 
4.1.1. Програм: Уређење околине и стварање потребне туристичке и пратеће инфраструктуре 

 
Број 

 
Пројекат НОСИЛАЦ / ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања ИНДИКАТОРИ 

4.1.1.1. 

Уређење прилазних путева и 
стаза до туристичких 
атрактивности као и паркинг 
простора 

носилац:  
Градска управа,  
Дирекција за урбанизам и 
изградњу 
 
партнери:  
Туристичка организација Града 
Града, 
Месне заједнице, Ресорно 
Министарство 

од 2015. 100.000.000 РСД 
Буџет 
Ресорно 
Министарство 

-постављени путокази 
-уређени локални 
путеви ка селима 
-сређени прилази 
домаћинствима 
-уређене пешачке 
стазе у археолошком 
парку „Лазарев град“ 
-уређен паркинг 
простор 

4.1.1.2 

Опремање манастира и цркава 
адекватним црквеним и другим 
мобилијаром 

Туристичка организација Града, 
Градска управа и други 
заинтересовани привредни 
субјекти и појединци, Верске 
заједнице, Народни музеј 
Ресорно Министарство 

2011-2015. 10.000.000 РСД Адекватни 
богослужбени 
предмети.  
Клупе, корпе за смеће 
у оквиру манастирске 
порте 



4.1.1.3. 

Израда Мастер плана за 
туристички центар Јастребац 

носилац: 
Градска управа, Дирекција за 
урбанизам и изградњу, Пословни 
центар 
партнери: 
Туристичка организација Града 
Ресорно Министарство 

2011-2015. 1.000.000 РСД Израђен Мастер план 
за туристички центар 

4.1.1.4. 

Припрема студије изводљивости 
за кључне туристичке 
дестинације 

носилац: 
Градска управа, Дирекција за 
урбанизам и изградњу, Пословни 
центар 
партнери: 
Туристичка организација Града 
Града, Ресорно Министарство 

2011.-2015. 100.000.000 РСД Број израђених студија 
за поједине туристичке 
дестинације 
(Расина, Морава, 
Рибарска Бања и др.) 

4.1.1.5. 

Адекватна туристичка и 
путоказна сигнализација 
 

носилац: 
Градска управа, Дирекција за 
урбанизам и изградњу 
партнери: 
Туристичка организација Града, 
Ресорно Министарство 

2011.-2012. 10.000.000 РСД Већи број путоказне 
сигнализације уз 
километражу 
удаљености 
туристичких објеката 

4.1.1.6. 

Изградња пешачких и 
бициклистичких стаза као и 
стаза здравља 

носилац:  
Туристичка организација Града, 
Градска управа,  
партнери: 
Месне заједнице, Планинарско 
друштво“Јастребац“, ЈП 
Србијашуме, Специјална болница 
Рибарска Бања 

до 2015 10.000.000 РСД Буџет -изграђена пешачка и 
бициклистичка стаза 
Крушевац-Јастребац 
--изграђена пешачка и 
бициклистичка стаза 
на Багдали, 
Слободишту, 
Рибарској Бањи, 
-организовање 
бициклистичке трке 

4.1.1.7. 

Чишћење и уређење плаже и 
купалишта на Јастрепцу и 
Расини као и постављање 
контејнера у сеоским срединама 

носилац  
Јавно комунално предузеће, 
Градска управа, Туристичка 
организација Града 
партнери 
Месне заједнице, Еколошко 
удружење Бела Бреза 

2011-2013 5.000.000 РСД Буџет -чиста сеоска средина 
-постављена од 5-10 
контејнера у сваком 
селу 
-уређене плаже на 
Радини и Јастрепцу 

4.1.1.8. 

Изградња кнежевог музеја – 
подрума вина „Лазарев музеј 
вина“  

Туристичка организација Града, 
Народни музеј, Завод за заштиту 
споменика, вински подруми, 
Ресорно министарство 

2011-2014 50,000.000 РСД Буџет 
града , Ресорно 
министарство 

-просторија у оквиру 
двора кнеза Лазара 
или адекватног 
простора у Граду . 
-музеј винарства 

4.2. Специфичан циљ: Интензивна едукација и побољшање услова за развој и унапређење туризма као и подстицање 
заинтересованости предузетника и сеоских домаћинстава 
4.2.1. Програм: Унапређење квалитета услуга у сектору туризма 

4.2.1.1. Организована едукација-
предавања о сеоском туризму и 

носилац: 
Туристичка организација Града 

2011-2015 
 

1.000.000 РСД Буџет -Континуирана 
предавања у селима 



развијање свести о значају 
туризма као стратешке гране 
 

партнери: 
регионална телевизија РТК, 
Канцеларија за рурални развој, 
Пољопривредна стручна служба-
Крушевац,  
Одсек за финансије привреду и 
екологију 
Културно просветна заједница 

-Медијска промоција на 
радио и ТВ станицама 
-континуирано 
информисање 
локалног 
становништва о 
трендовима у туризму - 
Број нових посетилаца 
- Коефицијент 
запослености 
-Број корисника који је 
прошао едукације 
-Број одржаних 
едукација/година 

4.2.1.2. 

Организована предавања о 
старим занатима, упознавање 
са обичајима и традицијом 

носилац: 
Културно просветна заједница 
партнер: 
Туристичка организација Града, 
Месне заједнице, Етно мрежа 

2011- 2013 850.000 РСД Буџет -оспособљавање 
појединаца за израду 
ручних радова 
-отворена 
специјализована 
радња за продају 
уникатних предмета 

4.2.1.3. 

Активна радионица-
комуникација са гостима, 
припрема и начин сервирања 
традиционалних јела као и 
предавање сомелијера 

носилац: 
Туристичка организација Града, 
Градска управа 
партнери: 
Етно ресторан, сеоско удружење 
жена 

2011 - 2015 100.000 ТОК, Буџет,  
40.000 ресторан 
40.000 удружење 

-организована обука за 
рад у сеоском туризму 
- оспособљени 
угоститељски радници  

4.2.1.4. 

Обука локалних туристичких 
водича 

носилац: 
Туристичка организација Града, 
Градска управа 
партнери: 
Ресорно министарство 
 

2011 - 2015 1.000.000 РСД Већа стопа раста 
туристичке привреде 
Града Крушевца. 
Садржајнија и 
квалитетнија 
туристичка понуда 
Града Крушевца. 
-30 полазника са 
добијеним 
сертификатом за 
локалне туристичке 
водиче 
- Обука за размевање 
и презентацију 
културних добара на 
подручју Града 

4.2.1.5. 

Организовано туристички 
студијско путовање у земљи и 
иностранству 

нослилац: 
Туристичка организација Града, 
Градска управа 
партнери: 
Југопревоз, Локалне туристичке 

сваке године до 
2015 у јуну 
месецу 

800.000 ТОК, Буџет 
100.000 Југопревоз 

-организовани 
обилазак сеоских 
туристичких 
домаћинстава добра 



организације 

4.2.1.6. 

Организовање промо туре за 
новинаре и туристичке раднике-
обилазак кнежевог подрума, и 
учествовање у „Кнежевој 
вечери“ 

Туристичка организација Града, 
Народни музеј 

2012-2015 300.000 РСД Буџет 
града 

афирмативни текстови  
и прилози као и 
препорука туристичких 
радника 

4.3. Специфичан циљ: Подизање квалитета туристичких садржаја, изградња и професионализација приватног 
туристичког предузетништва и обједињавање туристичких, образовних, смештајно-угоститељских, трговачких, 
услужних и производних делатности 
4.3.1. Програм: Формирање посебне туристичке понуде и јединствене туристичке производе као и развијање и 
унапређење „целогодишње” туристичке дестинације 

4.3.1.1. 

Формирање базе података о 
туристичкој понуди 

носилац 
Туристичка организација Града 
партнер: 
Градска управа, удружења у 
руралним крајевима, Месене 
заједнице 

2010-2011 50.000 РСД 
Туристичка 
организација Града  
сопствена средства 

-тачан број лежајева у 
приватном смештају 
 

4.3.1.2. 

Креирање нових и обогаћивање 
постојећих манифестација,  
„Кнез Лазар“, Реконструкција 
„Кнежеве вечере“ 

носилац 
Туристичка организација Града 
партнер: 
Градска управа, удружења у 
руралним крајевима, Месне 
заједнице, народно позориште, 
локални угоститељи, винари 

до 2015 2.000.000 РСД -повезивање сеоске са 
градском туристичком 
понудом -
Традиционална 
манифестација 
Број нових туристичких 
аранжмана 
-Број нових 
туристичких 
аранжмана 

4.3.1.3. 

Израда тематских промотивних 
употребних предмета- сувенира 
са градским симболима 

Туристичка организација Града, 
Народни музеј, Етно мрежа 

2011-2013 1.000.000 РСД Буџет 
града 

-стална понуда 
тематских сувенира 
брендирање Града 
Крушевца 
(специфичност и 
препознатљивост) 
-Град има колекцију 
промотивних, 
употребних и 
рекламних предмета 
репрезентативне за 
госте и туристе 

4.3.1.4. 
Израда познатих ликова са 
двора кнеза Лазара – воштане 
фигуре 

Туристичка организација Града, 
Народни музеј 

2012-2014 3.000.000 РСД Буџет 
града и ресорно 
министарство 

воштане фигуре 

4.3.1.5. 

Унапређење хотелских понуда 
(сауне, спа, велнес, конгрес, 
итд.) 

Туристичка организација Града , 
заинтересовани хотели, 
Специјална болница Рибарска 
Бањапојединци 

2011-2015 100.000.000  РСД 
Ресорно 
министарство 

спа, конгресне дворане 



4.3.1.6. 
Унапређење рекреативних и 
активних капацитета за одмор 

Туристичка организација Града  
Планинарско смучарско друштво 

2012-2015 10.000.000 РСД Буџет 
града Ресорно 
министарство 

бициклистичка и ски 
стаза 

4.3.1.7. 

Развој и унапређење 
специфичних туристичких 
производа 

Туристичка организација Града 
Градска управа 
Спортски центар 

2013-2015 200.000.000 РСД   
Буџет града 
Ресорно 
министарство 

аkva park 
уређена језерска 
плажа на Јастрепцу 

4.3.1.8. 

подизање нивоа квалитета и 
категоризација смештајних 
капацитета (куће, апартмани, 
пансиони, собе) 
 

Туристичка организација Града, 
Градска управа, ЈКП, 
заинтересовани појединци 
 

2011.-2015. 100.000 РСД Ресорно 
министарство 

Контрола понашања 
туристичких група 
приликом посете, као и 
физичка помоћ око 
уређења манастирски 
комплекса 

4.3.1.9. 

Подстицање пласмана органске, 
здраве хране кроз туристичку 
понуду 
 

носилац: 
Туристичка организација Града , 
Градска управа,  
партнери: 
Одсек за финансије привреду и 
екологију 

2011.-2015. 30.000.000 РСД 
 

 

4.3.1.10. 

Промоција извора минералних 
вода 

носилац: 
ЈП Водовод, Институт за проверу 
исправности воде, Градска 
управа,  
партнери: 
Месне заједнице, Туристичка 
организација Града, Ресорно 
министарство 

до 2015 100.000.000 РСД 
Буџет 

-промоција 
минералних извора у 
селима: Ломница, 
Жабаре, Бела Вода, 
Рибарска Бања 
-постављање и 
уређење чесама 
-изградња базена са 
минералном водом 

4.3.1.11. 

Изградња смештајних 
капацитета, уређење и 
одржавање смештајних 
јединица у манастирским 
конацима, за прихват верника 

носилац: 
Верска заједница, Градска 
управа,  
партнери: 
Туристичка организација Града 

2011.-2013. 30.000.000 РСД 
Ресорно 
министарство 
верске заједнице 

Већи број пристојних 
смештајних јединица 
за искрене вернике 
Просечна бруто зарада 
Број заједничких 
наступа/година 

4.3.1.12. 

Повезивање са центрима 
православља у Русији, Грчкој, 
Македонији, Бугарској, Румунији, 
Републици Српској, Црној Гори 

носилац: 
Туристичка организација Града, 
Градска управа, СПЦ,  
 партнери: 
амбасаде наведених држава у 
нашој земљи, амбасаде Србије у 
наведеним земљама 

2011.-2015. 51.000.000 РСД 
СПЦ  
ресорно 
министарство 

Повећан број 
иностраних туриста 

4.3.1.13. 

Учешће на регионалним 
туристичким пројектима 
 

носилац: 
Туристичка организација Града 
Града,  
партнери: 
Туристичке организације гругих 
градова и општина у Србији  

2011.-2015.  Просечна бруто зарада  
Број заједничких, 
регионалних, пројеката 



4.3.1.14. 

Унапређивање предузетништва 
у сектору туризма и повезивање 
сектора туризма са осталим 
секторима локалне привреде 

носилац: 
Туристичка организација Града 
Града,  
партнери: 
угоститељски објекти 

2011.-2015.   

4.4. Специфичан циљ: Ефикаснија дистрибуција и кориштћење савремених трендова комуникације и маркетинга 
4.4.1. Програм: Активно учешће локалног становништва у туристичку привреду („интерни маркетинг”) Развој и 
унапређење „целогодишње” туристичке дестинације 

4.4.1.1. 

Успостављање ефикасних 
маркетиншких и промотивних 
структура  
(Повезивање сеоског, винског, 
здравственог, културног, 
екскурзионог, манифестационог 
туризма) 

носилац: 
Туристичка организација Града 
партнери: 
Градска управа, туристичко-
угоститељски субјекти 

септембар 2010-
децембар 2015 

1.000.000 Буџет -штампање флајера о 
сеоском туризму за 
потребе предавања 
- публикације о 
туристичкој промоцији 
Града 

4.4.1.2. 

Обликовање специјализованих 
производа, активности и 
искустава за туристе 
 

носилац: 
Туристичка организација Града,  
партнери. 
Градска управа, локална сеоска 
удружења, КПЗ 

до 2015 100.000 Буџет 
10.000 удружења 
 

-целокупна сеоска 
туристичка понуда 
-познате сеоске 
манифестације 
-значајни стари занати 
-обичаји, традиција, 
кухиња  

4.4.1.3. 

Израда Wеб презентације и 
коришћење интернет 
технологија, портала и сервиса 
у циљу квалитетније промоције 
туристичких потенцијала 

носилац 
Туристичка организација Града 
партнер: 
Градска управа, удружења у 
руралним крајевима, Месене 
заједнице 

2011-2013 200.000 РСД Буџет -израда wеб странице 
о сеоској туристичкој 
понуди 
-он лине резервација и 
продаја смештаја 
-број нових туриста 

4.4.1.4. 

Израда промотивног материјала 
на српском и енглеском језику 

носилац 
Туристичка организација Града 
партнер: 
Градска управа, удружења у 
руралним крајевима, Месне 
заједнице 

2010-2015 1.000.000 РСД -штампање промо 
материјала за потребе 
сајмова 
Коефицијент 
запослености 
Урађених промотивних 
материјала/година 

4.4.1.5. Израда промо филмова и 
календара туристичких догађаја 

Туристичка организација Града 2012-2015 1.000.000 РСД Буџет 
града 

промо филмови 

 


