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III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО  
 
1 
На основу члана 48. Статута града Крушевца  („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 

дана 11.01.2017. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о попусту плаћања 
накнаде за утрошену воду, коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП ''Водовод-Крушевац'', Крушевац на седници од 
22.12.2016. године, под бројем 7/5, а која гласи:  

 
''Утврђује се право на попуст плаћања накнаде 

комуналних услуга на име утрошене воде у 
максималном месечном износу до 15м3 по домаћинству 
вредносно изражено по важећим ценама ЈКП ''Водовод-
Крушевац'' Крушевац.  

Право на попуст плаћања накнаде на утрошену 
воду по домаћинству имају:  

 
1. Домаћинства која имају корисника права на 

материјално обезбеђење - социјалну помоћ по Закону о 
социјалној заштити.  

Доказ: Решење Центра за социјални рад. 
 
2. Породице које имају троје и  више малолетне деце.  
Доказ: Потврда Месне заједнице, на чијем 

подручју живи породица, о члановима породице или 
изводи из матичне књиге рођених за децу.  

 
3. Породице корисника посебног инвалидског 

додатка -ратни војни инвалиди.  
Доказ: Уверење Градске управе града Крушевца-

Одељења за друштвене делатности, групе за борачко-
инвалидску и дечију заштиту.  

 
Уколико корисник потроши већу количину воде из 

става 1. ове Одлуке дужан је да своја дуговања редовно 
измирује.  

Право на попуст оствариће домаћинства која 
уредно доставе одговарајућу документацију и то почев 
од дана достављања исте.  

Корисник који не измирује редовно своја дуговања 
за утрошену воду губи право на попуст предвиђен овом 
Одлуком.  

Ова Одлука ступа на снагу након добијања 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца, а 
примењиваће се почев од 01.01.2017. године до 
31.12.2017. године''.  

 
II - Трошкове умањења цена из става 1. диспозитива 

сноси ЈКП ''Водовод Крушевац'' Крушевац.  

III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број: 023-4/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
2 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 11.01.2017. године,  донело  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈKП „Водовод Крушевац“ Крушевац бр. 7/6 од 
22.12.2016. године којом се кориснику Јавном 
комуналном предузећу „Градска топлана“ Крушевац 
утврђује попуст на рачуне за утрошену воду и 
одвођење отпадних вода – канализацију у износу од 
20% на цену по м3 за кориснике „привреда“, уколико 
редовно измирује рачуне за утрошену воду и 
канализацију, у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. 
године.  

 
 II - Трошкове умањења цене из става 1. диспо-

зитива сноси ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац. 
 
 III - Решење објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“.  
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 023-3/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
 
3 
На основу тачке 4. Локалног акционог плана за 

унапређење родне равноправности града Крушевца за 
период 2016-2020. године и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр.  8/08, 5/11 и 
8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
11.01.2017. године,  донело је 
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РЕШЕЊЕ  
 

о образовању и именовању Комисије за праћење 
реализације Локалног акционог плана за родну 

равноправност града Крушевца 
за период 2016-2020. године 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за праћење реализације 

Локалног акционог плана за родну равноправност Града 
Крушевца за период 2016-2020. год.  

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ  председник и  чланови Комисије: 
 
1. Љиљана Пантелић, одборник Скупштине града, 

председник; 
2. Јелена Николић, Буџетски фонд за подстицање 

развоја младих талената,  члан;   
3. Зорица Стојковић, одборник, координатор 

Женске одборничке мреже,  члан;     
4. Тијана Стефановић,  запослена у Одељењу за 

инвестиције и привреду, члан; 
5. Јасмина Каличанин, запослена у Одељењу за 

друштвене делатности, члан;  
6. Весна Живковић, запослена у Одељењу за 

друшт. делатности, Канцеларија за младе, члан;  
7. Ирена Зарић, запослена у Центру за социјални 

рад, члан; 
8. Гордана Симић, начелник Хитне помоћи, члан;  
9. Гордана Алексић, начелник Школског диспанзера 

Дома здравља Крушевац. 
     
III – ЗАДАТАК Комисије за праћење реализације 

Локалног акционог плана за родну равноправност 
Града Крушевца  је: 

 
- да  координира и  прати реализацију Лоакалног 

акционог плана за родну равноправност града 
Крушевца и упути годишњи извештај Градском већу и 
Савету за родну равноправност, 

- координира процесом прикупљања података 
разврстаних по полу, утврђује програм прикупљања, 
обраде и објављивања статистичких података (родно 
осетљива статистика), 

- сарађује са Одељењем надлежним за послове буџета 
и буџетским корисницима, приликом постепеног увођења 
родног буџетирања у буџет локалне самоуправе, 

- прати остваривање прописа града, стратешких 
докумената града, буџета и ефекте посебних мера на 
остваривању равноправности мушкараца и жена у Граду, 

- у сарадњи са  органима Града  и њиховим радним 
телима (комисијама и саветима) учествује у родној 
анализи конкретних локалних политика и даје 
мишљење и предлоге, 

- учествује у креирању, предлаже, разматра и даје 
мишљење на нацрте стратегија, локалних акционих планова и 
одлука са становишта остваривања равноправности жена и 
мушкараца и њиховог утицаја на положај и реализацију 
права жена и мушкараца у локалној заједници, 

- иницира програме оспособљавања и едукације 
запослених у Градској управи и другим организацијама 
и установама из области родне равноправности.  

 
IV - Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Одељење за послове 
органа Града.  

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број: 022-2/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
4 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.01.2017. године, донело је  

 
РЕШЕЊЕ   

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА ТИМА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА  

СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Палуровић, дужности 
координатора Тима за спровођење регионалног програма 
стамбеног збрињавања избеглица (Тим за имплементацију). 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Весна Лазаревић, заменик 

градоначелника, за координатора Тима за спровођење 
регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица 
(Тим за имплементацију). 

 
III - Разрешавају се дужности чланова Тима за 

спровођење регионалног програма стамбеног збрињавања 
избеглица (Тима за имплементацију):  

1. Јелена Радисављевић, Одељење за урбанизам и 
грађевинарство и  

2. Александар Васић, Дирекција за урбанизам и 
изградњу. 

  
IV - ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Новаковић, главни 

грађевински инспектор у Одељењу за инспекцијске 
послове за члана Тима за спровођење регионалног 
програма стамбеног збрињавања избеглица (Тима за 
имплементацију). 

 
V - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 016-1/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
5 
На основу члана 48. тачка 16. Сатута града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 11.01.2017. године, донело  је 
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РЕШЕЊЕ  
 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА  
КРУШЕВЦА У ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ СИВЕ 

ЕКОНОМИЈЕ И СМАЊЕЊА 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 
 I - ОДРЕЂУЈУ СЕ представници града Крушевца, 

за чланове Радног тима за борбу против сиве економије 
и смањење незапослености  и  то: 

1. Горан Јанковић, члан Градског већа града 
Крушевца 

2. Зоран Лугић, члан Градског већа града Крушевца  
3. Милош Ненезић, члан Градског већа града 

Крушевца 
4. Драгана Степановић, шеф Службе за инвестиције 

и локални економски развој 
5. Раде Бакић, самостални стручни сарадник у Оде-

љењу за друштвене делатности. 
 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 011-1/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
6 
На основу Одлуке о  буџету града Крушевца за 

2017. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/16), чл. 
5. и 10. Правилника о одобравању средстава и 
финансирања програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/12) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 11.01.2017. године, донело је  

  
РЕШЕЊЕ  

 
I - ОДОБРАВАЈУ СЕ наменска буџетска средства  

за реализацију годишњег програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији град зa 
2017. године, Кошаркашком клубу Напредак Јуниор, за 
месец јануар у висини од 250.000,00 динара. 

 
II - Финансијска средства из тачке I овог Решења 

пренети Спортском савезу града Крушевца за Кошаркашки 
клуб Напредак Јуниор. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број: 022-3/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

7 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2017. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/2016), 
члана 9. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца ("Сл. лист града Крушеваца", 
бр. 9/15) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.01.2017. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада 

Буџетског фонда за подстицање развоја младих 
талената града  Крушеваца за 2017. годину, број 4 који 
је усвојила Комисија Буџетског Фонда за подстицање 
развоја младих талената града Крушевца, на седници 
одржаној дана 10.01.2017. године. 

 
II  – Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-1/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
8 
На основу члана 38. став 5. Закона о Удружењима 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11), члана 48. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 17.01.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 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. 

 
II - Правилник о критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање 
и финансирање програма и пројеката од јавног 
интереса („Службени лист града Крушевца“ бр. 7/10 и 
1/13 и 1/15) ставља се ван снаге. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-10/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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* 
*                      *  

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима 
(“Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11) и члана 48. 
Статутa града Крушевца (“Службени лист града 
Крушевца”, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Комисија за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области социјалне заштите, борачко инвалидске 
заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старима 
града Крушевца на седници одржаној дана 12.01.2017. 
године доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

 
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 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописују се мерила, 
критеријуми и поступак доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
који су од јавног интереса, из буџета града Крушевца (у 
даљем тексту Град). 

Члан 2. 
 

Под програмима и пројектима из члана 1. овог 
Правилника, сматрају се програми и пројекти у 
области: социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом. 

 
II - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 3. 
 

Области из којих ће се на основу јавног конкурса 
финансирати и суфинансирати програми и пројекти су: 

1) социјална заштита, 
2) борачко-инвалидска заштита, 
3) заштита лица са инвалидитетом.  
 

Члан 4. 
 

Средстава за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката из члана 2. овог Правилника 
обезбеђују се Одлуком о буџету Града, за сваку 
календарску годину, на позицији Градске управе. 

 
Члан 5. 

 
Право подношења пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма, односно пројеката од јавног 
интереса имају удружења грађана и други правни 
субјекти регистровани за обављање делатности 
друштвеног и хуманитарног карактера, у складу са 
стратешким циљевима. 

Субјекти из става 1. овог члана имају право да 
поднесу пријаву за финансирање или суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса, под условом 
да им је регистровано седиште или огранак на 
територији града Крушевца и да обављају делатност на 
подручју Града. 

 
III - МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 6. 
 

Мерила и критеријуми за избор програма и 
пројеката дефинишу се као основна и посебна мерила и 
критеријуми за сваку од области из члана 3. овог 
Правилника. 

Посебна мерила и критеријуме за избор програма и 
пројеката утврђује надлежна Комисија за избор 
програма и пројеката од јавног интереса (у даљем 
тексту: Комисија). 

 
Члан 7. 

 
Основна мерила и критеријуми за избор програма 

и пројеката који се финансирају или суфинансирају из 
буџета града су: 

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

− усклађеност са јавним потребама и интересима 
грађана; 

− подстицање солидарности, заштите, самопомоћи 
и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама; 

− усмереност ка што већем броју корисника; 
− степен успешности апликанта у реализовању 

претходних програма и пројеката. 
 
IV - ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА 

КОНКУРСА И ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 8. 
 

Финансирање програма и пројеката из члана 2. 
овог Правилника врши се на основу Јавног конкурса. 
Текст Конкурса утврђује Комисија и доставља 
Начелнику Градске управе. 

Конкурс расписује Начелник Градске управе, 
најмање једном годишње, на предлог Комисије. 

 
Члан 9. 

 
Конкурсни поступак спроводи Комисија. 
Комисија има пет чланова које именује Градско 

веће града Крушевца. 
Решењем о именовању Комисије утврђују се 

задаци и друга питања од значаја за рад Комисије. 
Комисија доноси Пословник о раду. 
 

Члан 10. 
 

Конкурс се објављује на званичној интернет страни 
града Крушевца (www.krusevac.rs). 

Конкурс садржи: 
-  опис програма/пројекта, 
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- област и износ средстава за који се расписује 
конкурс, 

- субјекте овлашћене за подношење пријаве, 
- општа мерила и критеријуме за подносиоца 

пријаве, 
- посебна мерила и критеријуме за област за коју се 

расписује конкурс (уколико постоје), 
- образац пријаве на конкурс, 
- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву, 
- рок за подношење пријаве и адреса, 
- рок за доношење одлуке о избору програма и 

пројеката, 
-  напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће 
узети у разматрање, 

- напомена да се пријаве предате од стране 
подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 
претходној години неће узети у разматрање, 

- начин обавештавања о исходу Конкурса, 
- и друге одредбе од важности за реализацију 

конкурса. 
 

Члан 11. 
 

Конкурсна документација садржи: 
1. Основна документација: 
1.1. образац пријаве програма – пројеката (у три 

примерка) који садржи: 
− податке о носиоцу програма – пројеката 
− назив програма – пројеката 
− локација реализације програма – пројеката 
− друга правна лица укључена у програм – 

пројекат 
− повезаност програма са Стратегијом развоја 

социјалне политике града Крушевца 
− образложење програма – пројеката 
− општи циљеви програма – пројеката 
− посебни циљеви програма – пројеката 
− опис проблема 
− циљна група и корисници програма – пројеката 
− очекивани резултати и индикатори постигнућа 
− активности 
− временска скала активности 
− праћење и евалуација 
− ризици 
− претпоставке за успешно остваривање циљева 
− управљање програмом – пројекатом 
− профил (стручни капацитет) пружаоца услуга 
− буџет 
− пројекција за наредну фазу 
1.2. табеларни буџет, 
1.3. наративни буџет. 
 
2. Обавезна пратећа документација:  
2.1.  оверена фотокопија статута и решења о упису 

подносиоца пријаве у регистар,  
2.2.  писана изјава о суфинансирању уколико 

учесник конкурса обезбеђује део сопствених средстава,  
 
2.3.  копија уговора или писану изјаву о обезбеђеној 

донацији у случају суфинанирања,  

2.4.  изјава о партнеру (уколико се програм – 
пројекат реализује у партнерству),  

2.5.  протокол о сарадњи са партнером,  
2.6.  копија извештаја о стању рачуна подносиоца 

пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну 
годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за 
привредне регистре),  

2.7.  одлука надлежног органа подносиоца пријаве о 
усвајању програма рада за текућу годину,  

2.8.  одлука надлежног органа подносиоца пријаве о 
усвајању програма-пројекта којим се конкурише за 
средства буџета,  

2.9.  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.). 

 
3. Пожељна документација: 
3.1.  Досадашња искуства подносиоца програма – 

пројекта, стручност координатора и кључних стручњака 
укључених у програм – пројекат. 

 
Члан 12. 

 
Пријава на конкурс подноси се Комисији, на 

обрасцу "Пријава на Конкурс за финансирање 
програма/пројеката од јавног интереса у области 
_______". 

За сваки програм, односно пројекат, подноси се 
посебна пријава. 

Члан 13. 
 
Комплетна конкурсна документација се доставља у 

једној затвореној коверти. 
Пријаве се предају на писарници Градске управе 

града Крушевца или поштом на адресу: "Градска 
управа града Крушевца - Комисији за избор програма и 
пројеката од јавног интереса, ул. 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. 

 
Члан 14. 

 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима 

Конкурса, сачињава одлуку о избору програма и 
пројеката који ће се финансирати или суфинансирати, 
са наведеним износима новчаних средстава. 

Пре доношења одлуке Комисија може подносиоцу 
пријаве предложити да изврши одређене измене у 
програму или пројекту у погледу активности и 
трошкова њихове реализације. 

О спроведеном поступку Комисија води записник 
и доноси Одлуку о избору програма и пројеката који се 
финансирају или суфинансирају из буџета града, и исту 
доставља Градском већу града Крушевца ради давања 
сагласности. 

Рок за доношење Одлуке је 15 дана од дана 
закључења Конкурса. 
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По добијању сагласности Градског већа начелник 
Градске управе доноси Решење о финансирању и 
суфинансирању програма-пројеката из буџета града 
Крушевца. 

 
Члан 15. 

 
Решење о финансирању и суфинансирању 

програма-пројеката биће објављено на сајту града 
Крушевца. 

 
V- ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ 

ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА-ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 16. 
 

На основу Одлуке Комисије и Решења из члана 14. 
овог Правилника Начелник Градске управе града 
Крушевца закључује Уговор о финансирању и  
суфинансирању програма и пројеката од јавног 
интереса, који садржи: 

− назив програма – пројекта и кратак опис 
услуге, 

− износ средстава који се додељују за 
реализацију програма – пројекта, 

− укупна вредност програма – пројекта, 
− процентуално учешће града у укупној 

вредности програма – пројекта, 
− датум почетка и завршетка програма – 

пројекта, 
− права и обавезе уговорних страна, 
− услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
− права и обавезе уговорних страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је закључен, 
− начин решавања спорова, 
− начин извештавања, 
− могућност продужења уговорног односа, 
− динамика извештавања о утрошеним средствима, 
− поступак повраћаја средстава уколико надлежни 

орган Градске управе утврди да корисник добијена 
средства није искористио наменски, 

− и друга права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 17. 
 

Реализатори програма и пројеката дужни су да 
достављају извештај Комисији о утрошку средстава, 
односно реализацији активности предвиђених 
програмом – пројектом, периодично, а коначни 
наративни и финансијски извештај најкасније 30 дана 
по завршетку програма – пројекта, што ће се 
дефинисати уговором из чл.16. овог Правилника. 

Реализатори програмских активности, дужни су да 
након месечне реализације активности достављају 
Комисији извештај о реализацији, као и доказе о 
наменском трошењу средстава до 5. у месецу за 
претходни месец. 

Извештај о реализацији програма односно пројекта 
подноси се Комисији на обрасцу “Извештај о 
реализацији програма – пројекта”. 

Извештај се подноси у електронском и штампаном 
облику, предајом на писарницу Градске управе или се 
шаље поштом. 

Члан 18. 
 
Комисија врши: 
- контролу реализације програмских – пројектних 

активности, 
- контролу структуре пружених услуга, број 

корисника, 
-  контролу утрошка финансијских средстава,  
-  квантитативну и квалитативну оцену 

реализованог програма-пројекта, 
- процену утицаја на област имплементације, 
- предлагање мера и активности за унапређење 

активности из програма-пројекта. 
 

Члан 19. 
 

Комисија сачињава Извештај о реализацији 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, и доставља га 
Градском већу града Крушевца. 

У случају да корисник у извештајном периоду не 
достави доказе о наменском утрошку средстава или у 
потпуности или делимично не оправда добијена 
средства Комисија може да предложи Градском већу 
упућивање надлежног органа ради вршења контроле. 

 
Члан 20. 

 
Стручне и административно-техничке послове за 

спровођење овог Правилника као и за рад Комисије, 
обавља Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Крушевца. 

 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о критеријумима и поступку доделе 
средстава града Крушевца за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 7/10, 1/13 и 1/15). 

 
Члан 22. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Крушевца”. 
 

Број: 4-1/2017                                Председник Комисије 
 Душан Тодоровић, с.р. 

 
 
 
 
9 
На основу чл. 9. став 2. и  чл. 15. Закона о заштити 

ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и чл. 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
02.02.2017. године, донело је  
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ПРОГРАМ  

   
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ  

ЗА 2017 - 2018. ГОДИНУ 
 
 

УВОД 
 
Програмом контроле квалитета ваздуха у граду Крушевцу за 2017–2018. годину (у даљем тексту: Програм) 

успоставља се Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији  града Крушевца за 2017 
– 2018. годину, одређује се број и распоред  мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења нивоа 
загађујућих материја у ваздуху. 

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Крушевца, у складу са 
законом којим се уређује заштита ваздуха, успоставља се у сврху допунске контроле квалитета ваздуха на 
фиксним мерним местима.    

Локације мерних места у локалној мрежи, њихов број и распоред, као и загађујуће материје које се прате на 
појединим мерним местима у локалној мрежи дате су у Табели 1. 

Загађујуће материје наведене у Табели 1 мере се према утврђеној учесталости мерења на фиксним мерним 
местима, у складу са прописом којим се уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

    
I.   ТЕРИТОРИЈА, ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА И ЗАКОНСКИ  
     ОКВИР МОНИТОРИНГА 
 
Подручје на којем се спроводи мониторинг (Табела бр. 1.): Територија града Крушевца- саобраћајна зона 

града (мерно место „Стара чаршија“, „Рубин“, „Аутобуска станица“), урбано-саобраћајна (мерно место 
„Мудраковац“, „Болница“), рекреативна зона („Базени“), индустријска зона града (мерно место „14. Октобар“, 
„ЕПС“, „ШИК“, „Срње“) и рурална зона (мерно место „Мачковац“). 

 
Табела бр. 1. 
 

Ред. 
бр. мерно место адреса тип мерног места координате мерног места 

1. Стара чаршија- Цара Лазара 86 саобраћајно 43º35’3,77’’;21º19’5,79’’ 

2. Рубин- Наде Марковић57 саобраћајно 43º35’5,02’’;21º18’4,80’’ 
3. Аутобуска станица – 

 Југ Богданова улица 
саобраћајно 43º35’8,99’’;21º19’37,18’’ 

4. Мудраковац- Златка Огњановића урбано - саобраћајно 43º33’0,36’’;21º20’17,94’’ 

5. Базени- Радомира Јаковљевића рекреативно 43º34’19,50’’;21º19’50,12’’ 

6. Болница- Војводе Путника 2 урбано - саобраћајно 43º34’52,78’’;21º19’14,04’’ 

7. 14. октобар- Јасички пут бб индустријско 43º35’23,32’’;21º19’15,63’’ 

8. ЕПС- Јасички пут бб, Крушевац индустријско 43º35’27,78’’;21º19’5,05’’ 

9. ШИК- Милоша Обилића 9 индустријско 43º34’36,48’’;21º22’27,18’’ 

10. Срње индустријско 43º38’7,30’’;21º16’42,48’’ 

11. Мачковац- Мачковац бб рурално 43º33’53,10’’;21º13’1,25’’ 
 

Период спровођења мониторинга: 01.01.2017. – 31.12.2018. године. 
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Законски оквир: Закон о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13), Уредба о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13).  

 
II.  ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА 
 
Извори загађивања ваздуха могу се сврстати у две 

групе: 
 
1. Стационарни извори 
 
� Извори загађивања у рубним подручјима града: 

пољопривредне активности (паљење стрништа, корова 
и сл.), паљење отпада, индивидуална ложишта и сл. 

� Загађење пореклом од индустрије: 
индустријски погони у индустријској зони града. 

� Извори загађивања у комуналној средини: 
градске котларнице, паљење отпада у контејнерима, 
индивидуална ложишта, објекти за припрему хране 
(печењаре, пекаре и сл.). 

 
2. Покретни извори 
 
� Било који облик возила са мотором са 

унутрашњим сагоревањем: мотоцикли, лака и тешка 
возила која користе бензин и дизел, грађевинске и 
пољопривредне машине. 

 
III.  ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ  
        КОНТРОЛИШУ 
 
У локалној мрежи мере се концентрације следећих 

загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, као и укупне 
таложне материје са анализом тешких метала цинк 
(Zn), олово (Pb), кадмијум (Cd). Мерење укупних 
таложних материја вршиће се на девет (9) мерних места 
и то: „ШИК“, „Срње“, „14. Октобар“, „Стара чаршија“, 

„Рубин“, „Аутобуска станица“, „Мудраковац“, 
„Болница“ и „Базени“ (мапа бр. 1).  

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу 
валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице, које је акредитованo као 
лабораторија за испитивање, односно које испуњава 
прописане стандарде и има акредитоване методе за 
мерење свих загађујућих материја наведених у 
Програму и које поседује овлашћење министарства 
надлежног за послове заштите животне средине да 
врши мониторинг квалитета ваздуха.  

 
У оквиру наменских мерења пратиће се: 
• укупне таложне материје (УТМ). 
• тешки метали (цинк (Zn), олово (Pb), кадмијум 

(Cd)) одређиваће се у месечним узорцима укупних 
таложних материја.   

• укупне нерастворне, растворљиве материје, 
сагорљиви део, pH вредност, сулфати, хлориди, 
калцијум одређиваће се у месечним узорцима падавина 
на бази месечног узорковања. 

• чађ. 
 
IV.  ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 
 
У складу са специфичном конфигурацијом терена, 

мониторинг ће се спроводити у Крушевцу на једанаест 
(11) мерних места (Табела бр. 2.), а узорци на мерним 
местима ће се узимати по динамици предвиђеној за 
континуална фиксна и наменска мерења.  

• Сумпор-диоксид, азот-диоксид (континуална 
фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) мериће се на 
четири (4) мерна места (Карта 1): 365 (24-часовних) 
узорака 

1) Индустријска зона - „ЕПС“ 
2) Рурална зона - „Мачковац“ 
3) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 
4) Урбано-саобраћајна - „Болница“ 
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� Укупне таложне материје (укупна масена концентрација) мериће се на 9 мерних места (наменска 

мерења) (Карта 2): једном месечно у току годину дана 

1) Саобраћајна зона- „Стара чаршија“ 

2) Саобраћајна зона- „Рубин“ 

3) Саобраћајна зона- „Аутобуска станица“ 

4) Индустријска зона- „ШИК“ 

5) Индустријска зона- „Срње“ 

6) Индустријска зона- „14. Октобар“ 

7) Урбано- саобраћајна- „Мудраковац“ 

8) Урбано- саобраћајна- „Болница“ 

9) Рекреативна-  „Базени“ 
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� Aнализa тешких метала из укупних таложних материја вршиће се на четири (4) мерна места (наменска 

мерења): једном месечно у току годину дана  
1) Саобраћајна зона- „Стара чаршија“   3)   Рекреативна -  „Базени“             
2) Индустријска зона- „Срње“   4)   Урбано- саобраћајна- „Болница“ 

 
Табела бр. 2. 
 

Р. 
бр. 

Задужена 
институ- 
ција 

Н
а
сељ

ен
о 

м
ест

о 

Макролокације 

О
к
р
у
г 

φ (N) 
 

λ (E) 
Тип 

 
Загађујуће материје 

SO2 NO2 Чађ 
Укупне таложне 

материје 
УТМ Zn Pb Cd 

1. 

Овлашћено 
правно лице 

 

 
К
р
у
ш
ев
а
ц 

„Стара чаршија“ 

Р
а
си
н
ск
и

 

43º35’3,77’’; 
21º19’5,79’’ 

С * * * * * * * 

2. 
 

„Рубин“  
43º35’5,02’’; 
21º18’4,80’’ 

С    *    

3. 
„Аутобуска 
станица“  

43º35’8,99’’; 
21º19’37,18’’ 

С    *    

4. 
 

„Мудраковац“  
43º33’0,36’’; 
21º20’17,94’’ 

УС    *    

5. 
 

„Базени“  
43º34’19,50’’; 
21º19’50,12’’ 

РЕ    * * * * 

6. „Болница“  
43º34’52,78’’; 
21º19’14,04’’ 

УС * * * * * * * 

7. „14. октобар“  
43º35’23,32’’; 
21º19’15,63’’ 

И    *    

8. „ЕПС“  
43º35’27,78’’; 
21º19’5,05’’ 

И * *  *      

9. „ШИК“  
43º34’36,48’’; 
21º22’27,18’’ 

И    *    

10. „Срње“ 
43º38’7,30’’; 
21º16’42,48’’ 

И    * * * * 

11. „Мачковац“ 
43º33’53,10’’; 
21º13’1,25’’ 

Р *  *  *      

 
С  - саобраћајна зона     УС - урбано-саобраћајна зона    И - индустријска зона    Р - рурална зона    РЕ - рекреативна 
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V.  ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
Извештаји о стању квалитета ваздуха, са 

коментаром и поређењем са прописаним вредностима у 
складу са прописом којим се уређују услови за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, редовно ће 
се ажурирати преко WEB странице Града Крушевца 
(www. krusevac. rs) у форми месечних и годишњих 
извештаја о концентрацијама загађујућих материја у 
ваздуху а све на основу Извештаја о испитивању које 
доставља овлашћено правно лице.  

Подаци са аутоматске мерне станице из државне 
мреже мониторинга доступни су на сајту републичке 
Агенције за заштиту животне средине, доступни су и 
преко званичне WEB странице Града Крушевца. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, дужан је да податке о 
квалитету ваздуха добијене контролом квалитета 
ваздуха из локалне мреже, као и резултате мерења 
посебне намене, доставља Агенцији за заштиту 
животне средине до 15. у месецу за претходни месец, а 
годишњи извештај најкасније 60 дана од дана истека 
календарске године за претходну годину. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан 
је да податке о квалитету ваздуха учини доступним 
јавности и објави у средствима јавног информисања, 
електронским медијима, као и на својој web-страници. 

У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) у случају 
прекорачења концентрације утврђене прописом којим се 
уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета 
ваздуха, надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
дужан је да обавести јавност путем радија, телевизије, 
дневних новина, интернета и/или на други погодан начин. 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/2013) за зоне и 
агломерације у којима је ваздух треће категорије, 
односно када загађење ваздуха превазилази ефекте 
мера које се предузимају, односно када је угрожен 
капацитет животне средине или постоји стално 
загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни 
орган је дужан да донесе План квалитета ваздуха са 
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности 
или циљне вредности прописане захтевима квалитета 
ваздуха. Планови квалитета ваздуха могу да садрже и 
мере прописане краткорочним акционим плановима. 

 
 
 

VI.   ИСПИТИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ   
       АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ 
 
Град Крушевац је обезбедио финансирање, преко 

Буџетског фонда за заштиту животне средине града 
Крушевца, и једно (1) мерно место за праћење 
концентрације алергеног полена у ваздуху. Мерење 
концентрације алергеног полена врши, Завод за јавно 
здравље Крушевац, и то у периоду од почетка фебруара 
до почетка новембра текуће године, а резултате мерења 
доставља Агенцији за заштиту животне средине Републике 
Србије и Фонду за заштиту животне средине града 
Крушевца. Приликом испитивања, врши се 
идентификација поленових зрна 24 биљне врсте и то: 
леска, јова, тиса, туја и чемпреси, брест, топола, јавор, 
врба, јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, бор, 
конопља, траве, липа, боквица, киселица, коприва, 
штипови, пелин, амброзија и дуд.   

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног 
полена у ваздуху је унапређење здравља становника. 
Континуираним праћењем може се прогнозирати 
кретање алергеног полена у ваздуху, и тако на време 
упозорити становништво.  

Мерно место за узорковање алергеног полена у 
ваздуху је на згради Дијагностичког центра у кругу 
Здравственог центра Крушевац и одређено је следећим 
координатама +43034'53,10"; +21019'12,69".  

 
VI.  Доношењем овог Програма контроле квалитета 

ваздуха у граду Крушевцу за 2017.- 2018. год. ставља се 
ван снаге Програма мониторинга квалитета ваздуха у 
граду Крушевцу за 2017.- 2018. год., усвојен од стране 
Градског већа под  III бр: 501-168/16 дана 24.10.2016. 
године („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/16). 

 
VII.  Овај Програм објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 501-24/2017 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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10 
На основу члана 15. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града 

Крушевца“, бр. 5/13 - Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 02.02.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА КОЈЕ ВРШИ  

ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" У ОКВИРУ  
СВОЈИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“, број 7/7 од 22.12.2016. 

године, којом су утврђују цене услуга ЈКП „Водовод Крушевац“:  
 

 
1. ЦЕНЕ  УСЛУГА СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 

 
Р. 
бр. Н а з и в  Цена Ј. М. 

1. Рад на прикључку на водоводну мрежу 4.887,50 дин. 
2. Рад на прикључку на канализациону мрежу 4.887,50 дин. 
3. Учешће за инфраструктуру – ВОДА 59.946,99 дин. 
4. Учешће за инфраструктуру – КАНАЛИЗАЦИЈА 69.938,15 дин. 
5. Поновно прикључење на водоводну мрежу – физичка лица 1.973,70 дин. 
6. Поновно прикључење на водоводну мрежу – правна лица 4.541,44 дин. 

7. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте до 100м² - правно 
лице 

5.760,81 дин. 

8. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 100 до 300м² - 
правно лице 

11.041,55 дин. 

9. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте преко 300м² - 
правно лице 

18.242,57 дин. 

10. Давање услова за прикључак на мрежу за објекте до 100м² - физичко лице 2.504,70 дин. 

11. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 100 до 300м² -
физичко лице 

3.339,60 дин. 

12. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте преко 300м² - 
физичко лице 

6.679,20 дин. 

13. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за доградњу и реконстр. 
Објекта – правно лице 

7.681,08 дин. 

14. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за надградњу стамбене зграде 
– правно лице 

7.681,08 дин. 

15. 
Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу за 
доградњу,реконстр. И надградњу објекта – физичко лице 

2.504,70 дин. 

16. 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за стамбено-пословни, 
пословни или објекат за вишепородично становање 

16.330,00 дин. 

17. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте до 100м² - 
правно лице 

5.760,81 дин. 

18. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте од 100 до 300м² 
- правно лице 

11.041,55 дин. 

19. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте преко 300м² - 
правно лице 

18.242,57 дин. 

20. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте до 100м² - 
физичко лице 

2.504,70 дин. 

21. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте од 100 до 300м² 
-физичко лице 

3.339,60 дин. 

22. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте преко 300м²- 
физичко лице 

6.679,20 дин. 
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23. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу, надградњу и 
реконстр. Објекта – правно лице 

7.681,08 дин. 

24. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу, реконстр. И 
надградњу стамбене зграде – правно лице 

7.681,08 дин. 

25. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу и реконстр. 
Објекта – физичко лице 

2.504,70 дин. 

26. 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за стамбено-пословни, 
пословни или објекат за вишепородично становање 

16.330,00 дин. 

27. 
Давање сагласности на локацију или трасу прикључка (раскопавање) – правно 
лице 

4.608,65 дин. 

28. 
Давање сагласности на локацију или трасу прикључка (раскопавање) – физичко 
лице 

2.003,76 дин. 

29. Давање сагласности на пројектну документацију – правно лице 13.489,50 дин. 
30. Давање сагласности на пројектну документацију – физичко лице 2.838,66 дин. 

31. 
Легализација водоводног прикључка у складу са техничким прописима са 
услугом рада на прикључку 

13.225,00 дин. 

32. Легализација канализационог прикључка са услугом рада на прикључку 13.225,00 дин. 
33. Израда пројекта прикључка на комуналну инфраструктуру- воду и канализацију 19.837,50 дин. 

34. 
Издавaње сагласности на трасу у циљу изградње  и постављања: гасовода, 
вреловода, ПТТ –каблова и електрокаблова- изградња до 1000м 

6.612,50 дин. 

35. 
Издавaње сагласности на трасу у циљу изградње  и постављања: гасовода, 
вреловода, ПТТ –каблова и електрокаблова-изградња –преко 1000 м 

6,61 дин/м 

36. 
Издавање техничких услова у циљу реконструкције и изградње површина и 
објеката од јавног значаја (тргови, паркови, стадиони, базени, спортски 
терени,јавне чесме и сл.) 

13.225,00 дин. 

37. Издавање техничких услова у циљу израде «Плана детаљне регулације» 13.225,00 дин. 

38. 
Израда скице за раскопавање улице у циљу прикључења на комуналну 
инфраструктуру 

9.918,75 дин. 

39. 
Издавање Потврде о проласку водоводних и канализационих инсталација кроз 
јавну површину 

300,00 дин. 

40. 
Издавање Потврде о проласку водоводних или канализационих инсталација кроз 
јавну површину 

200,00 дин. 

41. 
Рад на прикључку на водоводну мрежу за објекте чији је пречник Прикључка 2“ 
(Ø50) и већи 

20.000,00 дин. 

42. Рад на гашењу прикључка на водоводној мрежи по захтеву Инвеститора 3.500,00 дин. 

43. 
Израда Идејног пројекта водоводне и канализационе мреже – Предмера и 
предрачуна по захтеву грађана или Уговору који је саставни део обавезног 
уговора између инвеститора и „имаоца јавних овлашћења“  

13.489,00 дин. 

44. 
Издавање Услова у циљу израде техничке документације у циљу изградње 
хидро-техничких и других објеката 

11.500,00 дин. 

45. 
Издавање Техничких услова за прикључење на градску водоводну и 
канализациону мрежу у циљу израде Урбанистичког пројекта 

11.500,00 дин. 

46. 
Издавање Услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за 
економски објекат 

18.242,57 дин. 

47. Демонтажа бехатон плоча са плочника и тротоара по м2 700,00 дин/м2 
48. Поплочавање плочника и тротоара бехатон плочама по м2 900,00 дин/м2 
49. Демонтажа и поновна монтажа бехатон плоча по м² 1.530,00 дин/м2 
50. Геодетско снимање и картирање у циљу израде пројекта 100,00 дин/м2 

51. 
Геодетско снимање података са терена и у циљу израде водоводног и 
канализационог прикључка 

400,00 дин/м 

52. 
Геодетско снимање са картирањем података у циљу израде водоводног или 
канализационог прикључка  у дужини до 50м 

6.000,00 дин. 

53. 
Геодетско снимање са картирањем података у циљу израде водоводног и 
канализационог прикључка  у дужини до 50м 

8.000,00 дин. 
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2. ЦЕНЕ УСЛУГА БАЖДАРНИЦЕ 

 
Р. 
бр. Назив Цена Ј. М. 

    
1. Поправка водомера са баждарењем 1/2" 2.022,05 дин. 
2. Поправка водомера са баждарењем 3/4" 2.048,92 дин. 
3. Поправка водомера са баждарењем 1" 2.434,91 дин. 
4. Поправка водомера са баждарењем 5/4" 2.575,08 дин. 
5. Поправка водомера са баждарењем 6/4" 3.784,85 дин. 
6. Поправка водомера са баждарењем 2" 11.825,02 дин. 
7. Поправка водомера са баждарењем 3" 15.344,88 дин. 
8. Поправка водомера са баждарењем 4" 17.745,21 дин. 
9. Поправка водомера са баждарењем 5" 30.676,32 дин. 

10. Замена и поправка водомера услед пуцања стакла од мраза 1.344,91 дин. 
11. Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода - 

физичка лица 2.909,50 дин. 

12. Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода - правна 
лица 12.431,50 дин. 

13. Радни сат помоћног радника 555,45 дин/час 
14. Радни сат водоинсталатера 708,86 дин/час 
15. Ванредно контролисање водомера по захтеву корисника    1.344,91       дин. 

   16. Замена оштећене заштитне пломбе на холендеру водомера    3.200,00 дин. 
   17. Оверавање  водомера до 10 м³       110,00        дин. 
   18. Оверавање водомера од 10 м³ до 20 м³       160,00        дин. 

 
 

3.  ЦЕНЕ УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
 

 

Р. 
бр. Назив Цена Ј. М. 

1 2 3 4 
1. Рашчишћавање терена од шибља, дрвећа и слично 79,35 дин/м2 
2. Машински ископ земље III  категорије дубине 0-2 м 330,63 дин/м3 
3. Машински ископ земље III  категорије дубине 2-4 м 423,20 дин/м3 
4. Машински ископ земље III  категорије дубине 4-6 м 595,13 дин/м3 
5. Ручни ископ земље III  категорије дубине 0-2 м 1.653,13 дин/м3 
6. Ручни ископ земље III  категорије дубине 2-4 м 1.917,63 дин/м3 
7. Машински ископ земље IV категорије дубине 0-2 м 409,98 дин/м3 
8. Машински ископ земље IV категорије дубине 2-4 м 489,33 дин/м3 
9. Машински ископ земље IV категорије дубине 4-6 м 687,70 дин/м3 

10. Ручни ископ земље IV  категорије дубине 0-2 м 1.851,50 дин/м3 
11. Ручни ископ земље IV  категорије дубине 2-4 м 2.777,25 дин/м3 
12. Машински ископ земље III  категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 383,53 дин/м3 
13. Машински ископ земље III  категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 489,33 дин/м3 
14. Машински ископ земље III  категорије у мокром тлу дубине 4-6 м 700,93 дин/м3 
15. Ручни ископ земље III  категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 1.877,95 дин/м3 
16. Ручни ископ земље III  категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 2.274,70 дин/м3 
17. Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 436,43 дин/м3 
18. Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 542,23 дин/м3 
19. Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 4-6 м 727,38 дин/м3 
20. Ручни ископ земље IV  категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 2.314,38 дин/м3 
21. Ручни ископ земље IV  категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 3.471,56 дин/м3 
22. Планирање дна ископаног рова 79,35 дин/м2 
23. Машински утовар земље са транспортом до 5 км са разастирањем на депонији 595,13 дин/м3 
24. Машински утовар земље са транспортом до 10 км са разастирањем на депонији 925,75 дин/м3 
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25. Ручни утовар земље са транспортом до 5 км са разастирањем на депонији 1.256,38 дин/м3 
26. Ручни утовар земље са транспортом до 10 км са разастирањем на депонији 1.587,00 дин/м3 
27. Ручни утовар земље са колицима и транспорт на даљину до 20 м 661,25 дин/м3 
28. Разупирање рова од зарушавања дрвеном грађом 198,38 дин/м2 
29. Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у слојевима дебљине 30 цм 330,63 дин/м3 
30. Набавка, транспорт и уградња песка у ров испод и изнад цеви са подбијањем 1.454,75 дин/м3 

31. 
Набавка, транспорт и уградња шљунка у ров са набијањем у слојевима 
дебљине 30 цм 

1.256,38 дин/м3 

32. Рушење површина од асфалта са одвозом шута на даљину до 5 км 1.031,55 дин/м2 
33. Рушење површина од бетона дебљине 15 цм са одвозом шута на даљину до 5км 1.322,50 дин/м2 
34. Рушење површина од бетона дебљине 20 цм са одвозом шута на даљину до 5км 2.049,88 дин/м2 
35. Рушење површина од бетона дебљине 30 цм са одвозом шута на даљину до 5км 2.843,38 дин/м2 
36. Машинско сечење бетона 396,75 дин/м 
37. Машинско сечење асфалта 396,75 дин/м 
38. Асфалтирање раскопаних улица и тротоара дебљине 10 цм 3.306,25 дин/м2 
39. Бетонирање раскопаних улица и тротоара 13.225,00 дин/м3 
40. Израда анкер блокова бетоном МБ 20 12.960,50 дин/м3 

41. Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 20 са обрадом унутрашњих 
површина и набавком и уградњом пењалица 19.176,25 дин/м3 

42. Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 30 са обрадом унутрашњих 
површина и набавком и уградњом пењалица 21.424,50 дин/м3 

43. Набавка и уградња шахт поклопца за лаки саобраћај 21.027,75 дин/ком 

44. Набавка и уградња шахт поклопца за тежак саобраћај 24.863,00 дин/ком 
45. Ручно чишћење шахти, утовар и одвоз шута на депонију на даљину до 5 км 4.562,63 дин/ком 

 
 

4. ЦЕНЕ УСЛУГА КОРИШЋЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,  
МАШИНА И АГРЕГАТА 

 
Р. 
бр. Назив Цена Ј. М. 

1 2 3 4 
1. Теретно моторно возило - кипер самоистоваривач 5 м³ 126,01 дин/км 
2. Теретно моторно возило - кипер самоистоваривач 7 м³ 8.207,50 дин/МЧ 
3. Теретно моторно возило - до 10 т за превоз робе 194,21 дин/км 
4. Теретно моторно возило - до 10 т надградња дизалица 9.868,82 дин/МЧ 
5. Радна грађевинска машина - ровокопач 6.757,98 дин/МЧ 
6. Радна грађевинска машина - ровокопач комбиновани 7.829,20 дин/МЧ 
7. Радна грађевинска машина - самоутоваривач 7.829,20 дин/МЧ 
8. Радна грађевинска машина - багер точкаш 7.868,88 дин/МЧ 
9. Радна грађевинска машина - багер гусеничар 9.323,63 дин/МЧ 

10. Радна грађевинска машина - булдозер гусеничар 6.810,88 дин/МЧ 
11. Употреба пловних објеката и чамаца 4.050,25 дин/МЧ 
12. Употреба агрегата - компресора, бушача и већих агрегатних машина 3.997,55 дин/МЧ 
13. Употреба агрегата - бушача и средњих агрегатних машина 1.797,62 дин/МЧ 
14. Употреба агрегата - мањих агрегатних машина 1.269,77 дин/МЧ 
15. Употреба пумпе за црпљење воде 899,30 дин/МЧ 
16. Бушење трупа пута Ø 70 мм 2.314,38 дин/м 
17. Аутомобил, доставни до 0,75т (Поли) 1.490,00 дин/МЧ 
18. Теретно моторно возило до 2,00т  3.337,00 дин/МЧ 
19. Теретно моторно возило 2,00-5,00т 4.283,35 дин/МЧ 
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5. ЦЕНЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 
Р. 
бр. Назив Цена Ј. М. 

1. Машинско отпушавање канализације до Ø150 - физичка лица до 10м 1.490,00 дин. 
2. Машинско отпушавање канализације до Ø150 - физичка лица преко 10м 149,00 дин/м 
3. Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - физичка лица до 10м 2.100,00 дин. 
4. Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - физичка лица преко 10м 217,07 дин/м 
5. Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - физичка лица 2.608,55 дин/ком 
6. Уградња бет. шахт поклопца до Р=80цм - физичка лица 2.829,33 дин/ком 
7. Уградња резаног лименог шахт поклопца Р=60цм ф и п 4.812,07 дин/ком 
8. Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - мала привреда до 10м 6.590,00 дин. 
9. Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - мала привреда преко 10м 865,74 дин/м 

10. Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - мала привреда до 10м 7.930,00 дин. 
11. Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - мала привреда преко 10м 1.057,77 дин/м 
12. Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - мала привреда до 10м 10.187,00 дин. 
13. Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - мала привреда преко 10м 1.345,81 дин/м 
14. Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - мала привреда 3.848,67 дин/ком 
15. Уградња бет. шахт поклопца до Р=80цм - мала привреда 3.848,67 дин/ком 
16. Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - велика привреда до 10м 10.187,00 дин. 
17. Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - велика привреда преко 10м 1.345,81 дин/м 
18. Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - велика привреда до 10м 11.562,00 дин. 
19. Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - велика привреда преко 10м 1.539,46 дин/м 
20. Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - велика привреда до 10м 14.432,00 дин. 
21. Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - велика привреда преко 10м 1.923,51 дин/м 
22. Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - велика привреда 4.812,07 дин/ком 
23. Уградња бетонског шахт поклопца до Р=80цм - велика привреда 4.812,07 дин/ком 
24. Рад специјалног возила "wома" 13.471,18 дин/h 
25. Рад комбинованог специјалног возила "CAPPELLOTTO" 19.245,01 дин/h 
26. Цена по пређеном километру за интервенције ван система 384,05 дин. 

 
II - Утврђене цене су без пореза на додату вредност (ПДВ-a). 
 

III - Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈКП "Водовод 
Крушевац" Крушевац број 3/4 од 16.05.2013. године на коју је сагласност дало Градско веће града Крушевца 
Решењем III бр:023-127/2013 од 13.06.2013. године.   

 
IV -  Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
III  Број: 38-1/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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11 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 
Градско веће града Крушевца, дана 02.02.2017. 

године,  донело  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈKП "Водовод Крушевац" Крушевац бр. 8/9 од 20.01.2017. 
године којом се кориснику Општој болници Крушевац 
утврђује попуст на рачуне за утрошену воду и одвођење 
отпадних вода – канализацију у износу од 20% на цену по 
м3 за кориснике „привреда“, уколико редовно измирује 
рачуне за утрошену воду и канализацију, у  периоду од 
01.01.2017. до 31.12.2017. године.  

 
II - Трошкове умањења цене из става 1. диспозитива 

сноси ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац. 
 
III  - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 023-7/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
12 
На основу чл. 77. став 2.  Одлуке о градском 

водоводу и канализацији („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 4/10)  и  чл. 48 Статута града Крушевца (“Сл.лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 02.02.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 
2017.ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО  

ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 

I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 
атмосферске канализације ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац на територији града Крушевца донетог дана 
20.01.2017.године под бр. 276.  

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 352-72/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 

13 
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 10/16), члана 5, 10 
и 16 Правилника о одобравању средстава и финанси-
рања програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 10/12), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2017. годину ("Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/16), члана 45. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Oдлуке о 
финасирању годишњих програма спортских организација 
којима се остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца у 2016. години,  Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области спорта града Крушевца бр. 7/17 од 06.12.2016. 
године.   

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
02.02.2017. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
O ФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА У 
2017. ГОДИНИ 

 
I - ОДОБРАВА СЕ финансирање  годишњих 

програма спортских организација  којима се остварује 
општи интерес у области спорта  на територији града 
Крушевца у 2017. години у укупном износу од  
40.000.000,00 динара, и то за: 

 
1. Спортски савез града Kрушевца, ПИБ 

107900323, матични бр. 27787391, у укупном  износу од 
7.700.000,00 динара, за реализацију годишњег 
програма.  

 
2. Ватерполо клуб “Расина” , ПИБ 106462970 

,матични бр. 07341252, у укупном износу од 
1.100.000,00 динара и то за: реализацију годишњег 
програма – такмичарска сезона у  износу од 800.000,00 
динара и за део закупа простора ради реализације 
годишњег програма (СЦ Крушевац) у износу од 
300.000,00 динара. 

 
3. Клуб за џудо и сродне спортове “Крушевац” , 

ПИБ 102681638, матични бр. 07301324 у укупном 
износу од 120.000,00 динара за реализацију годишњег 
прoграма. 

 
4. Шах клуб “Крушевац” Крушевац, ПИБ 

102066222, матични бр. 17104977,  у укупном износу од 
125.000,00 динара за реализацију годишњег програма. 

 
5. Спортско друштво “Финале” , ПИБ 

108244270, матични бр. 28796765, у укупном износу од 
50.000,00 динара, за реализацију годишњег програма и 
то за програм ''Меморијални турнир'' . 

 
6. Рукометни клуб ''Крушевац'' , ПИБ 

103705151, матични бр. 17622153, у укупном износу од 
250.000,00 динара, за реализацију годишњег програма 
и то за:  реализацију годишњег програма – такмичарска 
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сезона у  износу од 150.000,00 динара и за део закупа 
простора ради реализације годишњег програма (СЦ 
Крушевац)  у  износу од 100.000,00 динара. 

  
7. Фудбалски савез града Крушевца, ПИБ 

100316356, матични бр. 07194315,у укупном износу од 
5.000.000,00 динара за реализацију годишњег програма 
(финасирање градских фудбалских клубова прве и  
друге лиге). 

 
8. Фудбалски савез Расинског округа, ПИБ 

102365210,матични бр. 06451292,у укупном износу од 
1.000.000,00 динара за реализацију годишњег програма  
(финасирање  фудбалских клубова прве окружне лиге). 

 
9. Карате клуб “Шампион”  Крушевац, ПИБ 

102331324, матични бр. 17190733, у укупном износу од 
150.000,00 динара, за реализацију годишњег програма. 

 
10. Атлетски клуб Крушевац, ПИБ 100660125, 

матични бр. 07337345, у укупном износу од 
2.050.000,00 динара, и то за: реализацију годишњег 
програма – такмичарска сезона у  износу од 800.000,00 
динара, организација националних првенстава и 
међународног митинга у износу од 1.200.000,00 динара 
и за део закупа простора ради реализације годишњег 
програма (СЦ Крушевац) у  износу од 50.000,00 динара. 

 
11. Клуб за подводне активности Крушевац, 

ПИБ 102365863, матични бр.07352506, у укупном 
износу од 110.000,00 динара, за реализацију годишњег 
програма. 

 
12. Мотокрос клуб “Гајић” Глобаре-Крушевац, 

ПИБ 106772510, матични бр.17810065, у укупном 
износу од 400.000,00 динара,за реализацију годишњег 
програма, и то  за програм организација међународног 
такмичења Европски шампионат у мотокросу - 
Отворено првенство Европе у свим категоријама. 

 
13. Клуб за планински бициклизам ''Бела 

Стена'' Крушевац ,ПИБ 102507136,матични бр. 
17465422,у укупном износу од 50.000,00 динара, за 
реализацију годишњег програма и то за програм 
''Организација спортске манифестације''. 

 
14. Одбојкашки клуб ''Антена'' , ПИБ 103502356, 

матични бр. 17582097, у укупном износу од 670.000,00 
динара, и то за: реализацију годишњег програма – 
такмичарска сезона у  износу од 600.000,00 динара и за 
део закупа простора ради реализације годишњег 
програма (СЦ Крушевац) у износу од 70.000,00 динара. 

 
15. Ронилачки клуб “Викинг” , ПИБ 106619476, 

матични бр. 17784366, у укупном износу од 110.000,00 
динара, за реализацију годишњег програма. 

 
16.      Рагби клуб ''Крушевац'' , ПИБ 100660051 

матични бр.06237894, у укупном износу од 50.000,00 
динара за реализацију годишњег програма. 

 

17. Клуб спортских риболоваца Чигра, ПИБ 
100324276, матични бр. 17120735,  у укупном износу од 
400.000,00 динара, за реализацију годишњег програма. 

 
18. Градски женски рукометни клуб “Напредак-12” 

Крушевац, ПИБ 107456294 матични бр. 28773579, у 
укупном износу од 1.130.000,00 динара, и то за: 
реализацију годишњег програма – такмичарска сезона у  
износу од 1.000.000,00 динара и за део закупа простора 
ради реализације годишњег програма (СЦ Крушевац) у 
износу од 130.000,00 динара. 

 
19. Карате клуб “Напредак” , ПИБ 100660086, 

матични бр. 06855946, у укупном износу од 270,000,00 
динара, за реализацију годишњег програма. 

 
20. Клуб ритмичке гимнастике “Ника” , ПИБ 

108886678, матични бр. 28811152, у укупном износу од 
100.000,00 динара, за реализацију годишњег програма. 

 
21. Омладински кошаркашки клуб Крушевац  

,ПИБ 100477642, матични бр. 07266383, у укупном 
износу од  150.000,00 динара, за реализацију годишњег 
програма и то за:  реализацију годишњег програма – 
такмичарска сезона у  износу од 100.000,00 динара и за 
део закупа  простора ради реализације годишњег 
програма (СЦ Крушевац) у  износу од 50.000,00 динара. 

 
22. Спортски савез особа са инвалидитетом  

Крушевац, ПИБ 108263146, матични бр. 28797281, у 
укупном износу од 150.000,00 динара, за реализацију 
годишњег програма. 

 
23. Куглашки клуб “Цар Лазар” , ПИБ 

100316119, матични бр. 07340818, у укупном износу од 
300.000,00 динара, за реализацију годишњег програма. 

 
24. Пливачки клуб “Расина” Крушевац, ПИБ 

100660078, матични бр. 17387863, у укупном износу од 
550.000,00 динара, и то за:  реализацију годишњег 
програма – такмичарска сезона у  износу од 300.000,00 
динара и за део закупа простора ради реализације 
годишњег програма (СЦ Крушевац) у износу од 
250.000,00 динара. 

 
25. Пливачки клуб Напредак, ПИБ 105172865, 

матични бр. 17686577, у укупном износу од 550.000,00 
динара,  и то за: реализацију годишњег програма – 
такмичарска сезона у  износу од 300.000,00 динара и за 
део закупа простора ради реализације годишњег програма 
(СЦ Крушевац) у износу од 250.000,00 динара. 

 
26. Спортско друштво “Пролетер” Крушевац, 

ПИБ 103805933, матични бр. 17118587, у укупном 
износу од  30.000,00 динара, за реализацију годишњег 
програма. 

 
27. Савез за школски спорт града Крушевца, 

ПИБ 103894816, матични бр. 17629999, у укупном 
износу 350.000,00 динара, за реализацију годишњег 
програма и то за организацију школских спортских 
такмичења ученика основних и средњих школа града, 
округа, међуокруга, државе, спортске радионице. 
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28. Одбојкашки клуб “Младост 2000”, ПИБ 
102450137, матични бр. 17426818, у укупном износу 
150.000,00 динара за реализацију годишњег програма. 

 
29. Бадминтон клуб ''Змајеви''- Крушевац, ПИБ 

103573202, матични бр. 17585240, у укупном износу од 
350.000,00 динара, за реализацију годишњег програма. 

 
30. Аеробик и фитнес Клуб ''Ендорфине'' , ПИБ 

105925790, матични бр. 17720961, у укпном износу од 
50.000,00 динара, за  реализацију годишњег програма и то 
за организацију програма ''Рекреација за све''. 

 
31. Кошаркашки клуб ''Напредак Јуниор'', ПИБ 

106430091, матични бр.17782355, у укупном  износу од 
7.150.000,00 динара, за реализацију годишњег програма и 
то за: реализацију годишњег програма – такмичарска 
сезона у износу од 6.750.000,00 динара и за део закупа 
простора ради реализације годишњег програма (СЦ 
Крушевац) у износу од 400.000,00 динара. 

 
32. Спортско друштво ''Напредак'' ПИБ 

107110113, матични бр. 17818376, у укпном износу од  
4.020.000,00 динара, за реализацију годишњих 
програма  и то: 
 

• Спортско друштво ''Напредак'' , ПИБ 107110113, 
матични бр. 17818376, у укупном износу од 100.000,00 
динара. 

• Женски фудбалски клуб ''Напредак'' , ПИБ 
102580180, матични бр.07364059, у укупном  износу од 
2.500.000,00 динара и то за:   реализацију годишњег 
програма – такмичарска сезона у износу од 1.500.000,00 
динара и за део закупа  простора ради реализације 
годишњег програма (СЦ Крушевац) у износу од 
1.000.000,00 динара. 

• Омладински рукометни клуб Напредак 
,ПИБ 100660043, матични бр.07266383, у укупном  
износу од 1.420.000,00 динара и то за :   реализацију 
годишњег програма – такмичарска сезона у  износу од 
1.320.000,00 динара и за део закупа простора ради 
реализације годишњег програма (СЦ Крушевац)  у  
износу од 100.000,00 динара. 

 
33. Атлетско рекреативни клуб  ''Маратонац'' - 

Полумаратон ,ПИБ 109280402, матични бр. 28818203, 
у укупном износу од 150.000,00 динара,  за реализацију  
програма ''Крушевачки полумаратон 2017'' у износу од 
100.000,00 динара и ''Крушевачки ноћни полумаратон'' 
у износу од 50.000,00 динара. 

 
34. Бокс клуб ''14.октобар'', ПИБ 100322709, 

матични бр. 07145314, у укупном  износу од 400.000,00 
динара,  за реализацију годишњег програма. 

 
35. Фитнес клуб '' Хомоспотикус''  ПИБ, матични 

бр. у укупном  износу од 45.000,00 динара, за 
реализацију годишњег програма. 

 
36. Одбојкашки клуб ''Кнез Лазар'' , ПИБ 

106311118,  матични бр. 17781294, у укупном  износу 
од 100.000,00 динара,  за реализацију годишњег 
програма. 

37. Одбојкашки клуб ''Витез'' , ПИБ 107684725 
матични бр. 28781130, у укупном  износу од 85.000,00 
динара,  за реализацију годишњег програма. 

 
38. Стонотениски клуб „Напад“, ПИБ 107477740 

матични бр. 28774133, у укупном  износу од 100.000,00 
динара,  за реализацију годишњег програма. 

 
39. Аутомобилски спортски  клуб “Божиловић 

рецинг теам'' , ПИБ 108030372, матични бр. 28791194, 
у укупном  износу од 920.000,00 динара, за реализацију 
годишњег програма. 

 
40. Дечији гимнастички клуб ''Напредак'' , ПИБ 

105405992, матични бр.17689835, у укупном  износу од 
400.000,00 динара,  за реализацију годишњег програма. 

 
41. Одбојкашки клуб Напредак 037, ПИБ 

107983959, матични бр. 27789599, у укупном  износу од 
700.000,00 динара и то за: реализацију годишњег 
програма – такмичарска сезона у  износу од 600.000,00 
динара и за део закупа простора ради реализације 
годишњег програма (СЦ Крушевац) у износу од 
100.000,00 динара. 

 
42. Спортски клуб за децу и омладину са 

посебним потребама''Палестра'' ПИБ 103261573, 
матични бр. 17548913, у укупном  износу од 325.000,00 
динара,  за реализацију годишњег програма 

 
43. Омладински кошаркашки клуб ''Багдала'' , 

ПИБ 109339947, матични број 288119340, у укупном 
износу од 100.000,00 динара за реализацију годишњег 
програма. 

 
II-  ОДБИЈАЈУ СЕ  годишњи програми спортских 

организација  и то: 
 
1. Стреличарски клуб '' Царска Стрела'' Крушевац 
2. Параглајдинг клуб '' Аир 037'' 
3. Стонотениски клуб ''Цар Лазар'' 
4. Карате клуб '' Крушевац'' 
5. Радио клуб ''Багдала'' 
6. Кошаркашки клуб '' Напредак – Рубин'' 
7. Бициклистички клуб Крушевац 
8. Кик бокс клуб  '' Цар Лазар '' 
9. Бриџ клуб Макс АС 
10. Пливачки клуб '' Лагуна'' 
11. Одбојкашки савез града Крушевца 
12. Скијашки клуб '' Биатлон'' 
13. Теквондо клуб Багдала  
14. Пливачки и ватерполо клуб  ''Расина'' Крушевац  
15. Одбојкашки клуб '' Антена 08 ' 
 
III - Обезбеђују се наменска  буџетска средства у 

износу од 2.040.000,00 динара за реализацију 
манифестација од значаја за град Крушевац за 2017. 
годину 

 
IV-  Налаже се да средства која су намењена за 

реализацију годишњих програма у делу закупа,  
(коришћење објеката Установе за физичку културу 
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Спортски центар Крушевац) Спортски савез града 
Крушевца  као потписник Уговора  врши директну 
уплату СЦ Крушевац по Табеларном приказу  
расподеле буџетских средстава спортских организација 
и удружења по месецима за 2017.год. која ће тагође 
бити саставни део Уговора.   

 
V – Одобрени износ за финансирање  годишњих 

програма спортских организација  којима се остварује 
општи интерес у области спорта  на територији града 
Крушевца у 2017.год. у укупном износу од  
40.000.000,00 динара, преноси се подносиоцу 
годишњих програма - Спортском савезу града 
Крушевца, који ће реализовати свој и  програм својих 
чланица. 

 
VI- Реализатори годишњих програма, утврђени 

тачком I  овог Решења, дужни су да: 
 
- приликом реализације програма, примењују 

Закон о јавним набавкама, 
 
- изврше усклађивање финансијских планова са 

одобреним средствима, 
 
VII– Саставни део Уговора биће Табеларни приказ  

расподеле буџетских средстава спортских организација 
и удружења по месецима за 2017.год.   

 
VIII -  Корекција одобрених износа средстава за 

финансирање програма, у зависности од остварених 
резултата, вршиће се на крају такмичарске сезоне 
2016/2017 године (01.06.2017.год.) . 

 
IX -  Месечни  пренос наменских буџетских  средстава 

у 2017. години вршиће  се на основу  Закључка о преносу 
средстава који потписује Градоначелник, и то: један за 
зараде запослених  у Спортском савезу града Крушевца и 
Спортском друштву Напредак и други за редовну 
делатност спортских организација. 

 
X -  По закључењу Уговора о одобрењу средстава и 

финасирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији града Крушевца 
у 2017. години између Градоначелника града Крушевца 
(наручилац) и Спортског савеза града Крушевца 
(реализатор), одобрени износ средстава за реализацију 
програма преноси се подносиоцу годишњих програма - 
Спортском савезу града Крушевца, који ће реализовати 
програм у складу са Уговором, одобреним квотама 
буџета града за 2017. годину и према динамици 
достављене документације за наплату. 

 
XI - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-15/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

14 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и тачке IV 
Решења о образовању Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/16), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 02.02.2017. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I – ИМЕНУЈУ СЕ председник, заменик 
председника и чланови Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности града Крушевца у саставу: 

 
Председник 
Весна Лазаревић, заменик Градоначелника града 

Крушевца. 
 
Заменик председника 
Оливера Дреновац, помоћник Градоначелника за 

енергетику, одрживи развој и заштиту животне средине. 
 
Чланови: 
1. Велибор Лазаревић, члан Градског већа града 

Крушевца,  
2. Драгица Бојковић, заменик начелника Градске 

управе града Крушевца,  
3. Снежана Радуловић, начелник Одељења за 

инспекцијске послове, Градска управа,  
4. Мирослава Шиндић, начелник Одељења за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Градска 
управа, 

5. Биљана Цветковић, начелник Одељења за 
финансије, Градска управа. 

 
II - Задаци Комисије за координацију инспекциј-

ског надзора над пословима из изворне надлежности 
града Крушевца њиховим потребама одређени су 
тачком III Решења о образовању Комисијe за коорди-
нацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности града Крушевца.  

Комисија образује радне групе и стручне тимове за 
одређену област, односно одређена питања инспекцијског 
надзора. 

 
III - Административне послове за потребе Комисије 

обављаће Одељење за инспекцијске послове Градске 
управе града Крушевца. 

 
IV - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 011-3/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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15 
На основу члана  137. Закона о спорту („Службени 

гласник РС”, бр. 10/16),  и члана 48. Статута града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 22.02.2017. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК  

 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I  - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописују се критеријуми и 
начин одобравања програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта и доделе средстава, изглед и 
садржина предлога годишњег програма и посебних 
програма и документације која се уз предлог подноси, 
садржина и изглед извештаја о реализацији програма и 
начин и поступак контроле реализације одобрених 
програма односно пројеката и начин јавног објављивања 
података о предложеним програмима, односно 
пројектима за финансирање. 

 
II  -  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА  
        ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 
        У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
Члан 2. 

 
Средства за остваривање потреба и интереса у 

области спорта на територији Града, утврђених 
Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), обезбеђују 
се у буџету Одлуком о буџету града Крушевца за сваку 
календарску годину. 

 
Члан 3. 

 
Средства из члана 2.ове одлуке користиће се у 

складу са Законом, за: 
1. Реализацију годишњих програма и пројеката  

спортских, односно других удружења у области спорта; 
2. Реализацију посебних програма и пројеката 

спортских, односно других удружења у области спорта; 
3. Стипендирање за спортско усавршавање  

категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста; 

4. Награђивање и признања за постигнуте 
спортске резултате и допринос развоју спорта и 

5. Коришћење спортских сала и спортских 
објеката који су у државној својини. 

Средства за реализовање општег интереса у 
области спорта из  тачке 3, 4, и 5. обезбеђиваће се у 
складу са посебним правилима које ће утврдити 
Градско веће града Крушевца. 

 
 

III - УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ  ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ И 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
 

3.1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ 
 

Члан 4. 
 

На основу годишњих програма, средства из члана 
3. тачка 1. ове Одлуке обезбеђују се на годишњем 
нивоу (у даљем тексту: годишњи програм) за: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације, односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом;  

2) изградњу, одржавање и опремање спортских 
објеката на територији града Крушевца, а посебно 
јавних спортских терена у стамбеним насељима или у 
њиховој близини и школских спортских објеката, и 
набавка спортске опреме и реквизита;  

3) организација спортских такмичења од посебног 
значаја за град Крушевац;  

4) учешће спортских организација са територије 
града Крушевца у домаћим и европским клупским 
такмичењима;  

5) физичко васпитање деце предшколског узраста и 
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад 
школских спортских секција и друштава, општинска, 
градска и међуопштинска школска спортска такмичења 
и др.);  

6) делатност организација у области спорта са 
седиштем на територији града Крушевца које су од 
посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

 7) делатност организација у области спорта чији је 
оснивач град Крушевац; 

8) едукација, информисање и саветовање грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима;  

9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и 
дистрибуција релевантних информација за адекватно 
задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији града Крушевца, истраживачко-развојни 
пројекти и издавање спортских публикација;  

10) унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије града Крушевца и 
подстицање запошљавања високо квалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста;  

 
Члан 5. 

 
Делатност и програми организација у области 

спорта чији је оснивач локална самоуправа остварује се 
у складу са Законом о јавним службама. 

 
Члан 6. 

 
Годишњи програми из члана 4. став 1, тачка 2.  

одобравају се и реализују по посебној процедури, у 
складу са Програмом развоја града Крушевца, Одлуком 
о буџету града Крушевца  и  Програмом развоја спорта 
на територији града Крушевца. 
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Предлог годишњег програма изградње, опремања и 
одржавања спортског објекта на подручју града  
Крушевца, из члана 4. став 1. тачка 2) Правилника, 
укључујући и школски спортски објекат, може се 
поднети само од стране власника, односно корисника 
земљишта или спортског објекта уз сагласност 
власника земљишта, односно спортског објекта. 

 
3.2. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

Члан 7. 
 

На основу посебних програма и пројеката, средства 
из члана 3. тачка 2. ове Одлуке, обезбеђују се за: 

1. обезбеђење услова и организовање спортских 
кампова за спортски развој талентованих спортиста и 
унапређење квалитета стручног рада са њима; 

2. унапређење заштите здравља спортиста и 
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање;  

3. спречавање негативних појава у спорту (допинг, 
насиље и недолично понашање, намештање спортских 
резултата и др.);  

4.  рационално и наменско коришћење спортских 
сала и спортских објеката у државној својини чији је 
корисник град Крушевац и спортских објеката у 
својини града Крушевца кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта; 

 
Члан 8. 

 
Посебни програми и пројекти из члана 7. тачка 4. 

одобравају се и реализују по посебном поступку и 
Правилнику, који доноси Градско веће града Крушевца. 

                                                                      
Члан 9. 

 
Јавни позив (конкурс) за финансирање посебних 

програма расписује Комисија, уз сагласност начелника 
Градске управе рада Крушевца (у даљем тексту: 
Начелник), у року усклађеном са Програмским 
календаром утврђеним чланом 117. Закона, односно 
најкасније до 1. фебруара текуће године за ту годину. 

Конкурс траје 30 дана. 
Конкурс из става 1. овог члана објављује се у 

средствима јавног информисања и на сајту града 
www.krusevac.rs.  

Конкурс из става 1. овог члана садржи:  
-  посебне активности из члана 21. овог  Правилника 

за које се конкурс спроводи,  
- датум објављивања конкурса, 
- укупан износ средстава за реализацију  посебних 

програма,  
- могуће учеснике конкурса,  
- рок за подношење пријаве на конкурс,  
- образац пријаве на конкурс,  
- податке о документацији коју је потребно приложити 

уз пријаву на конкурс и  
- обавештење о начину попуњавања обрасца 

програма и о документацији која се прилаже уз пријаву на 
конкурс.  

Члан 10. 
 

Предлог програма може се изузетно односити и на 
активности које се реализују у дужем временском 
периоду, до четири године, под условом да је то нужно 
с обзиром на природу и циљеве активности, да су 
предлогом програма за сваку годину предвиђена 
потребна средства и да су мерљиви годишњи резултати 
реализације програма. 

Наставак реализације програма из става 1. овог 
члана одобрава се сваке године. 

Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 
2. овог члана може се одобрити само ако је поднет 
годишњи извештај за претходну буџетску годину у 
складу с уговором о реализовању програма и ако су 
остварени очекивани резултати. 

 
3.3.  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ГОДИШЊЕ И 

ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ 
 

Члан  11. 
 

Носилац одобреног програма или пројекта 
обавезан је да набавку добара, услуга или радова у 
оквиру одобрених средстава врши у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке. 

 
Члан 12. 

 
Програми којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта (у даљем тексту: 
годишњи и посебни програми) могу бити одобрени 
уколико испуњавају критеријуме у погледу: 

1) предлагача програма; 
2) носиоца програма; 
3) садржине и квалитета програма; 
4) финансирања програма. 
 
3.3.1. Предлагач програма 
 

Члан 13. 
 

Предлоге годишњих програма, у складу са 
Законом, подносе следеће организације: 

1) Спортски савез града Крушевца – предлог свог 
годишњег програма; 

2) Спортски савез града Крушевца-предлоге  
годишњих програма организација у области спорта са 
седиштем на територији града Крушевца, територијални 
спортски савез учлањен у Спортски савез града 
Крушевца, за области из члана 4. став 1. тач. 1), 3), 4), 
5), 6), 8), 9) и 10) Правилника; 

 
Спортски савез  града Крушевца  предлоге годишњих 

програма из става 1. тачка 2) овог члана организација у 
области спорта са седиштем на територији града  
Крушевца подноси у име тих организација. 

Организације у области спорта могу своје 
активности реализовати и  као део програма Спортског 
савеза града Крушевца, спортског друштва или 
градског гранског спортског савеза, односно спортског 
савеза за област спорта, осим програма учешћа у 
спортским такмичењима.  
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Организације у области спорта са седиштем на 
територији града Крушевца које су од посебног значаја 
за град из члана 4.  тачка 6) Правилника,  у предлогу 
свог годишњег програма наводе и активности којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта за које се, сагласно Закону, подносе посебни 
програми и не могу да конкуришу по јавном позиву. 

 
Предлози годишњих програма подносе се посебно 

за сваког носиоца програма.   
 
3) Предшколска установа и школе, које имају 

статус организација у области спорта, у складу са 
Законом, - за програме везане за организоване 
ваннаставне спортске активности ученика кроз школске 
спортске секције, школска спортска удружења и екипе, 
организовано физичко васпитање деце предшколског 
узраста кроз игру и спортске активност и, као и у 
односу на обављање стручног рада у спорту (члан 4, 
тачка 5. и 10. Правилника). 

4) Предлоге посебних програма из члана 7. овог 
Правилника подносе: Спортски савез града Крушевца  
и друге организације у области спорта са седиштем на 
територији града Крушевца, у складу са динамиком 
утврђеном у члану 117. став 1. овог Закона.  

Предлози годишњих и посебних програма састоје 
се из једне или више програмских целина, а подносе се 
одвојено за сваку од области из члана 4. и 7. овог 
Правилника. 

Програми из члана 4. тачка 1, 2, и 5 овог 
Правилника имају приоритет при избору у односу на 
остале програме. 

Предлог годишњег програма Спортског савеза  града 
Крушевца садржи као посебну програмску целину 
активности потребне за остваривање надлежности 
утврђених Законом и овим Правилником. 

Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање 
потреба и интереса грађана у области спорта не може 
предлогом програма да обухвати активности које се већ 
финансирају средствима буџета аутономне покрајине 
или Републике Србије. 

 
3.3.2. Носилац програма 
 

Члан 14. 
 

Спортском, односно другом удружењу (у даљем 
тексту: носилац програма) могу да се доделе средства 
из буџета Града, на основу поднетог предлога 
годишњег и посебног програма или пројекта, под 
условом да испуњава опште  услове односно 
критеријуме. 

Општи услови су  да је носилац програма: 
1.  регистрован у складу са законом, 
2. уписан у националну евиденцију у складу са 

Законом о спорту, 
3. искључиво или претежно послује на недобитној 

основи,у складу са законом, 
4. има седиште и своју активност реализује на 

територији Града, 
5. је директно одговоран за припрему и извођење 

програма  

6. је претходно обављао делатност најмање 
годину дана 

7. да испуњава, у складу са Законом о спорту, 
прописане услове за обављање спортских активности и 
делатности, 

8. је са успехом реализовао одобрени програм, 
претходних година,  као носилац програма, 

9. није у поступку ликвидације, стечаја и под 
привременом забраном обављања делатности, 

10. нема блокаду пословног рачуна у тренутку 
закључења уговора о реализацији програма и 
пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, 
пореске дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања, 

11. није у последње две године правноснажном 
одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у 
вези са својим финансијским пословањем,коришћењем 
имовине, раду са децом и спречавањем негативних 
појава у спорту, 

12. ангажује најмање једног спортског стручњака 
који има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту и 

13. има обезбеђен простор за реализацију 
програма. 

14. да је поднет од стране овлашћеног предлагача 
програма. 

15. члан одговарајућег надлежног националног 
гранског спортског савеза преко кога се остварује 
општи интерес у области спорта. 

 
       Члан 15. 

 
У складу са Програмским календаром утврђеним 

чланом 117. Закона, носиоци програма достављају своје 
предлоге годишњих и посебних програма Комисији  за 
избор годишњих и посебних  програма у области 
спорта  (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 16. 

 
Носилац годишњег и посебног програма дужан је 

да промет буџетских средстава врши преко посебног 
рачуна наведеног у предлогу програма. 

 
Члан 17. 

 
За подношење предлога годишњих програма 

објављују се јавна обавештења на сајту града Крушевца 
и сајту Спортског савеза града Крушевца, а за 
подношење посебних програма, у складу са чл.9. овог 
Правилника. 

 
3.3.3. САДРЖИНА И КВАЛИТЕТ ПРОГРАМА 

 
Члан 18. 

 
Предлог програма мора да испуњава следеће 

критеријуме: 
1. да садржином и квалитетом програм доприноси 

остваривању општег интереса у области спорта кроз 
повећање обухвата деце, унапређења здравља корисника, 
повећање броја група, унапређења стручног рада; 
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2. да је у складу са спортским правилима надлежног 
националног гранског спортског савеза за носиоце 
програма из члана  4. тачка  6. као и  којој категорији 
спорта припада из Одлуке о категоризацији спорта; 

3.  да је у складу са Програмом развоја спорта у 
граду  Крушевцу 

4.  да се реализује на територији града Крушевца,  
5. да има значајан и дуготрајан утицај на развој 

спорта у граду Крушевцу тако да се повећава број 
спортиста, унапређује стручни рад, повећава обухват 
грађана бављењем спортом и сл.; 

6. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја 
учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију 
програма и да не постоји никаква сумња у могућност 
реализовања програма; 

7. да ће се реализовати у текућој години. 
 

Члан 19. 
 

Предлози годишњих и посебних програма подносе 
се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од 
области потреба и интереса грађана из члана 4. и 7. 
овог Правилника. 

 
Предлог програма садржи детаљне податке о: 
1) носиоцу програма; 
2) области потреба и интересе грађана у којој се 

остварује програм из члана 4. и 7. Правилника;  
3) учесницима у реализацији програма  и својству 

у коме се ангажују;  
4) циљевима и очекиваним резултатима, 

укључујући које ће проблеме програм решити и којим 
групама популације и на који начин ће програм 
користити;  

5) врсти и садржини активности и времену и 
месту реализације програма, односно обављања 
активности;  

6) томе како ће се вршити оцењивање успешности 
програма (вредновање резултата програма);  

7) финансијском плану (буџету) програма, 
односно потребним новчаним средствима, исказаним 
према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у 
паушалном износу;  

8) динамичком плану употребе средстава 
(временски период у коме су средства потребна и 
рокови у којима су потребна);  

9) начину унутрашњег праћења и контроле 
реализације програма и евалуације резултата;  

10) претходном и будућем финансирању носиоца 
програма и програма. 

 
У предлог годишњег и посебног програма уносе се 

одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. 
Закона, лица која учествују у реализацији програма. 

 
Члан 20. 

 
Предлози програма разматрају се ако су испуњени 

следећи формални (административни) критеријуми: 
1) да је уз предлог програма достављено 

пропратно писмо у коме су наведене основне 
информације о носиоцу програма и предложеном 
програму (назив носиоца програма и назив програма, 

временско трајање, финансијски износ тражених 
средстава, област општих потреба и интереса грађана 
из члана 4. и 7. Правилника и које је потписало лице 
овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца 
програма; 

2) да је предлог програма поднет на утврђеном 
обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном 
(откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у 
службеној употреби.  

3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи 
веродостојне податке; 

4) да је поднет у прописаном року. 
 

Члан 21. 
 

Уз предлог програма, поднетог на прописаном 
обрасцу, подноси се документација утврђена овим 
Правилником и друга документација којом се доказује 
испуњеност Законом и овим Правилником прописаних 
ближих критеријума за задовољавање потреба и 
интереса грађана у области спорта и писана изјава лица 
овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца 
програма да не постоје препреке из члана 14. овог 
Правилника. 

Образац предлога програма и документација која 
се доставља уз предлог програма морају бити у 
потпуности попуњени и достављени у три примерка, с 
тим да образац предлога програма треба бити 
достављен и у електронској форми (CD, флеш). 

Сва обавезна и пратећа документација, као и 
компакт-диск или флеш меморија (CD/флеш), морају 
бити достављени Комисији у једној запечаћеној 
коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу 
настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, 
или лично, на адресу града Крушевца, ул. 
Газиместанска бб. 

Предлог програма  који је послат у више коверата, 
тј. пакета, неће бити узет у обзир. 

Предња страна коверте са предлогом програма 
мора садржати најмање следеће податке: 

1) назив годишњег/посебног програма којим се 
задовољавају потребе  и интереси грађана у области 
спорта;  

2) назив подносиоца предлога;  
3) адресу подносиоца предлога;  
4) назив програма;  
5) напомену да се не отвара пре истека рока из 

јавног позива (код посебних програма). 
Уколико примљени предлог програма није поднет 

на начин прописан у ставу 2. овог члана, овлашћено 
лице града  Крушевца указаће без одлагања на тај 
пропуст подносиоцу програма и позвати га да 
недостатке отклони у року од седам дана. 

Образац за пријављивање предлога програма 
доступан је код Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевца, Спортског савеза града 
Крушевца  и на интернет сајту Града www.krusevac.rs 

 
Члан 22. 

 
Када предлог програма подноси Спортски савез града 

Крушевца, обједињено за свој програм и програме 
организација у области спорта, предлог програма треба да 
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буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан 
образац за сваког носиоца програма и за сваку од области 
потреба и интереса грађана из члана 4 и 7. Правилника), уз 
подношење збирног прегледа свих предлога према 
носиоцима програма. 

 
Члан 23. 

 
Предлози годишњих програма достављају се према 

динамици утврђеној Програмским календаром из члана 
117. став 1. Закона. 

Предлози посебних програма достављају се у року 
утврђеном јавним позивом. 

Сагласно Закону, Градско веће може изузетно 
одобрити одређени програм којим се реализују потребе 
и интереси грађана у области спорта из члана 137. став 
1. Закона и на основу поднетог предлога програма у 
току године, без јавног позива, у случају када је у 
питању програм од посебног значаја за задовољавање 
потреба  и интереса грађана у области спорта, а 
подносе га овлашћени предлагачи  програма из члана 
13. Правилника и када је у питању програм који није из 
објективних разлога могао бити поднет у складу са 
Програмским календаром, а предмет и садржај 
програма је такав да може бити успешно реализован 
само од стране одређеног носиоца програма. 

 
3.1.4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА. 
 

Члан 24. 
 
Програми се финансирају, у целини или делимично 

и у висини и под условима који обезбеђују да се уз 
најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне 
самоуправе постигну намеравани резултати. 

Програми се финансирају једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију програма. 

Потребе грађана из члана 4. став 1. тач. 1), 2) и 5) 
Правилника имају приоритет при избору програма 
којим се задовољавају потребе грађана у области 
спорта у граду  Крушевцу односно други програми 
могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе 
грађана из члана 4. став 1. тач. 1), 2) и 5) Правилника.  

 
Члан 25. 

 
Финансијски план (буџет) програма предвиђен 

предлогом програма треба да буде: 
1) остварив и објективан – да су планирани 

реални износи по свим изворима средстава и врстама 
трошкова; 

2) обухватан – да садржи све трошкове програма 
из свих извора финансирања; 

3) структуриран – да је тако формулисан да у 
потпуности прати захтеве прописаног обрасца за 
израду програма; 

4) уравнотежен – у односу на планиране 
трошкове; 

5) тачан  и реалан – по свим врстама трошкова. 
Финансијски план састоји се од директних 

оправданих и индиректних оправданих трошкова 
програма. Директни трошкови реализације програма 
треба да буду оправдани, стварни и у непосредној вези 
са циљевима реализације програма; 

Додатни (индиректни) оправдани трошкови носиоца 
програма не смеју да прелазе 15% од директних 
оправданих трошкова реализације програма. 

Под оправданим директним трошковима сматра се: 
закуп простора за спортске активности, ангажовање 
спортских стручњака који реализују програм редовних 
односно посебних активности, редовне лекарске 
прегледе спортиста, осигурање спортиста, набавку 
спортске опреме, реквизита и справа, транспорт 
спортске опреме, превоз и смештај спортиста на 
припремама и такмичењима, судијске таксе и 
котизације за такмичење, штампање публикација и 
материјала, информисање јавности. 

Под индиректним оправданим трошковима сматра 
се: накнада за рад лица која учествују у реализацији 
програма – највише две просечне бруто зараде у 
Републици Србији, према подацима органа надлежног 
за послове статистике; за трошкове путовања и 
дневница лица која учествују у реализацији програма – 
до висине уобичајених трошкова, у складу са 
прописима који важе за државне службенике и 
намештенике; за трошкове куповине опреме и плаћања 
услуга (нпр. хотелске услуге) – под условом да су 
неопходни за реализацију програма и да су уговорени у 
складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

Неоправдани трошкови су: дугови и покривање 
губитака или задужења; каматна задужења; ставке које се 
већ финансирају из неког другог програма; трошкови 
куповине земљишта и зграда и капитална улагања, осим 
када је то неопходно за реализацију програма; трошкови 
губитака због промена курса валута на финансијском 
тржишту; трошкови отплате рата по основу раније 
закључених уговора (лизинг, кредит); куповина 
алкохолних и  безалкохолних газираних пића, брзе хране 
и дувана; паркинг у земљи; животно осигурање; казне; 
куповина поклона, осим код организације међународних 
спортских приредаба и у складу са правилима надлежног 
међународног спортског савеза; „разно”, „ евентуално”, 
„остало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у 
буџету програма). 

Средства која организација или њени партнери 
улажу у активности на реализацији програма морају 
бити посебно наведена.    

 
Члан 26. 

 
Једној организацији у области спорта не може се 

одобрити више од 20% средстава од укупне суме 
средстава буџета Града Крушевца  предвиђених за 
финансирање програма из области спорта, с тим да се 
трошкови програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у јединици локалне самоуправе 
морају односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце. 

 
IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И 

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 27. 
 

Годишњи програм се извршава према динамици 
утврђеној чланом 117. Закона. 
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Уколико нека од организација у области спорта не 
достави Спортском савезу  града Крушевца  свој 
предлог програма до 1. јуна, оставиће им се у 
оправданим случајевима накнадни рок до седам дана за 
достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде 
достављен, сматраће се да је та организација одустала 
од предлагања својих програма у текућој години.  

Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи 
рок за предузимање утврђених радњи. 

Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог 
Правилника, објављују се на интернет сајту града  
Крушевца www.krusevac.rs. 

У јавном позиву за достављање посебних програма 
наводе се битни услови и критеријуми које треба да 
испуне предложени програми, а посебно: предмет 
јавног позива, висина средстава која су на располагању 
за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају 
бити употребљена добијена средства, рок до кога 
морају бити поднети предлози програма, датум 
обавештавања носиоца програма о одобреним 
програмима, место, време и лице код кога се може 
добити документација у вези с јавним позивом. 

 
Члан 28. 

 
За оцену годишњих и посебних програма Градско 

веће образује Стручну комисију (у даљем тексту: 
Комисија). Комисија има председника и четири члана, 
од којих је један члан представник Спортског савеза  
града Крушевца. 

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица 
која имају искуство у управљању организацијама у 
области спорта и програмима у области спорта. 

Градско веће  може образовати и посебну стручну 
комисију за оцену програма из одређене области 
потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона. 

Комисија врши стручни преглед и даје оцену 
поднетих предлога, на основу Закона и овог 
Правилника и доставља Градском већу предлог за 
одобравање програма. 

Комисија може да, за предлоге програма код којих 
постоји потреба за додатним информацијама или 
појашњењима или кориговањима, пре достављања 
предлога Градском већу, тражи додатно објашњење 
или кориговање од подносиоца, односно носиоца 
програма. 

Комисија може о одређеном питању да затражи и 
прибави писано стручно мишљење од стране 
истакнутих стручњака или одговарајућих организација. 

Именованим члановима Комисије може се 
Решењем о образовању Комисије Градског већа 
одредити накнада за рад, закључењем уговора о делу. 

 
Члан 29. 

 
Предлог програма Комисија оцењује према 

следећим критеријумима: 
1) испуњеност формалних (административних) 

услова које треба да испуни предлог програма; 
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, 

односно носиоца програма утврђених Законом и овим 
Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и 

интересима грађана у области спорта из члана 137. став 
1. Закона,  циљевима Националне стратегије развоја 
спорта у Републици Србији и циљевима Програма 
развоја спорта у граду  Крушевцу; 

4) вредновање квалитета предлога програма. 
 
Приоритет при давању предлога Комисији за 

одобравање средстава имају програми који су боље 
оцењени према критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) 
овог члана, и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак 
средстава из буџета града Крушевца постигну намеравани 
резултати. 

При давању предлога за одобравање програма 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта, Комисија мора водити рачуна да 
приоритет имају програми који су структурне и 
развојне природе, а између програма организовања, 
односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет 
имају програми који се односе на спортска такмичења 
вишег ранга, у складу са Законом. 

 
Члан 30. 

 
Процена квалитета годишњих и посебних програма: 
1)  организација у области спорта, осим годишњих 

програма категорисаних спортских организација, врши се 
према критеријумима из Табеле вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма, дате на Обрасцу 5 који је 
одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део, 
према критеријумима који су подељени на секције и 
подсекције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) 
од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 
– добро; 5 – веома добро. 

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) 
квалитета годишњег и посебног програма из става 1. 
овог члана обухватају: 

1) секција 1 – Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма (подсекције: да ли носилац 
програма и партнери имају довољно искуства у вођењу 
сличних програма; да ли носилац програма и партнери 
имају довољно стручности и техничког знања за вођење 
предложеног програма – имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и 
партнери имају довољне управљачке капацитете – 
укључујући ангажована лица, опрему и способност за 
управљање предложеним финансијским планом програма; 
да ли носиоци програма имају довољно стабилне и 
довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова; 

2) секција 2 – Значај програма (подсекције: 
конзистентност програма – у којој мери програм 
задовољава потребе и узима у обзир ограничења која 
постоје у области спорта у граду Крушевцу, колико су 
јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су 
везани за програм, да ли су потребне циљне групе и 
крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, 
да ли програм поседује додатне квалитете) – максимално 
25 бодова; 

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су 
планиране активности одговарајуће, практичне и 
доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је 
компактан целокупан план програма, да ли су учешће 
партнера и његово ангажовање у реализацији програма 
добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих 
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корисника и њихово ангажовање у реализацији програма 
добро одмерено, да ли је план реализације програма добро 
разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи 
индикаторе успешности програма који се могу објективно 
верификовати) – максимално 30 бодова; 

4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: 
да ли ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм 
имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати 
програма одрживи) –  максимално 15 бодова; 

5) секција 5 – Финансијски план и рацио-
налност трошкова (подсекције: да ли је однос између 
процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан 
за имплементацију програма) – максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене 
„одговарајуће” (12 поена), предлог програма се 
искључује из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене 
„добар” (15 поена), програм се искључује из 
евалуационог процеса. 

Само предлози програма који буду имали више од 
50 бодова биће узети у разматрање приликом доделе 
средстава. 

Сматра се да Спортски савез  града Крушевца  и 
организације у области спорта са седиштем на 
територији града  Крушевца које су од посебног значаја 
за град  Крушевац  у складу са чланом 137. став 5. 
Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са 
финансијским и оперативним капацитетом из става 2. 
тачка 1) овог члана.  

 
2)  категорисаних спортских организација врши 

се према критеријумима из Табеле вредновања 
квалитета годишњих програма категорисаних 
спортских организација, дате на Обрасцу 6 који је 
одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни 
део, према критеријумима који су подељени на секције 
и подсекције, с тим да свака подсекција има оцену 
(бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – 
одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро, осим секције 
1 која има бодове од 1 до 100, у зависности од броја 
бодова који спортска организација има на основу свог 
рангирања. 

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) 
квалитета годишњег програма из тачке 2. овог члана 
обухватају: 

1) секција 1 - Ранг спортске организације према 
Категоризацији спортских организација у граду  
Крушевцу – максимално 100 бодова;  

2) секција 2 – Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма (подсекције: да ли 
носилац програма и партнери имају довољно искуства 
у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и 
партнери имају довољно стручности и техничког знања 
за вођење предложеног програма – имајући у виду тип 
активности које су предвиђене програмом; да ли 
носилац програма и партнери имају довољне 
управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, 
опрему и способност за управљање предложеним 
финансијским планом програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стабилне и довољне изворе 
финансирање) – максимално 20 бодова; 

3) секција 3 – Значај програма (подсекције: 
конзистентност програма – у којој мери програм 
задовољава потребе и узима у обзир ограничења која 
постоје у области спорта у граду  Крушевцу, колико су 
јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су 
везани за програм, да ли су потребне циљне групе и 
крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, 
да ли програм поседује додатне квалитете) – 
максимално 25 бодова; 

4) секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су 
планиране активности одговарајуће, практичне и 
доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је 
компактан целокупан план програма, да ли су учешће 
партнера и његово ангажовање у реализацији програма 
добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих 
корисника и њихово ангажовање у реализацији програма 
добро одмерено, да ли је план реализације програма добро 
разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи 
индикаторе успешности програма који се могу објективно 
верификовати) – максимално 30 бодова; 

5) секција 5 – Одрживост програма (подсекције: 
да ли ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм 
имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати 
програма одрживи) –  максимално 15 бодова; 

6) секција 6 – Финансијски план и рационалност 
трошкова (подсекције: да ли је однос између 
процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан 
за имплементацију програма) – максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 2. нижи од оцене 
„одговарајуће” (12 поена), предлог програма се 
искључује из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од оцене 
„добар” (15 поена), програм се искључује из 
евалуационог процеса. 

Само предлози програма који буду имали више од 
50 бодова у секцијама 2–6 биће узети у разматрање 
приликом доделе средстава. 

Сматра се да спортске организације са седиштем 
на територији града  Крушевца  које су од посебног 
значаја за град  Крушевац  у складу са чланом 137. став 
5. Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези 
са финансијским и оперативним капацитетом из става 
2. тачка 2) овог члана. 

 
Члан 31. 

 
Након извршене анализе и оцене поднетих 

предлога годишњих и посебних програма, Комисија 
сачињава образложен предлог годишњих и посебних 
програма у области спорта на територији Града за 
наредну буџетску годину који могу да се финансирају 
из буџета Града, и предлаже Градском већу износ 
средстава за сваки појединачни програм. 

 
Члан 32. 

 
Градско веће, на предлог Комисије, доноси 

појединачна Решења о одобрењу годишњих и посебних 
програма у области спорта на територији Града, и 
утврђује износ средстава за њихову реализацију. 
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 Решења Градског већа о одобрењу годишњег и 
посебног програма су коначна и против њих се може 
водити управни спор. Предмет управног спора не може 
бити, у складу са Законом, износ добијених средстава 
по основу годишњих и посебних програма. 

 
Члан 33. 

 
Годишњи и посебни програми, финансирају се у 

висини и под условима који обезбеђују да се уз 
најмањи утрошак средстава из буџета Града постигну 
намеравани резултати. 

Програми из чл. 4. тачка 1, 2. и 5.  овог Правилника 
имају приоритет при избору програма. 

 
Члан 34.  

 
Међусобна права и обавезе између носиоца 

програма чији је програм одобрен Решењем   из чл.  32. 
овог Правилника, уређују се Уговором о додели 
средстава за реализацију годишњег и посебног 
програма који закључује начелник Градске управе и  
носиоц програма чији је програм одобрен Решењем. 

 
Члан 35. 

 
Изузетно, спортском, односно другом удружењу 

могу да се доделе средства за реализацију  програма из 
члана 7. и чл. 23. став 3. овог Правилника и на основу 
поднетог предлога  програма у току године, без јавног 
позива,у случају када је у питању програм од посебног 
значаја за остваривање општег интереса у спорту, а 
подносе га носиоци из члана 138. Закона, уколико 
програм из објективних разлога није могао да буде 
поднет у складу са Програмским календаром, а предмет 
и садржај програма је такав да може бити успешно 
реализован само од стране одређеног носиоца 
програма. 

Решењем о одобрењу програма из става 1. овог 
члана које доноси начелник Градске управе на 
образложен предлог Комисије, утврђује се и износ 
средстава за његову реализацију. 

Међусобна права и обавезе између спортског, 
односно другог удружења чији је програм одобрен 
решењем начелника Градске управе из става 2. овог 
члана, уређују се уговором о додели средстава за 
реализацију програма. 

 
V - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 36. 

 
Са носиоцем одобреног годишњег односно посебног 

програма, у складу са Законом, начелник Градске управе  
закључује уговор о реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове 
позиву за закључење уговора у року од осам дана од 
дана пријема позива, сагласно Закону сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

Ако су одобреном програму, према критеријумима 
утврђеним овим Правилником, додељена мања 
средства за реализацију од средстава наведених у 
буџету предлога програма, пре закључења уговора, 

подносилац програма усклађује буџет програма са 
висином расположивих средстава, односно измену 
буџета предлога програма, или доказ да је обезбедио 
додатна средства за реализацију програма, најкасније у 
року од осам дана. а у противном ће се сматрати да је 
одустао од уговора. 

Уговор закључен супротно овом Правилнику и 
Закону ништав је. 

 
Члан 37. 

 
Одобрени износ средстава за реализацију програма 

преноси се организацији која реализује програм у складу са 
уговором и одобреним квотама буџета града, према 
динамици испостављене документације за наплату. 

 
VI - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 
Члан 38. 

 
Носиоци одобрених годишњих и посебних 

програма обавезни су да Комисији, на њен захтев, као и 
у року који је предвиђен уговором о реализовању 
програма, а најмање једном годишње, доставе извештај 
са потребном документацијом о остваривању програма 
или делова програма и коришћењу средстава буџета 
града Крушевца. 

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана 
по истеку сваког месеца односно квартала у току 
реализације програма, на посебном обрасцу,  ако овим 
Правилником није другачије одређено.  

Наредна авансна уплата буџетских средстава се 
неће уплаћивати оним носиоцима програма који не 
доставе периодични извештај. 

Носиоци одобреног програма у завршном 
извештају о реализацији програма врше и процену 
постигнутих резултата са становишта постављених 
циљева (самоевалуација). 

Начелник Градске управе, на предлог Комисије,  
може обуставити даље финансирање програма, односно 
једнострано раскинути уговор о реализовању програма 
ако носилац одобреног програма не достави извештај у 
року предвиђеном уговором. 

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана 
од завршетка реализације програма достави Комисији 
завршни (коначни) извештај о раелизацији програма, са 
фотокопијама комплетне документације о утрошку 
средстава, оверене сопственим печатом. 

Комисија разматра само оне извештаје о 
реализацији програма који су поднети на прописаном 
обрасцу. 

 
Члан 39. 

 
Комисија врши  анализу реализације програма и 

постизања планираних ефеката, са циљем да се утврди: 
да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у 
односу на постављене индикаторе; да ли су постављени 
циљеви били релевантни; да ли су постигнути 
очекивани резултати; да ли је остварен очекивани 
утицај; да ли су остварени утицаји у складу са 
утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост. 
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Члан 40. 
 

Носиоци програма који не утроше одобрена 
буџетска средства по некој од авансних уплата, дужни 
су да у периодичном извештају образложе разлоге због 
којих та средства нису утрошена, и да траже одобрење 
да се та средства пренесу у наредни период.  

Уколико се ради о неутрошеним средствима на 
годишњем нивоу, носилац програма је обавезан да по 
подношењу завршног извештаја изврши повраћај 
средстава у буџет града Крушевца.  

 
Члан 41. 

 
Носилац одобреног програма најмање једном 

годишње чини доступним јавности извештаје о свом 
раду и о обиму и начину стицања и коришћења 
средстава и тај извештај доставља Комисији. 

Извештај из претходног става може се објавити и 
на интернет сајту носиоца програма и мора бити 
доступан јавности током целе године. 

На свим документима и медијским промоцијама 
везаним за реализовање програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта мора бити истакнуто 
да се програм финансира средствима из буџета града 
Крушевца. 

 
VII -  КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 

ПРОГРАМА 
 

Члан 42. 
 

Носилац програма води све потребне евиденције 
које омогућавају  Комисији  спровођење контроле 
реализовања програма и утрошка средстава. 

Носилац одобреног програма дужан је да чува 
евиденцију, односно документацију која се односи на 
реализовање тог програма десет година од дана када је 
тај програм завршен, ако законом није друкчије 
одређено. 

Носилац програма је у обавези да Комисији 
односно другим овлашћеним лицима Градске управе 
омогући увид у целокупну документацију и сва места 
везана за реализацију уговореног програма, и у 
поступку контроле пружи им сва потребна обавештења. 

 
Члан  43. 

 
Носилац одобреног програма коме су пренета 

средства, дужан је да наменски користи средства 
добијена из буџета града Крушевца. 

 Средства добијена из буџета Града Крушевца за 
реализовање програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта морају се вратити, у целости 
или делимично, на рачун буџета града, заједно са 
затезном каматом од момента пријема, у случајевима 
утврђеним у члану 133. ст. 1. и 2. Закона и то: 

1) нетачно или непотпуно обавести даваоца 
средстава о битним околностима везаним за одобрење 
и реализовање програма; 

2) својим пропустом не изврши програм у целини 
или га изврши у небитном делу или га изврши са 
битним закашњењем; 

3) употреби средства ненаменски , у потпуности 
или делимично, 

4) не придржава се прописаних или уговорених 
мера које су утврђене ради осигурања реализације 
програма; 

4) не достави у предвиђеним роковима потребне 
извештаје и доказе, иако га је давалац средстава 
претходно упозорио на неправилности и последице; 

5) престане да испуњава услове који су на основу 
закона потребни за добијање средстава; 

6) спречи или онемогући спровођење прописаних, 
односно уговорених контролних мера. 

У случају наступања околности из претходног 
става, подносилац програма не може добијати средства 
из буџета Града две године, од дана када је утврђено 
постојање околности из става 2. овог члана. Комисија 
може да предложи Градском већу упућивање 
надлежног органа ради вршења контроле. 

 
Члан 44. 

 
Измене у погледу одобрених средстава за 

реализацију програма, могу се извршити ако се:  
1) тиме не угрожава основни циљ програма;  
2) средства компензују у оквиру буџетске ставке, 

као и између њих, обраћајући пажњу на то да 
варијација не сме да прелази 15% од првобитно 
одобрене суме новца у оквиру сваке буџетске ставке.  

У случајевима из става 1. овог члана, носилац 
програма може да направи корекцију у буџету 
програма и да о томе обавести Комисију.  

Одобрено, односно започето финансирање реали-
зације програма може се обуставити ако подносилац 
одобреног програма, у роковима утврђеним уговором о 
реализовању програма, није доставио извештај са 
потребном комплетном документацијом о остваривању 
програма или делова програма и коришћењу средстава 
буџета Града Крушевца. 

 
Члан 45. 

 
Извештај о поднетим предлозима програма са 

траженим износом средстава, Извештај о одобреним 
програмима са износом одобрених средстава и 
годишњи извештај о реализовању свих одобрених 
програма за остваривање општег интереса у спорту 
објављују се на интернет страници Града Крушевца. 

 
Члан 46. 

 
Спортски савез града Крушевца, као овлашћени 

предлагач годишњих програма спортских клубова и 
савеза, прати реализацију одобрених годишњих 
програма и на крају реализације програма подноси 
извештај Комисији о остваривању циљева и ефеката 
програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци 
у реализацији програма и пре тога. 

Спортски клубови и савези обавезни су да 
Спортском савезу града Крушевца пруже све потребне 
информације и омогуће увид у сва документа и све 
активности везане за реализацију програма, као и да им 
достављају, у исто време кад и Комисији, примерак 
извештаја о реализацији програма. 
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Члан 47. 
 

Комисија, по завршетку одобреног програма и 
добијању извештаја о реализацији програма, врши 
анализу реализације програма и постизања планираних 
ефеката. 

Комисија, након извршене анализе програма, 
сачињава Извештај о реализацији програма и утрошку 
средстава и доставља га Градском већу града Крушевца 
на усвајање.  

Ако програм није успешно реализован, носилац 
програма обавештава Градску управу о мерама које су 
предузете ради утврђивања одговорности због 
неуспешног реализовања одобреног програма. 

 
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

      
Члан 48. 

 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у 
делу који се односи на унапређење и развоја спорта 
(,,Сл. лист града Крушевца“, број 10/12). 

 
Члан 49. 

 
Комисија ће утврдити посебне обрасце пријава за 

подношење годишњих програма, посебних програма, 
периодичне и завршне извештаје, и они ће чинити 
саставни део овог Правилника. 

 
Члан 50. 

 
Поступак  одобрења програма којим се остварује 

општи интерес у области спорта који је започет, а није 
окончан до дана ступања на снагу овог Правилника, 
окончаће се по одредбама Правилника који је био на 
снази до дана ступања на снагу овог Правилника. 

 
      Члан 51. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  022-30/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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        На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима 
грађана (''Сл. гласник РС'' бр. 51/09, 99/11) члана 45. 
Статута града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца” 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и Решење о продужењу рока 
реализације Локалног плана акције за децу града 
Крушевца I бр. 022-273/2016 од 31.10.2016. године 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/16).  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.02.2017. године, донело је   

П Р А В И Л Н И К  
 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ 

ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује се поступак и 
критерујуми за финансирање и суфинасирање програма 
и пројеката за реализацију Локалног плана акције за 
децу града Крушевца (у даљем тексту: ЛПА за децу) из 
буџета града Крушевца (у даљем тексту: Град). 

 
Члан 2. 

 
Под пројектима из члана 1. овог Правилника 

сматрају се програми и пројекти који су усмерени на 
имплементацију приоритетних области ЛПА за децу 
града Крушевца. 

 
Члан 3. 

 
Спровођење  овог Правилника вршиће Комисија за 

имплементацију Локалног плана акције за децу града 
Крушевца именована од стране Градског већа града 
Крушевца. 

 
II  - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 4. 
 

Средства за финансирање и суфинасирање 
програма и пројеката за реализацију ЛПА за децу 
обезбеђују се из буџета града Крушевца, за сваку 
календарску годину. 

Средства из става 1. могу се прибавити и из других 
извора за финансирање и суфинансирање планираних 
активности и циљева: донацијама иностраних земаља и 
међународних организација, донацијом и трансферима 
других нивоа власти, донацијом невладиних 
организација, привредних друштава и појединаца. 

 
Члан 5. 

 
Области које ће се финансирати кроз програме и 

пројекте, по одредбама овог Правилника, су: 
− смањење сиромаштва код деце, 
− квалитетно образовање за сву децу, 
− боље здравље за сву децу, 
− унапређење положаја и права деце ометене у 

развоју, 
− заштита права деце без родитељског старања, 
− заштита деце од злостављања, занемаривања, 

искориштавања и насиља, 
− спровођење ЛПА за децу. 

 
Члан 6. 

 
Право на подношење пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 
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по Јавном Конкурсу имају удружења грађана чије је 
седиште или огранак регистровано на територији града 
Крушевца и да обављају делатност на подручју града, 
чије активности доприносе реализацији ЛПА за децу у 
складу са стратешким циљевима. 

  
III – МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ  
        ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 7. 
 

Мерила и критеријуми за избор програма и 
пројеката дефинишу се као основна и посебна мерила и 
критеријуми за сваку од области из члана 5. овог 
Правилника. 

Посебна мерила и критеријуме за избор пројекта 
утврђује Комисија за имплементацију ЛПА за децу (у 
даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 8. 

 
Основна мерила и критеријуми за избор програма 

и пројеката који се финасирају или суфинасирају из 
буџета града су: 

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

- усклађеност са јавним потребама и интересима 
деце; 

- усмереност ка што већем броју корисника; 
- степен успешности апликаната у реализовању 

предходних пројеката; 
- наменском трошењу финасијских средстава. 
 
IV - ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА 
        КОНКУРСА И ИЗБОР ПРОГРАМА И 
        ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 9. 
 

Пре расписивања конкурса, Комисија  доноси План 
реализације и имплементације локалног плана акције за 
децу града Крушевца за одређену календарску годину, 
у складу са финансијским и другим могућностима 
града и даје га на сагласност Градском већу града 
Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Финасирање програма и  пројеката из члана  2. 

овог Правилника врши се на основу Јавног 
конкурса.Текст Конкурса утврђује Комисија  и 
доставља начелнику Градске управе.  

Конкурс расписује Начелник Градске управе, 
најмање једном годишње, на предлог Комисије. 

 
Члан 11. 

 
Конкурсни поступак спроводи Комисија. 
Комисија има пет чланова које именује Градско 

веће града Крушевца. 
Решењем о именовању Комисије утврђује задатке 

и друга питања од значаја за рад Комисије. 
 

Члан 12. 
 

Конкурс се објављује на званичној интернет 
страници града Крушевца (www.krusevac.rs) 

Конкурс садржи: 
− опште смернице за подносиоце пројеката; 
− област и износ средстава за који се расписује 

Конкурс; 
− критеријуме за подносиоце пријаве (ко има 

право да конкурише по Конкурсу); 
− општа мерила и критеријуме за подносиоце 

пријава; 
− посебна мерила и критеријуме за област за коју 

се расписује Конкурс ( уколико постоје); 
− образац пријаве на конкурс; 
− списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву; 
− рок за подношење пријаве и адреса; 
− напомену да се непотпуне, неблаговремене 

пријаве које нису предате на прописаном образцу неће 
узети у разматрање; 

− напомена де се пријаве предате од стране 
подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 
претходној години неће узети у разматрање; 

− начин обавештавања о исходу Конкурса; 
− и друге одредбе од важности за реализацију 

Конкурса. 
 

Члан 13. 
 

Конкурсна документација садржи: 
1. Основна документација: 
1.1.  образац пријаве пројеката (у три примерка) 
који садржи: 
− податке о носиоцу пројеката 
− назив пројеката 
− локација реализације пројеката 
− друга правна лица укључена  у  пројекат 
− повезаност пројекта са Локалним планом 

акције за децу 
− образложење  пројеката 
− општи циљеви пројеката 
− посебни циљеви пројеката 
− опис проблема 
− циљна група и корисници пројеката 
− очекивани резултати и индикатори постигнућа 
− активности 
− временска скала активности 
− праћење и евалуација 
− ризици 
− претпоставке за успешно остваривање циљева 
− управљање пројекатом 
− профил (стручни капацитет) пружаоца услуга 
− буџет 
− пројекција за наредну фазу 
1.2. табеларни буџет, 
1.3. наративни буџет. 
2. Обавезна пратећа документација: 
 2.1. оверена фотокопија статута и решења о упису 

подносиоца пријаве у регистар, 
 2.2. писана изјава о суфинансирању уколико 

учесник конкурса обезбеђује део сопствених средстава, 
 2.3. копија уговора или писану изјаву о 

обезбеђеној донацији у случају суфинанирања, 
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 2.4. изјава о партнеру (уколико се пројекат 
реализује у партнерству), 

 2.5. протокол о сарадњи са партнером, 
 2.6. копија извештаја о стању рачуна подносиоца 

пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну 
годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за 
привредне регистре), 

3. Пожељна документација: 
 3.1. Досадашња искуства подносиоца пројекта, 

стручност координатора и кључних стручњака укључених 
у програм – пројекат. 

 
Члан 14. 

 
Пријава на конкурс подноси се Комисији на 

обрасцу "Пријава на Конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса за имплементацију ЛПА за децу града 
Крушевца“. 

За сваки пројекат, подноси се посебна пријава. 
 

Члан 15. 
 

Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној затвореној коверти. 

Пријаве се предају на писарници Градске управе 
града Крушевца или поштом на адресу: "Градска 
управа града Крушевца – Комисија за праћење и 
спровођење ЛПА за децу града Крушевца ул. 
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. 

 
Члан 16. 

 
Комисија  разматра пријаве и у складу са условима 

Конкурса, сачињава Предлог Одлуке о избору програма 
и пројеката који ће се финансирати или суфинансирати, 
са наведеним износима новчаних средстава. 

Пре доношења предлога Одлуке Комисија  може 
подносиоцу пријаве предложити да изврши одређене 
измене у програму и пројекту у погледу активности и 
трошкова њихове реализације. 

О спроведеном поступку Комисија  води записник 
и доноси Предлог Одлуке о избору програма и 
пројеката који се финансирају или суфинансирају из 
буџета града, и исту доставља Градском већу града 
Крушевца ради  доношења Решења о финасирању и 
суфинасирању пројеката из буџета града Крушевца. 

 
Члан 17. 

 
Носиоци одобрених програма и пројеката, у 

поступку реализације истих, дужни су да примењују 
Закон о јавним набавкама. 

 
Члан 18. 

 
По доношењу Решења Градског већа, начелник 

Градске управе закључује Уговор о финасирању и 

суфинасирању програма и пројеката од јавног интереса са 
удружењем грађана и доноси Закључак о преносу 
финансијских средстава на основу Решења Градског већа.  

 
Члан 19. 

 
Решење о финансирању и суфинансирању програма 

и пројеката објављује се на сајту града Крушевца. 
 
V - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ  
       БЕЗ РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА 
 

Члан 20. 
 

Средства из члана 4. овог Правилника се могу 
користити за капиталне инвестиције из ЛПА за децу, за 
исте се неће расписивати конкурс, већ ће се 
прибављати у складу са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 21. 

 
Комисија  за имплементацију ЛПА за децу доноси 

предлог Решења о финансирању дела програма и пројекта 
без расписивања конкуса у следећим ситуацијама: 

− ако је садржина дела програма-пројекта 
инвестиција или инвестициона улагања у објекте или 
опрему, 

− ако је садржина дела пројекта институционално 
или организационо повезивање услуга. 

Одлуку о финасирању дела програма и  пројекта  
из става 1. овог члана доноси  Градско веће града 
Крушевца. 

 
VI - ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 
        КОНТРОЛЕ ОДОБРЕНИХ  
        ПРОГРАМА-ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 22. 
 

На основу Решења  Градског већа  из члана 19. 
овог Правилника, начелник Градске управе града 
Крушевца закључује  Уговор о финансирању програма 
и пројеката  од јавног интереса са удружењем грађана 
који садржи: 

− назив програма – пројекта и кратак опис 
услуге, 

− износ средстава који се додељују за 
реализацију програма – пројекта, 

− укупна вредност програма – пројекта, 
− процентуално учешће града у укупној 

вредности програма – пројекта, 
− датум почетка и завршетка програма – 

пројекта, 
− права и обавезе уговорних страна, 
− услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
− права и обавезе уговорних страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је 
закључен, 

− начин решавања спорова, 
− начин извештавања, 
− могућност продужења уговорног односа, 
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− временски период на који се врши исплата 
средстава. 

− Поступак повраћаја средстава уколико надлежни 
орган Градске управе утврди да корисник добијена 
средства није искористио наменски, 

− и друга права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 23. 
 

Реализатори пројекта и програма дужни су да 
достављају извештај Комисији о утрошку средстава, 
односно реализацији активности предвиђених 
програмом и пројектом, периодично уколико је 
предвиђено Уговором, а коначни наративни и 
финансијски извештај најкасније 30 дана по завршетку 
програма – пројекта, што ће се дефинисати уговором из 
чл.18. овог Правилника. 

Извештај о реализацији пројекта и програма  
подноси се Комисији на обрасцу ''Извештај о 
реализацији пројекта''.  

Извештај се подноси у електронском и штампаном 
облику, предајом на писарницу Градске управе или се 
шаље поштом.   

 
Члан 24. 

 
Комисија за имплементацију ЛПА за децу врши: 
- контролу реализације програмских – 

пројектних активности, 
- контролу структуре пружених услуга, број 

корисника, 
-  контролу утрошка материјалних средстава,  
-  квантититативну и квалитативну оцену 

реализованог програма-пројекта 
- процену утицаја на област имплементације, 
- предлагање мера и активности за унапређење 

активности из програма-пројекта. 
 

Члан 25. 
 

Комисија сачињава Извештај о реализацији 
програма и пројекта од јавног интереса у области 
имплементације Локалног плана акције за децу и 
доставља га Градском већу града Крушевца. 

У случају да корисник у извештајном периоду не 
достави доказе о наменском утрошку средстава или у 
потпуности или делимично не оправда добијена 
средства, Комисија може да предложи Градском већу 
упућивање надлежног органа ради вршења контроле. 

 
Члан 26. 

 
Стручне и административнo - техничке послове за 

рад Комисије, обавља Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

 
VII  -  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника о критери-
јумима за финансирање и суфинасирање програма и 
пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу 
за град Крушевац престаје да важи Правилник  о 
критеријумима за финансирање пројеката за реализа-

цију Локалног плана акције за децу за град Крушевац  
број 022-278 од 27.11.2011. године (''Сл. лист града 
Крушевца'' бр. 5/11). 

 
Члан 28. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевцу''. 
 

Члан 29. 
 
Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  022-27/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
17 
На основу тачке I Закључка Скупштине града 

Крушевца о доношењу Локалног акционог плана за 
младе за период 2014.-2019. године број 022-326/2014 
("Службени лист града Крушевца" бр. 4/14) члана 48. 
Статутa града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 38. став 5. 
Закона о удружењима ("Службени гласник РС“ бр. 
51/09, 99/11)  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК  

 
 О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником прописују се мерила, 

критеријуми и поступак доделе финансијских средстава 
из буџета града Крушевца (у даљем тексту: Град) за 
финансирање и суфинансирање пројеката од јавног 
интереса у области бриге о младима. 

 
Члан 2. 

 
Под пројектима из члана 1. овог Правилника, сматрају 

се пројекти који су усмерени на имплементацији 
приоритетних области Локалног акционог плана за младе 
града Крушевца.  

Члан 3. 
 
Спровођење овог Правилника вршиће Савет за 

праћење и спровођење Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца, именован од стране Градског 
већа града Крушевца. 
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II - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 4. 
 
Средстава за финансирање и суфинансирање 

пројеката из члана 2. овог Правилника обезбеђују се 
Одлуком о буџету Града, за сваку календарску годину, 
на позицији Градске управе. 

Средства из става 1. могу се прибавити и из других 
извора за финансирање и суфинансирање планираних 
активности и циљева путем донација иностраних земаља и 
међународних организација, дотацијом и трансферима 
других нивоа власти, дотацијом невладиних организација, 
привредних друштва и појединаца. 

 
Члан 5. 

 
Области које ће се финансирати и суфинансирати  

кроз пројекте на основу јавног конкурса, по одредбама 
овог Правилника су:  

- образовање младих, 
- запошљавање младих, 
- здравље младих, 
- безбедност младих, 
- култура, спорт и слободно време младих, 
- информисање и мобилност младих, 
- активизам и волонтеризам младих, 
- очување и заштита животне средине. 
 

Члан 6. 
 
Право подношења пријаве за финансирање или 

суфинансирање пројеката од јавног интереса  по Јавном 
Конкурсу имају удружења грађана чије је седиште или 
огранак регистровано на територији града Крушевца, 
обављају делатност на подручју града  и чији пројекти 
доприносе имплементацији приоритених области Локалног 
акционог плана за младе из члана 5. овог Правилника. 

 
III – МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 
        ПРОЈЕКАТА 
 

    Члан 7. 
 

Мерила и критеријуми за избор пројеката дефинишу 
се као основна и посебна мерила и критеријуми за сваку 
од области из члана 5. овог Правилника. 

Посебна мерила и критеријуме за избор пројеката 
утврђује Савет за праћење и спровођење Локалног 
акционог плана за младе (у даљем тексту: Савет). 

 
Члан 8. 

 
Основна мерила и критеријуми за избор пројеката који 

се финансирају или суфинансирају из буџета града су: 
− усклађеност са усвојеним стратешким документима 

на националном и локалном нивоу; 
− усклађеност са јавним потребама и интересима 

младих 
− усмереност ка што већем броју корисника; 
− степен успешности апликанта у реализовању 

претходних пројеката и наменском трошењу финансијских 
средстава. 

IV – ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА 
        КОНКУРСА И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 
Члан 9. 

 
Финансирање пројеката из члана 2. овог Правилника 

врши се на основу Јавног конкурса. Текст Конкурса 
утврђује Савет и доставља начелнику Градске управе. 

Конкурс расписује начелник Градске управе, 
најмање једном годишње, на предлог Савета. 

 
Члан 10. 

 
   Конкурсни поступак спроводи Савет. 
   Савет  има пет чланова које именује Градско веће 

града Крушевца. 
   Решењем о именовању Савета утврђују се задаци 

и друга питања од значаја за рад Савета. 
   Савет доноси Пословник о раду. 
 

Члан 11. 
 
Конкурс се објављује на званичној интернет страни 

града Крушевца (www.krusevac.rs). 
Конкурс садржи: 
- опште смернице за подносиоце пројеката 
- области и износ средстава за који се расписује 

конкурс, 
- критеријуме за подносиоце пријаве (ко има 

право да конкурише по Конкурсу) 
- општа мерила и критеријуме за подносиоца 

пријаве, 
- посебна мерила и критеријуме за област за коју се 

расписује конкурс (уколико постоје), 
- образац пријаве на конкурс, 
- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву, 
- рок за подношење пријаве и адреса, 
- рок за доношење одлуке о избору програма и 

пројеката, 
-  напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће 
узети у разматрање, 

- напомена да се пријаве предате од стране 
подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 
претходној години неће узети у разматрање, 

- начин обавештавања о исходу Конкурса, 
- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 
 

Члан 12. 
 
Конкурсна документација садржи: 
1. Основна документација: 
 1.1. образац пријаве пројеката (у три примерка) 
који садржи: 
 
− податке о носиоцу пројеката 
− назив пројеката 
− локација реализације пројеката 
− друга правна лица укључена  у  пројекат 
− повезаност пројекта са Локалним акционим 

планом за младе 
− образложење  пројеката 
− општи циљеви пројеката 
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− посебни циљеви пројеката 
− опис проблема 
− циљна група и корисници пројеката 
− очекивани резултати и индикатори постигнућа 
− активности 
− временска скала активности 
− праћење и евалуација 
− ризици 
− претпоставке за успешно остваривање циљева 
− управљање пројекатом 
− профил (стручни капацитет) пружаоца услуга 
− буџет 
− пројекција за наредну фазу 
 
 1.2. табеларни буџет, 
 1.3. наративни буџет. 
 
2. Обавезна пратећа документација: 
 2.1. оверена фотокопија статута и решења о упису 

подносиоца пријаве у регистар, 
2.2.  писана изјава о суфинансирању у колико 

учесник конкурса обезбеђује део сопствених средстава, 
 2.3. копија уговора или писану изјаву о 

обезбеђеној донацији у случају суфинанирања, 
 2.4. изјава о партнеру (уколико се пројекат 

реализује у партнерству), 
 2.5. протокол о сарадњи са партнером, 
 2.6. копија извештаја о стању рачуна подносиоца 

пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну 
годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за 
привредне регистре), 

3. Пожељна документација: 
3.1. досадашња искуства подносиоца пројекта, 

стручност координатора и кључних стручњака укључених 
у програм – пројекат. 

 
Члан 13. 

 
Пријава на конкурс подноси се Савету на обрасцу 

"Пријава на Конкурс за финансирање  и суфинансирање 
пројеката од јавног интереса за имплементацију Локалног 
акционог плана за младе на територији града Крушевца“ 

За сваки пројекат, подноси се посебна пријава. 
 

Члан 14. 
 

Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној затвореној коверти. 

Пријаве се предају на писарници Градске управе 
града Крушевца или поштом на адресу: "Градска 
управа града Крушевца – Савет за праћење и 
спровођење Локалног акционог плана за младе града 
Крушевца ул. 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. 

 
Члан 15. 

 
Савет  разматра пријаве и у складу са условима 

Конкурса, сачињава Предлог Одлуке о избору 
пројеката који ће се финансирати или суфинансирати, 
са наведеним износима новчаних средстава. 

Пре доношења Предлога Одлуке Савет може 
подносиоцу пријаве предложити да изврши одређене 
измене у пројекту у погледу активности и трошкова 
њихове реализације. 

О спроведеном поступку Савет  води записник и 
доноси Предлог Одлуке о избору пројеката који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета града, и 
исти доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења Решење о финансирању и суфинансирању 
пројеката из буџета града Крушевца у текућој години. 

 
Члан 16. 

 
Носиоци одобрених пројеката, у поступку 

реализације истих, дужни су да примењују Закон о 
јавним набавкама. 

 
Члан 17. 

 
По доношењу Решењa Градског већа о финансирању 

и суфинансирању пројеката из буџета града Крушевца у 
текућој години, начелник Градске управе закључује 
Уговор о финансирању и  суфинансирању пројеката од 
јавног интереса са удружењем грађана и доноси Закључак 
о преносу финансијских средстава удружењима грађана 
на основу Решења Градског већа. 

 
Члан 18. 

 
Решење о финансирању и суфинансирању пројеката 

објављује се  на сајту града Крушевца. 
 
V - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ БЕЗ 
      РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА  
 

Члан 19. 
 
Средства из члана 4. овог Правилника могу се  

користити  и за капиталне инвестиције из Локалног 
акционог плана  за младе града Крушевца, за исте се 
неће расписивати конкурс већ ће се прибављати у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 20. 

 
Савет за праћење и спровођење Локалног акционог 

плана за младе града Крушевца доноси предлог Одлуке о 
финансирању дела пројекта без расписивања конкурса у 
следећим ситуацијама: 

− ако је садржина дела пројекта инвестиција или 
инвестициона улагања у објекте или опрему, 

− ако је садржина дела пројекта институционално 
или организационо повезивање услуга. 

Решење  о финансирању дела пројекта из става 1. 
овог члана доноси доноси Градско веће града Крушевца. 

 
VI - ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 
        КОНТРОЛЕ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 21. 
 

На основу Решења из члана 18. овог Правилника 
начелник Градске управе града Крушевца закључује 
Уговор о финансирању и  суфинансирању пројеката од 
јавног интереса са удружењем грађана, који садржи: 
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− назив пројекта и кратак опис услуге, 
− износ средстава који се додељују за реализацију 

пројекта, 
− укупна вредност пројекта, 
− процентуално учешће града у укупној вредности 

пројекта, 
− датум почетка и завршетка пројекта, 
− права и обавезе уговорних страна, 
− услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
− права и обавезе уговорних страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је 
закључен, 

− начин решавања спорова, 
− начин извештавања, 
− могућност продужења уговорног односа, 
− динамика извештавања о утрошеним средствима, 
− поступак повраћаја средстава уколико надлежни 

орган Градске управе утврди да корисник добијена 
средства није искористио наменски, 

− и друга права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 22. 
 

Реализатори пројеката дужни су да достављају 
извештај Савету о утрошку средстава, односно 
реализацији активности предвиђених пројектом, 
периодично уколико је предвиђено Уговором, а 
коначни, наративни и финансијски извештај најкасније 
30 дана по завршетку пројекта, што ће се дефинисати 
уговором из чл.16. овог Правилника. 

Извештај о реализацији пројекта подноси се 
Савету на обрасцу "Извештај о реализацији пројекта". 

Извештај се подноси у електронском и штампаном 
облику, предајом на писарницу Градске управе или се 
шаље поштом. 

 
Члан 23. 

 
Савет врши: 
- контролу реализације пројектних активности, 
- контролу структуре пружених услуга, број 

корисника, 
-  контролу утрошка финансијских средстава,  
-  квантитативну и квалитативну оцену реализо-

ваног пројекта, 
- процену утицаја на област имплементације, 
- предлагање мера и активности за унапређење 

активности из пројекта. 
 

Члан 24. 
 
Савет  сачињава Извештај о реализацији пројеката 

од јавног интереса у области имплементације Локалног 
акционог плана за младе и доставља га Градском већу 
града Крушевца на усвајање. 

У случају да корисник у извештајном периоду не 
достави доказе о наменском утрошку средстава или у 
потпуности или делимично не оправда добијена 
средства Савет  може да предложи Градском већу 
упућивање надлежног органа ради вршења контроле. 

 

Члан 25. 
 
Стручне и административно-техничке послове за 

рад Савета  обавља Одељење за друштвене делатности 
Градска управа града Крушевца. 

 
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о критеријумима за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката за реализацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца број 
022-228/13 ("Службени лист града Крушевца", бр. 
6/13). 

 
Члан 27. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

                                        Члан 28. 
 
Правилник објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  022-28/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 7. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) а уз претходну сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине бр. 320-00-395/2017-09 од 02.02.2017. године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
ПРОГРАМ МЕРА   

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 

2017. ГОДИНУ 
 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ  
    ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
1.1. Анализа постојећег стања  
  
1.1.1. Географске и административне 
          карактеристике  
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Србије и захвата најјужнији крај панонског обода и 
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перипанонске Србије. Крушевачка котлина која 
обухвата композитну долину Западне Мораве простире 
се између Левча и Темнића на северу, Жупе, Копаоника 
и Јастрепца на југу, краљевачке котлине и ибарске 
долине на западу. Градско подручје обухвата површину 
од 854 км2 (учешће у укупној површини Србије је 1%) и 
административно се граничи са општинама Расинског 
округа (Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац и 
Брус). На територији града Крушевца живи 128.752 
становника, од чега 56% у урбаној зони и 44% у 
руралној зони. Има 101 насељено место, 54 месне 
заједнице и седиште је Расинског округа. Просечна 
густина насељености је 150 становника/км2. 

  
1.1.2. Природни услови и животна средина  
 
Доминантна природна карактеристика крушевачког 

краја је свакако котлина која је ограђена ободима 
Копаоника, Јастрепца, Буковика, Јухора и Гледићких 
планина. На подручју града Крушевца заступљен је 
прави мозаик типова земљишта, формираних под 
утицајем специфичних педогенетских чинилаца, који 
су ставили свој печат на изглед, особине, производне и 
потенцијалне вредности земљишта. Речне терасе и 
алувијалне равни покривене су најплоднијим 
земљиштем чија дебљина износи до 1,5м. Испод њега 
налази се шљунковити и песковити речни и језерски 
материјал који је пропустљив за воду и на тај начин 
утиче да ово земљиште буде повољно за наводњавање. 
Основни типови земљишта који су формирани, могу се  
према најновијим истраживањима сврстати у следеће 
категорије: плодна, средње и слабо плодна и неплодна 
земљишта. Врсте земљишта које се сврставају у једну 
од наведених категорија су колувијално, хумусно-
силикатно земљиште, смоница, еутрично смеђе, 
лесивирално-илимеризовано земљиште, псеудоглеј, 
флувијално или алувијално земљиште и флувијално –
ливадско земљиште. 

Територија Крушевца захвата најјужнији део 
панонског обода и перипанонске Србије, већим делом у 
котлини (долина Западне Мораве и Расине), тако да је 
изражен значајан степен континенталности, који се 
одликује умерено-континенталним обележјима климе 
са извесним специфичностима, које се манифестују као 
елементи микроклиме. Доминантни климатски тип овог 
подручја је умерено континентални тип, са израженим 
годишњим добима, од којих је прва половина јесени 
сува и топла, а зиме су релативно благе. Просечна 
годишња температура ваздуха на подручју Крушевца 
износи 10,8° C. Најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8° C, а најтоплији јули са 20,7° C. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6° C, што 
заједно са ова два екстрема даје клими Крушевца 
континентално обележје. 

Имајући у виду одређен геолошки састав, 
дисецираност терена као и климатске карактеристике, 
може се закључити да се подручје града Крушевца 
одликује веома густом мрежом водотокова и то 
нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Највећи 
део слива припада Западној Морави, а сасвим мали 
Јужној и Великој Морави, а сви токови су површински. 
Расина је најдужа река која протиче кроз територију 
града у дужини од 70 км, а улива се у Западну Мораву. 

Посебан хидролошки потенцијал представља вештачко 
језеро „Ћелије“, које се налази узводно на Расини. 
Водом из вештачке акумулације снабдева се Крушевац, 
Трстеник, Варварин, Александровац и Ћићевац, као и 
многа места у њиховој долини. 

Територија града Крушевца обилује значајним 
појавама минералних, термоминералних и термалних 
вода, што пружа велике могућности за њихова 
коришћење, што чини основ за развој терапијских, 
туристичких и спорско рекреативних објеката. Постоје 
истражена балнеолошка својства за 11 минералних 
извора. 

Богатство и разноврсност биљног и животињског 
света у нашем крају долази и због посебних, погодних 
услова, које за живот биљака и животиња има 
Копаоник, као наша најпитомија планина. Говорећи са 
аспекта значаја биодиверитета, треба рећи да се на 
територији нашег града налазе врло специфична 
подручја која су државног али и светског значаја. Ту се 
пре свега мисли на резерват беле брезе “Прокоп“ који 
се налази на Јастрепцу. Флористички састав шумских и 
ливадских заједница Јастрепца обилује ретким  
ендемичним биљкама, међу њима се налазе и врсте од 
међународног значаја као што су планински јавор, 
кострика, зеленика, петопрсница, граб, пасји зуб, 
минђушица, бључт, врњак, салеп, каћунак и др. 
Јастребац је увек био богат разноврсној дивљачи, тако 
да данас постоји модерно уређено ловиште, насељено 
европским јеленом и дивљим свињама, а поред њих 
могу се наћи зечеви, јазавци, куне и др. Заштићене 
дивљачи су зец и срндаћ, а незаштићене вук, лисица, 
јазавац, веверица и куна. У шумском комплексу 
настањене су и разне врсте пернате дивњачи (сива 
чапља, бела и црна рода, фазан, јаребица, дивљи голуб, 
грлица, дивља патка, сова и шљука). 

Посебни природни, али и привредни потенцијал 
представља шумски фонд. На територији града 
Крушевца површина под шумом је 25.965,42 ха, што 
представља 30,41% у односу на укупну површину 
територије града. Од укупне површине  под шумама у 
државној својини је 48%, у приватној својини 52%. 
Степен шумовитости је 30%, а просечна дрвна маса је 
45.078 м3. Пошумљене површине у претходној години 
26,90 ха. Најзаступљенија врста је буква са учешћем од 
67% у запремини. Остале дрвенасте врсте су китњак 
(5%), граб (3,5%), црни бор (5%), смрча (3,5%), јела 
(1%), клен млеч, горски јавор, јасен, бреза, липа, јасика, 
бели бор, дуглазија, цер, сладун, вајмутов бор и ариш. 

 
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНОМ  

ПОДРУЧЈУ 
 
1.1.3. Демографске карактеристике и 
          трендови  
 
На територији града Крушевца живи 128.752 

становника што чини 1,79% популације Републике 
Србије. У руралном подручју живи 70.007 становника 
(54%), а у градском подручју 58.745 становника (46%). 
Просечна густина насељености је 150 становника/км2. 
У поређењу са подациома пописа из 2002. године број 
становника је смањен и то већим  делом у сеоским 
насељима. 
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У посматраном периоду од 2002-2011 године 
постоји тенденција опадања природног прираштаја 
становника, што је такође више изражено у сеоској 
средини, због одласка младих у град, због чега је сеоско 
подручје захватила депопулација.  

Старосна структура је неповољна, али чињеница да 
је преко трећине руралног становништва у најпродук-
тивнијем животном периоду је довољан предуслов за 
развој.  

 
СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 0-19 20-39 40-59 
60 

и више 

С 131.368 28.325 34.199 38.391 29.662 

М 63.757 14.446 16.942 18.948 13.093 

Ж 67.611 13.879 17.257 19.441 16.569 
 

Попис 2011. године 
 

Пол Укупно 0-19 20-39 40-59 
60 

и више 

С 128.752 25.534 33.299 36.798 33.121 

М 62.802 13.124 16.962 17.924 14.792 

Ж 65.950 12.410 16.337 18.874 18.329 
 
Једна од кључних демографских карактеристика 

града Крушевца је и све неповољнија старосна 
структура. Промена старосне структуре у периоду 
2002-2011. године указују на наставак процеса пада 
учешћа младих, уз истовремено повећање удела старих 
лица. Параметри старосне структуре сеоског 
становништва још су неповољнији.  

Полна структура становништва зависи од полне 
структуре рођене деце, миграционих кретања, 
диферецијалне смртности и становништва према полу, 
структуре привредне делатности у граду и приградским 
насељима. На полну структуру становништва најјаче су 
деловале миграције становништва и структура 
делатности у одређеним интервалима. Према 
резултатима Пописа из 2011. године на тертиторији 
Крушевца од укупно 128.752 становника, 48,78% 
становника је мушког, а  51,22 %  је женског пола.  

Образованост становништва у руралном подручју 
је на нижем нивоу у односу на градском. Ако се 
направи поређење са подацима из последња два пописа 
становништва може се закључити да се смањује број 
неписмених лица, чему је допринело обавезно основно 
образовање. У образовној структури најзаступљенија 
су лица са средњом стручном спремом. Раст удела лица 
са завршеним  средњошколским образовањем одвијао 
се на рачун смањења удела учешћа лица са нижим 
образовањем. 

 
 
 

СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА 
ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне 
спреме 

Основно 
образо- 
вање 

Средње 
образо- 
вање 

Више 
и високо 
образо- 
вање 

Непо- 
знато 

С 111.559 7.413 27.597 44.562 11.888 1.062 
М 53.664 1.170 13.274 24.237 6.496 600 
Ж 57.895 6.243 14.323 20.325 5.392 462 

 
Попис 2011. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне 
спреме 

Основно 
образо- 
вање 

Средње 
образо- 
вање 

Више и 
високо 
образо- 
вање 

Непо- 
знато 

С 110.346 3.536 24.596 51.868 16.550 346 
М 53.343 504 11.934 27.688 8.388 139 
Ж 57.003 3.032 12.662 24.180 8.162 207 

 
СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА 

ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ У 
РУРАЛНОМ  ПОДРУЧЈУ 

 
Попис 2002. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне 
спреме 

Основно 
образо- 
вање 

Средње 
образо- 
вање 

Више и 
високо 
образо- 
вање 

Непо- 
знато 

С 62.857 6.089 17.831 19.564 2.624 673 
М 30.774 880 9.482 11.396 1.445 392 
Ж 32.083 5.209 8.349 8.168 1.179 281 

 
Попис 2011. године 
 

Пол Укупно 
Без 

стручне 
спреме 

Основно 
образо- 
вање 

Средње 
образо- 
вање 

Више 
и високо 
образо- 
вање 

Непо- 
знато 

С 60.420 2.821 16.888 25.127 4.356 167 
М 29.918 369 8.853 14.166 2.278 79 
Ж 30.502 2.452 8.035 10.961 2.078 88 

 
Миграциона кретања становништва са сеоског у 

градско подручје најизразитије се испољава кроз 
дневне миграције (радници, ђаци, студенти и остали 
путници). Присутне су и привремене миграције где спада 
померање радне снаге, углавном неквалификоване ради 
обављања послова у пољопривреди, грађевинарству и сл. У 
сезонске мигранте спадају и туристи (сеоски туризам), 
посетиоци Рибарске бање и др. 

 
1.1.4. Диверзификација руралне економије  
 
Кретање основних индикатора тржишта рада 

показује да посматрано на републичком нивоу нема 
значајнијих разлика током последње деценије на 
релацији урбано-рурално. Рурална популација радног 
узраста има више стопе активности и запослености јер 
руралне средине пружају већу могућност запошљавања 
ниже образованих лица. 
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У сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 
ради укупно 30.831 становника на пољопривредним 
газдинствима и привредним друштвима, предузећима, 
установама, задругама, организацијам, а 1.486 ради на 
другим профитабилним активностима (нпр.прерада 
пољопривредних производа, рурални туризам, активности 
у шумарству, обрада дрвета, народна радиност и др.). 

Родне неједнакости у домену економске партиципације 
су веома изражене међу руралном популацијом. Од 
укупног броја запослених становника у сектору 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 44,58% су жене, 
а 55,42% мушкарци. Међу женама је мање учешће 
активних лица, мање запослених и мање оних који раде ван 
пољопривреде, него међу мушкарцима.  

Пољопривреда као примарна делатност није у 
довољној мери успела да искористи постојеће 
потенцијале за организацију производње. Природне 
услове нису увек пратили одређени друштвено 
економски чиниоци, а пре свега сигурност у пласману 
готових производа. 

У циљу подстицања младих да остану да живе и раде 
у сеоским подручјима, потребно је повећати атрактивност 
ових подручја за инвестиције. Важан приоритет за 
рурални развој је обнова и развој руралне инфраструктуре 
(саобраћајне, водопривредне, енергетске и социјалне). 

Стварање стимулативног  амбијента од стране државе 
за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у 
руралним подручјима доприноси диверзификацији руралне 
економије и задржавању младих на селу, у 
пољопривредним и непољопривредним занимањима. У 
том смислу потребно је осмислити што квалитетнију 
стратегију пореских олакшица, субвенција, кредита под 
повољним условима и друго. 

Међу програмима који се могу реализовати, истичу 
се производња прерађевина од воћа и поврћа, 
производња сокова, производња вина и ракија, 
производња млечних производа, узгајање, прерада и 
паковање лековитог биља и шумских плодова и друго. 

Такође је потребно радити на развијању 
задругарства и других облика удруживања 
пољопривредних газдинстава и њиховим повезивању, 
како би задругарство постало генератор локално 
економског развоја. 

  Евидентно је и постојање енергетског потенцијала 
у обновљивим изворима енергије (коришћење биомасе, 
биогаса, енергије сунца и др.) али су у највећој мери 
неискоришћени. 

 Већина руралног становништва, осим 
пољопривреде, има мало других извора дохотка. У 
руралним подручјима развој пољопривреде има 
ограничене могућности, па се због тога тражи 
могућност алтернативног начина запошљавања. Ту 
посебан значај може да има развој других економских 
(непољопривредних) активности на пољопривредним 
газдинствима, као и развој различитих врста 
активности и сервиса који нису тесно везани за 
пољопривреду. Генерално гледано, постоји знатан 
потенцијал у туризму руралног подручја, који је само 
делимично искоришћен. Подршком додатним 
могућностима запошљавања могу се у неким срединама 
зауставити негативни трендови депопулације и 
напуштање села. Диверзификација активности на 
газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи 

развој руралних подручја, и њоме се може придонети 
бољем уравнотежењу регионалног развоја у 
економском и социјалном смислу.  

Добар географски положај, повољна клима, извори 
термалних и геотермалних вода, дуга традиција и 
изузетно богата културна баштина представљају добру 
основу за развој руралног туризма на територији града 
Крушевца. 

Град Крушевац је изузетно богат културним 
дешавањима и привредно туристичким манифестацијама. 
У току године релевантне установе и удружења реализују 
и учествују у великом броју манифестација, програма, 
смотри, такмичења и акција, са јасно одређеним 
програмским садржајима, базираним на очувању и 
презентовању стваралачких и традиционалних вредности 
српског народа и свих других народности који живе на 
територији нашег града као и државе Србије. 

Кроз своје ангажовање становници руралног 
подручја своје знање, умешност и љубав према, како 
аматерском тако и према највишим дометима 
уметничког стварања, исказују уз помоћ многих 
појединаца, друштава и организација, па самим тим 
долази до значајног помака у развоју исте. 

Специфичност ангажовања становништва руралног 
подручја се огледа у томе да од 17 културно – 
туристичких манифестација које су мапиране на карти 
ТО Србије, 11 се реализују на руралном подручју, а 
неке од значајнијих су: такмичење села, Смотра дечијег 
изворног народног стваралаштва, Фестивал драмских 
аматера Расинског округа (ФЕДРАРО), Међуокружни 
Сабор изворног народног стваралаштва (Падешки 
кладенац), Музичка манифестација ''Станислав 
Бинички'', Звездано Здравиње, Бистричко коло, 
Радојкино коло, Јагодијада, Ломнички ђердани, Дани 
Преображења, Беловодска розета, Дани Вукашина 
Вулета Јевтића, Саборни дани Св. Деспота Стефана 
Лазаревића, које су тек неке од манифестација које 
обележавају рад и деловање сеоског становништва. У 
свим овим програмима учествује велики број извођача 
свих старосних и социјалних категорија, пред великим 
бројем гледалаца. 

Град Крушевац се такође може похвалити и бројним 
удружењима која имају за циљ промоцију рукотворина, 
очување традиционалних начина израде одевних предмета, 
сувенира и предмета за опремање ентеријера, као и за 
подстицање производње рукотворина као перспективне, 
али недовољно развијене привредне активности. Такође, 
кроз њихов рад се  едукују домаћице у циљу искоришћења 
њихових потенцијала у циљу остваривања материјалних 
прихода пољопривредних газдинстава (производња разних 
рукотворина, домаћих прерађивачких производа на 
старински начин – слатко, џем). 

 
1.1.5. Рурална инфраструктура 
 
На територији града укупна дужина путева износи 

495,462 км, од чега су државни путеви I реда 54,530 км, 
државни путеви II  реда 116,990 км  и општински 
путеви 295,532 км. Поред пoстојеће путне мреже којом 
су сва сеоска насеља повезана са градом, постоји и 
добро организовани јавни приградски аутобуски 
превоз, који има преко 50 приградских линија.  
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На Расини је изграђена вештачка акумулација 
Ћелије које има примарну намену изворишта 
регионалног система водоснабевања. Укупно је 
прикључено на водоводну мрежу 35.353 домаћинства. 
Преко 67% сеоских насеља је прикључен на регионални 
систем водоснабдевања.  

На канализациону мрежу је прикључено 24.433 
домаћинства. Од сеоских подручја на канализациону 
мрежу су прикључена насељена места Паруновац, 
Капиџија, Дедина, Читлук, Липовац и Мудраковац, а 
своју канализациону мрежу имају Јасика, Штитари и 
Велики Купци. 

На подручју града не постоје постројења за 
производњу електричне енергије, већ се као главни 
извор електричне енергије за читаво подручје користи 
TS 220/110 Kv „Крушевац 1“, трафо станице 110/35/10 
“Крушевац 2“ (Дедина), 110/35/10 „Крушевац 4“ („14 
октобар“). Електричном енергијом је покривено цело 
подручје града. 

Укупно има 26 пошти и 44.093 телефонских 
претплатника. Системом фиксне и мобилне телефоније 
покривено је цело подручје града. 

Образовна инфраструктура на руралном подручју 
обухвата 51 васпитну групу у којима се реализују 
припремни предшколски програм и програм рада са 
децом од 3-5,5 година, као и специјални програми и 10 
основних  школа. 

Приступ интернету и јавном информисању је 
заступљен на целој територији града. 
 Управљање отпадом на територији града Крушевца 
није у потпуности решено, и један је од приоритета у 
наредном периоду. Постоји депонија у Срњу која није 
санитарно уређена. Од 101 насељеног места, смеће се 
организовано износи у преко 10 места.  

 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
1.1.6.  Пољопривредно земљиште  
 
На подручју града Крушевца заступљен је прави 

мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, 
геоморфолошких, хидролошких, климатских и 
биогеографских). 

Речне терасе и алувијалне равни покривене су 
најплоднијим земљиштем (неносним материјалом) чија 
дебљина износи 1,5 м. Испод њега налази се шљунковити и 
песковити речни и језерски материјал који је 
пропустљив за воду и на тај начин утиче да ово 
земљиште буде повољно за наводњавање. 

Основни типови који су формирани, могу се према 
најновијим истраживањима сврстати у следеће категорије: 
плодна, средње и слабо плодна и неплодна земљишта. 

На подручју града Крушевца јасно су издвојене 
следеће врсте земљишта: колувијално, хумусно-силикатно, 
смоница, еутрично смеђе земљиште, лесивирално-
илимеризовано земљиште, псеудоглеј, флувијално или 
алувијално земљиште и флувијално ливадско земљиште. 

Територија града Крушевца простире се на 
површини од 85.397 ха, од чега се пољопривредно 
земљиште простире на 34.977 ха, а под шумама 
25.965,42 ха. Учешће коришћеног пољопривредног 
земљишта је 37,46 % у укупној површини града.  

Структура пољопривредног земљишта (ха) 
 
- оранице и баште     22.317 ха 
- воћњаци                     1.831 ха 
- виногради                  1.956 ха 
- ливаде и пашњаци    5.185 ха 
- остало                         3.688 ха 
 
Територија града је рејон ратарских култура, 

повртарства и виноградарства у равничарском и 
брдско-планинском подручју и пашњака у планинском 
делу. 

Долина Западне Мораве и Расине, као и Рибарске 
реке и других мањих речица и потока, представљају 
плодне оранице и баште, које заузимају највећи 
проценат од укупних пољопривредних површина. 
Поред равничарског и један део брежуљкастог рејона је 
под ораничним површинама. Брежуљкасто и брдско 
подручје представља воћарско-виноградарски рејон, а 
брдско-планински део представља подручје ливада и 
пашњака. 

До сада изграђених система за наводњавање има 
врло мало у читавом западно моравском подручју, а 
изграђени су упоредно са системима за одбрану од 
поплава и регулацију река. 

На територији Крушевца у периоду 1957-1962. 
године је изграђен хидросистем "Крушевац" за 
наводњавање површине од 1.100 ха. Овим комплексом 
обухваћено је пољопривредно земљиште од Читлука до 
реке Расине и од железничке  пруге Сталаћ-Пожега до 
Западне Мораве. Систем никада није коришћен у пуној 
мери и сада је сасвим ван употребе, у запуштеном 
стању. 

Најчешћи вид наводњавања земљишта на 
територији града у садашњим условима није се битније 
применило у задњих 50 година осим у већој примени 
техничких средстава где су некадашње долапе 
замениле моторне црпке, малих и средњих капацитета 
и то најчешће у долинама водотока. 

Најчешћи начини наводњавања су: браздама и 
системом кап по кап, док се орошавање ређе 
примењује. 

При свему наведеном треба водити рачуна да се 
међу наведеним површинама за наводњавање налазе и 
површине које треба одводњавати (земљишта поред 
Западне Мораве и Расине), односно земљишта 
угрожена површинским и подземним водама. 

На одводњавању земљишта је најмање урађено па 
значајан део површина остао забарен и неискоришћен, 
али постоје спорадични системи дренажа за мале 
пољопривредне површине, које нису од великог 
значаја.  

Пољопривредно земљиште у државној својини 
простире се на површини од  954,77 ха, од тог 152,63 ха 
се тренутно даје у закуп. 

 
1.1.7.  Вишегодишњи засади  
 
Квалитет пољопривредног земљишта и клима на 

територији града Крушевца веома су повољни за 
производња воћа и то: јабучастог, коштичавог, 
језграстог, јагодастог, као и за производњу воћних 
садница и лозних калемова. Производња је заступљена 
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највише у долини Западне Мораве, Расине, долини 
Пепељуше и подјастребачким селима.  

Производња воћа, воћних садница и лозних 
калемова је веома значајна за локалну самоуправу, јер 
највећи део ове производње извезе се у земље 
југоисточне Европе. 

 
Укупна површина под воћњацима је 1.831 ха и то: 
 
-јабучасто воће          433 ха 
-коштичаво воће      1097 ха 
-језграсто воће           130 ха 
-јагодасто воће            52 ха 
-остало                       119 ха 
 
Укупна површина под виноградима је 1.956 ха, а 

од тога 277 ха стоних сорти. 
 
Велики број произвођача има екстензивну 

производњу воћа, али последњих година све је више 
засада под интезивном производњом, а посебно 
производња јабучастог коштичавог и јагодастог  воћа. 

Производња лозних калемова и воћних садница  на 
подручју Крушевца има традицију дужу од једног века и 
лоцирана је у приобаљу Западне Мораве. Захваљујући 
дугој традицији, изузетно повољним климатским и 
земљишним условима и увођењу најсавременијих 
научних достигнућа овде се годишње произведе 3 
милиона лозних калемова и 6 милиона воћних садница. 
Поред подизања плантажних воћњака и винограда на 
подручју Србије, садни материјал са овог подручја извози 
се у земље југоисточне Европе, Русију, Украјину, 
Молдавију и др. Последњих година произвођачи садног 
материјала са подручја крушевачке регије интезивно 
прелазе на производњу сертификованог безвирусног 
садног материјала, што им омогућавају сопствени 
матични засади базног материјала.  

Производња хортикултурног биља је посебно 
развијена у долини Рибарске реке, у Великом 
Шиљеговцу и његовој околини. Укупно има преко 
2.000.000 садница хортикултурног биља различите 
старости,  које се извозе у Босну, Русију, Украјину... 

Производња садница ружа и цвећа је развијена у 
долини Западне Мораве. Укупно се годишње произведе 
око 1.000.000 садница ружа и цвећа које се извозе у 
Русију, Украјину... 

 
1.1.8.  Сточни фонд  
 
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. Доминантно је заступљена сименталска раса 
говеда (95%), а мањи проценат холштајн-фризијска 
раса и мелези. Активно је преко 200 фарми (тов јунади, 
краве музаре, одгој приплодних јуница, свиња...). Ово 
подручје је у старој Југославији производило 17% од 
укупне производње говеда.  

  
 
 

УКУПАН СТОЧНИ ФОНД ПО ГРАНАМА 
СТОЧАРСТВА 

 
1. Говедарство        16.903  
2. Свињарство        49.146  
3. Овчарство           15.067 
4. Козарство             3.564  
5. Живинарство    406.382  
6. Пчеларство         12.677 
 
Сточарска производња се наслања на производњу 

кукуруза, луцерке, детелине, осталог крмног биља и 
испаше на ливадама и пашњацима. Сточарска 
производња у односу на пратећу производњу сточне 
хране је самодовољна само у погледу кабасте хране 
(силажа кукуруза и осталих легуминоза, сена луцерке, 
детелине и осталих трава), док у погледу потрошње 
житарица у добром делу зависна од производње у 
другим крајевима.  

У производњи говеда највише има крава музара 
8.347, стеоних јуница 788, говеда у тову 1.811 и др. 

У производњи свиња преовађују мелези свих раса.  
На територији града нема великих газдинстава 

специјализованих за овчарство и козарство. Преко 10 
газдинстава има преко 50 грла. Целокупни систем 
производње заснива се на традиционалном узгоју.  

У овчарству преовлађује племените расе оваца, а 
најзаступљенија је виртемберг раса преко 50%, а 
остатак чине сјеничка омплемењена il-d-france раса.  

У козарству преовађује алпино раса преко 80%, а 
остатак српска бела раса. 

Природна богатства и географски положај 
крушевачког краја испод Јастрепца, Копаоника и 
Мојсињских планина за пчеларство су изузетно 
повољни, што указује и велики број произвођача меда 
који имају 12.677 кошница на територији града 
Крушевца. Годишње се произведе око 400-450 т меда 
од чега се скоро половина извезе. Последњих 5 година 
од како пласман меда доживљава експанзију пчелари 
показују интересовање за повећањем броја кошница и 
проширењем пчелињака, а појављују се и ново 
заинтересовани млади произвођачи који у пчеларству 
виде своју егзистенцију.  

 
1.1.9.  Механизација, опрема и објекти  
 
Пољопривредна механизација  на пољопривредним 

газдинствима је застарела. Средња и мала газдинства 
газдинства су опремљена половном механизацијом, 
која је технолошки превазиђена на газдинствима 
земаља са развијеном пољопривредом. На територији 
града има: 

-трактора                        17.068 
-комбајна                             678 
-прикључних машина   32.804 
 
Опремљеност објеката за смештај стоке је 

неуједначен и зависи од степена специјализације и 
величине стада. Мали број пољопривредних 
газдинстава су током последње деценије имала значајне 
инвестиције у унапређењу стандарда, изградњу и 
проширење постојећих капацитета. Ови објекти су 
технички добро опремљени и испуњавају захтеве 
предвиђене стандардима о добробити животиња. И поред 
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тога, управљање стајњаком и његово складиштење 
остаје један од кључних проблема са којим се суочава 
већина газдинстава. 

Опремљеност пољопривредних газдинстава објектима 
за складиштење репроматеријала и финализацију 
пољопривредних производа је слаба. Углавном се 
користе постојећи економски објекти и помоћни 
објекти на газдинству. 

 
На територији града има 
- Пољопривредних објеката 
  (за смештај стоке,   пољопривредних производа  
  на газдинству  и пољопривредних машина  
  и опреме)      39.742 
- Хладњача           27 
- Сушара              26 
- Стакленика        22 
- Пластеника   1.396 
 
1.1.10.  Радна снага 
 
На територији града Крушевца има укупно 12.664 

пољопривредних газдинстава, при чему је највећи део 
од 99,22% односи на породична пољопривредна 
газдинства. Највећи број пољопривредних газдинстава, 
7.868 (62%), има једног или два члана газдинства или 
стално запосленог. Газдинства са три до четири члана 
који обављају пољопривредну делатност у укупном 
броју  учествују са 32%. Од укупног броја чланова и 
стално запослених на газдинству 45% су жене. 

Укупно остварених радних јединица ангажоване 
радне снаге у пољопривреди износи 12.412, од тога 
95,25% остварују носиоци газдинства, чланови 
породице, рођаци и стално запослени на газдинству, а 
3% остварује сезонска радна снага.  

На руралном подручју укупно има 70.007 
становника (54,38%), од тога 35.123 жена (50,17%) и 
34.884 мушкараца (49,83%). Просечна старост 
становноштва је 42,7 година. Највећи број становника 
има од 55-59 година 11.552 (16,51%), а непунолетно 
становништво од 0-19 година 13.445 (19,20%). 

Од укупно 60.420 становника старости 15 и више 
година највећи број становника 25.127 (41,59%) има 
средње образовање, 16.888 (27,95%) основно 
образовање, 2.138 (3,54%) више образовање и 2.218 
високо образовање (3,67%). 

Пољопривредне активности на породичном 
газдинству обављају искључиво чланови породице и 
рођаци док стално запослених  у оквиру ове категорије 
газдинства готово и да нема.  

Највећи број носилаца породичних газдинстава 
уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што 
се тиче нивоа њихове обучености из области 
пољопривредне производње 63,18% имају само 
пољопривредно искуство стечено праксом, док само 
2,67% имају стечено средње и високо стручно 
образовње из области пољопривреде. 

 
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 
 
На терирорији града укупан број пољопривредних 

газдинстава је 12.664, што представља 30,93% у 
укупном броју домаћинстава на подручју града. 

Највећи број пољопривредних газдинстава 33,82% 
користи 1ха пољопривредног земљишта, а најмањи 
број газдинстава 8,47% користи 5-10 ха. 

  
СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ КОРИШЋЕНОГ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha  
ПГ 4.283 3.049 3.978 1.073  
ha 2.467 4.454 12.693 7.105  

  
На територији града има укупно 30.351 грла стоке, 

од тога највећи број газдинстава 87,79% има 4 
условних грла стоке, а најмањи број газдинстава 0,08 % 
има преко 100 грла.  

 
СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

ПРЕМА БРОЈУ УСЛОВНИХ ГРЛА 
 

ГРЛА 4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 100-499 
ПГ 11.118 1.164 188 60 94 30 10 

 
1.1.12. Производња пољопривредних производа  
 
На подручју града Крушевца највише је заступљена 

ратарска производња на 66% од укупне површине, 
воћарство на 5,73% и виноградарска производња на 
6,12%. Сточарство такође има врло важну улогу у 
стварању вредности пољопривредне производње. 
Крушевачко подручје у не тако далекој прошлости 
било  једно од најразвијенијих, посебно из области 
говедарске производње, а данас је та ситуација нешто 
другачија. Међутим иако у смањеном обиму, подручје 
града Крушевца, посебно територија Рибарске реке 
заузима значајну улогу у овој области производње. 

На територији града има 16.903 говеда, 49.146 
свиње, 15.067 оваца, 3.564 коза, 406.382 различите 
врсте живине и 12.677 кошнице пчела. 

Житарице, првенствено кукуруз и пшеница се гаје 
на 43,40% од укупне површине. Принос пшенице на 
напред наведеној површини је 17.043 т, са просечним 
приносом од 4.311 кг/ха,  а принос кукуруза је 62.259 т 
са просечним приносом од 4.795 кг/ха.   

Крмно биље се гаји на 16,21% од укупне површине. 
Принос детелине на напред наведеној површини је 13.451 
т са просечним приносом од 3.584 кг/ха, луцерке 11.613 т 
са просечним приносом 3.631 кг/ха  и др. 

Воће се гаји на 5,31% од укупне површине. Принос 
јабуке на напред наведеној површини је 1.056 т са 
просечним  приносом од 11,5 кг по стаблу и шљиве 
10.741 т са просечним приносом  14,4 кг по стаблу. 

Виногради заузимају 6,12% укупне територије са 
приносом од 8.671 т или просечно 0,95 кг по једном чокоту. 

Значајну улогу у стварању вредности пољопривредне 
производње има и повртарска производња, и то 
производња паприке на површини од 180 ха са 
процењим просечним приносом од 15-20 т/ха, парадајза 
на површини од 40 ха са процењим просечним приносом 
од 20 т/ха, купус и кељ на површини од 31 ха са 
процењеним просечним приносом од 30-40 т/ха, шарга-
репе на површини од 3 ха са процењеним просечним 
приносом 30т/ха, а посебно у последње време је у 
експанзији производња јагода на површини од 160 ха са 
процењеним просечним приносом од 10-15 т/ха. 
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1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења 
            пољопривредника  
 
На подручју Крушевца постоји организована 

тржишна производња кроз земљорадничке задруге 
којих има 18, од којих само једна задруга у има 
дугогодишње искуство, и успела је да не доживи 
судбину већине задруга током 90-тих година. Развој ове 
гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи 
били конкурентни на тржишту. 

Пословање земљорадничких задруга усмерено је на 
гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, поврћа 
као и саветодавне активности. Недостатак складишних 
капацитета и обртних средстава за финансирање откупа 
главне су проблеми у њивовом раду. 

Осим земљорадничких задруга на територији града 
постоје 11 пољопривредних удружења у свим 
областима пољопривредне производње: 3 удружења 
одгајивача говеда сименталске расе, 2 удружење 
сточара, 2 удружења произвођача јагодастог воћа, 2 
удружења произвођача лозних калемова и воћних 
садница. 2 удружења пчелара. Улога удружења је веома 
значајна за унапређење пољопривредне производње, а 
посебно у делу модернизације и едукације 
пољопривредних произвођача, као и повољности код 
набавке импута за пољопривредну производњу и 
пласмана пољопривредних производа.  

 
 

1.1.14.    Трансфер знања и информација  
 
Облици стицања нових знања - стручног усавршавања 

пољопривредних произвођача су различити и реализују се  
преко стручне службе Градске управе града Крушевца, 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац, 
Института за крмно биље Крушевац, Регионалне 
привредне коморе Крушевац, бројних саветодаваца, и 
других стручних лица. Осим семинара организујују се и 
студијска путовања у земљи и иностранству. Да сада су 
произвођачи обишли Пољопривредни сајам у Риду, 
Аустрија, и Болоњи, Италија, посетили велики број 
пољопривредних газдинстава у Хрватској, Словенији, 
Аустрији, Немачкој и Италији. 

Овај начин стицања знања и информација је 
допринео унапређењу пољопривредне производње, у 
свим областима, што је допринело повећању квалитета 
и квантитета производње, као и увођењем савременог 
асортимента увозом сертификованог материјала у 
воћарској производњи, подизање савремених засада и 
правилном употребом средстава за заштиту биља. 

Осим напред наведених облика стицања нових знања 
и информација, локални медији имају значајан допринос, 
путем специјализованих емисија за пољопривреднике, у 
којима осим едукације произвођачи могу да сазнају за све 
мере подршке за развој пољопривредне производње и 
рурални развој које  спроводе Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине и Град Крушевац. 

 
 

1.2. Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 
 

Табела 1.   Мере директних плаћања 
 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни износ у 
РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. РЕГРЕСИ 100.1.1 2.457.050,13 / 70% / 1.042.949,87 

   УКУПНО    2.457.050,13       1.042.949,87 

 

 

Табела 2.    Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 

обавеза  
(у РСД) 

Износ подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни износ у 
РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. КРЕДИТНА 
ПОДРШКА 

100.2.1 1.500.000,00 / 100% 10 .000,00-80.000,00 / 

   УКУПНО     1.500.000,00 /  / 
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Табела 3.  Мере руралног развоја 

 

Ред. 
бр. 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ подстицаја 
по јединици мере 

(апсолутни износ у 
РСД) 

Износ подстицаја 
по кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних 
газдинстава 

101 11.964.144,84 / 30% 100.000,00 35.855,16 

2. Успостављање и јачање 
удружења у области 
пољопривреде 

102 1.000.000,00 / 90% 200.000,00 / 

3. Управљање ризицима 104 784.174,31 / 40% 40.000,00 215.825,69 

4. Развој техничко-
технолошких, примењених, 
развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди 
и руралном развоју  

305 5.400.000,00 / 40-100% / / 

   УКУПНО     19.148.319,15       251.680,85 
 
 

Табела 4.  Посебни подстицаји 
 

Ред. 
бр. 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни износ 
у РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. Подстицаји за 
промотивне активности 
у пољопривреди и 
руралном развоју 

402   4.400.000,00 / 30-100% / / 

   УКУПНО       4.400.000,00        

 

Тебела 5.  Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) 

27.505.369,28 

Планирана средства за директна плаћања  2.457.050,13 

Планирана средства за кредитну подршку 1.500.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   19.148.319,15 

Планирана средства за посебне подстицаје 4.400.000,00 
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне 
подршке  и у оквиру мера руралног развоја 

/ 

Пренете обавезе 1.294.630,72 
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1.3. Циљна група и значај промене која се  
очекује за кориснике након примене Програма 
 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за територију града 
Крушевца утврђује се структура мера, односно намена и 
начин коришћења средстава за 2017. годину, у укупном 
износу од 28.800.000,00 динара, која су опредељена 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2017. годину  
(„Службени лист града Крушевца бр. 15/16). Корисници 
мера подршке су регистрована физичка лица-носиоци 
активног комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства, правна лица и предузетници са територије 
града Крушевца, уписане у Национални регистар 
пољопривредних газдинстава, удружења и асоцијације 
пољопривредних произвођача, физичка лица, правна лица 
и предузетници, чије делатности су у оквиру трансфера 
знања и развоја саветодавства, промоције развојних 
потенцијала и потреба села. 

Реализацијом мера које су  наведене у Програму 
подстиче се  

• модернизација пољопривредне производње  
• пораст квалитета и квантитета производње 
• побољшање конкурентности пољопривредних 

газдинстава 
• увођење нових технологија и иновација, и 

отварање нових тржишних могућности 
• подизање техничко-технолошких, маркетин-шко-

менаџментских знања и способности везаних за 
пољопривредну производњу, прераду, пласман производа 
и развој села и осталим аспектима, који ће утицати на 
побољшање квалитета живота на сеоским подручијима.  

• удруживање пољопривредних произвођача. 
 
1.4. Информисање корисника о могућностима 
које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја 
 
Корисници мера које су дефинисане Програмом биће 

информисани путем Конкурса који ће бити на сајту града 
Крушевца, као и путем трибина и предавања, 
пољопривредних стручних служби, локалних медија и у 
Служби за пољопривреду Градске управе града 
Крушевца. 

 
1.5.  Мониторинг и евалуација/надзор 
       реализације 
 
Служба за пољопривреду Градске управе града 

Крушевца обавља послове на изради предлога 
Програма и реализацији мера након усвајања истог. 
Током периода реализације Програма, мониторинг и 
евалуацију вршиће Служба за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца и  други органи и стручна тела 
Града Крушевца: Градско веће-доношење Програма, 
одлука, давање сагласности на критеријуме, усвајање 
годишњег извештаја, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца–даје предлог одлука о 
захтевима по појединим мерама, доноси критеријуме о 
коришћењу средстава фонда и др. Одељење за 
финансије и Одељење за јавне набавке извршавају 

задатке из своје надлежности, као и комисије  које се 
формирају у периоду реализације Програма. 

На основу систематизованих података комисија и 
крајњих корисника, Служба за пољопривреду прати 
годишњу реализацију, остварене резултате и ефекте 
спроведених мера Програма и даје предлог о даљем 
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке. 

 
2. Опис планираних мера 

 
1.1. Назив мере: РЕГРЕСИ 
 

Шифра  мере: 100.1. 
 

2.1.1. Образложење 
 
Мера подршке за унапређење примарне пољопривредне 

производње путем регреса за вештачко осемењавање 
крава подстиче се пораст квалитета и квантитета 
производње на локалном нивоу, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја          
2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја града 
Крушевца. 

Регресирање вештачког осемењавања крава је 
инвестиција која има за циљ унапређење говедарства на 
територији града Крушевца. Производња говеда је 
развијена у долини Рибарске реке, Расине и Западне 
Мораве  и има дугу традицију. Говедарство у долини 
Рибарске реке је било најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. На територији града укупно има 16.903 
говеда, од чега 8.347 крава музара. Овом производњом 
доминирају мали произвођачи и општи проблем сада 
представља одрживост ове производње као и низак 
генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање 
вештачког осемењавања крава, инвестиција која ће 
утицати на побољшање стања у говедарству. 

 
2.1.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне 
производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Одрживост квантитета у говедарству и унапређење 

генетског потенцијала, које ће добринети повећању 
квалитета и квантитета млека и меса; 

 
2.1.3. Веза мера са националним програмима за 
          рурални развој и пољопривреду 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.1.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица–носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом. 
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2.1.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја. 

 
2.1.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме, за регресирање вештачког 
осемењавања, осим за регресирање вештачког 
осемењавања крава високвалитетним семенима, где је 
потребно да користи следећа висококвалитетна  семена: 

 
 

1. Wurzl          HB-V-1281…... СВЦ Крњача 

2. Rumgo        HB-V- 094….... СВЦ Крњача 

3. Minesota     HB-V-1321…... СВЦ Крњача 

4. Hutera         HB-2234……... СВЦ Велика Плана 

5. Manigo        HB-2236……... СВЦ Велика Плана 

6. Ostende       HB-2380……... СВЦ Велика Плана 

7. Humpert      HB-2378……... СВЦ Велика Плана 

8. Hurrican      HB-2395……... СВЦ Велика Плана 

9. Losung        HB-2381……... СВЦ Велика Плана 

10. Rureks         HB-V-1115…... Таурус агро консалтинг д.о.о. 

11. Walobrand  HB-V-1184…... Таурус агро консалтинг д.о.о. 

12. Everest        HB-2344……... Genetic international 

13. Mandrin      HB-2401……... Genetic international 

14. Manchester  HB-2218……… Genetic international 

15. GS Wurzl       V-1281……... Genostar-S        

16. GS Rumgo       V-094……... Genostar-S        

17. GS Raichle     V-1228……... Genostar-S        
 
 

 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

 
Шифра 
инве- 
стиције 

Назив инвестиције 

100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање крава) 

 
2.1.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.1.10. Интензитет помоћи 
 
Износ регреса за вештачко осемењавање крава је 70% 

од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а максимално 
1.200 динара по грлу говеда, односно 2.000,00 динара за 
висококвалитетна семена (специфични критеријуми) и то 
само за прво осемењавање. 

2.1.11.   Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

 
Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 
 
2.1.12.  Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финансирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2017. године. 

Реализација регресирања вештачког осемењавања 
крава се спроводи на следећи начин: Након усвајања 
Програма мера, Градоначелник расписује Конкурс  на 
основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: 
фотокопија личне карте подносиоца захтева, потврда о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод из 
регистра пољопривредних газдинстава (подаци о 
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пољопривредном газдинству) које издаје Управа за 
трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима и потврда о 
вештачком осемењавању надлежне ветеринарске 
службе са фискалним рачуном или копије оверене од 
издаваоца. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца у оквиру Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење регреса за 
вештачко осемењавање крава и доноси предлог одлуке 
о исплати средстава. Исплата регреса за вештачко 
осемењавање крава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

Део средстава за регресирање вештачког осеме-
њавања крава користиће се за измирење обавеза из 
2016. године по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину. 

 
2.2. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 
       Шифра мере: 100.2. 
 
2.2.1. Образложење 
  
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње и прераде путем кредитне 
подршке подстиче се пораст квалитета и квантитета 
производње на локалном нивоу, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и 
Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Кредитна подршка има за циљ унапређење 
пољопривредне производње у свим областима 
пољопривредне производње  и прераде на територији 
града Крушевца.  

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује 
велики износ новчаних средстава сваке године, било да 
се ради о улагању новца у репроматеријал, или у 
улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање, 
механизацију и остале инвестиције у пољопривредну 
производњу и прераду. Константни извори финансирања 
су не само предуслов за повећање производње, већ и за 
одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако 
пољопривредно газдинство које жели да успешно 
послује пољопривредни кредит види као могућност 
обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

Кредитна подршка путем субвенционисања камате за 
пољопривредне кредите представља меру којом се 
пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ 
коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин 
се стварају повољнији економски услови за обезбеђење 
неопходних импута за постојећу производњу и за 
инвестиционе активности за започињање и унапређење 
пољопривредне производње и прераде. 

 
 
 
 
 
 

2.2.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне 
производње и прераде. 

 
Специфични циљеви:  
Модернизација производње и прераде и 

унапређење квалитета производа у свим областима 
пољопривредне производње, повећање површина под 
засадима, повећање сточног фонда.  

 
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
 
2.2.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.2.5. Економска одрживост 
 
Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже 

економску одрживост. 
 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца; 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

- Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката. 

 
2.2.7. Специфични критеријуми 
 
� Корисник средстава мора да поседује у закупу 

или власништву пољопривредно земљиште у 
областима: 

� сточарства (ради производње ратарских култура за 
исхрану стоке) и то: 

- у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
- за тов јунади -  мин. 3 ха; 
- у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
- у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
� биљне производње: 
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
- за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
- за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
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� повртарства: 
- за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
- за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
� хортикултурне производње: 
- за производњу украсног биља, четинара и 

дендро материјала- мин. 0,5 ха 
- за производњу цвећа –  мин. 0,02 ха 
� У пчеларској производњи– мин. 10 друштава и 
� У живинарској производњи-регистрована 

фарма са додељеним ветеринарским контролним 
бројем у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине. 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести- 
ције 

Назив инвестиције 

100.2.1. Суфинансирање камата за  
пољопривредне кредите 

 
2.2.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.2.10. Интензитет помоћи 
 
Исплата 100% редовне номиналне камате, за 

кредите  до 1500 евра у динарској противвредности на 
12 месеци, а максимално 10.000 динара; 

Исплата 100% редовне номиналне камате, за 
кредите до 3000 евра у динарској противвредности  на 
24 месеци, а максимално 40.000 динара и          

Исплата 100% редовне номиналне камате за 
кредите  до 7000 евра у динарској противвредности  на 
36 месеци, а максимално 80.000 динара. 

 
2.2.11.   Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. 

 
Назив показатеља 

 
1. 

 
Укупан број одобрених кредита, за које је 
исплаћена субвенционисана номинална камата. 
 

 
2.2.12.  Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Након закључења Уговора са банкама 
које су заинтересоване за кредитирање пољопривредних 
газдинстава, Градоначелник расписује Конкурс за исплату 
камата на кредите које додељују  пословне банке. Конкурс 
ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2017. године. 

Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 
подносиоца захтева/извод из АПР (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца, потврду о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод са 
подацима о структури биљне производње и структури 
сточног фонда (за унапређење и развој сточарске 
производње) које издаје Управа за трезор и доказ о 
регистрованој фарми са додељеним ветеринарским 
контролним бројем за живинарску производњу. 
Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране Службе за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца и Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, у смислу 
комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају 
услове, биће рангирани по редоследу подношења 
захтева и достављани банци у даљу процедуру. Исплата 
средстава врши се на основу одлуке Градоначелника, а 
на предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, и извештаја банке о 
испуњености услова за добијање кредита. 

 
2.3. Назив мере: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ  
       ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ  
       ГАЗДИНСТАВА 
 
       Шифра мере: 101 
 
2.3.1. Образложење 
 
Основне карактеристике пољопривреде на 

територији града Крушевца су уситњеност поседа, мали 
број грла стоке у пољопривредним газдинствима, 
неадекватан производни и смештајни објекти, слаба 
примена савремених технологија производње и увођење 
новог сортимента и застарела пољопривредна 
механизација 

Мера инвестиције у физичка средства пољопри-
вредних газдинстава подржава мала и средња 
пољопривредна газдинства у циљу унапређења 
средстава и процеса производње, продуктивности, 
конкурентности, као и технолошког оспособљавања 
газдинстава, а све ради постизања веће економске 
ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и 
дугорочне одрживости, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и 
Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Општи проблем представља недостатак пољо-
привредне опреме и застарела механизација. 
Пољопривредна газдинства, због неповољног 
економског и социјалног стања нису у могућности да 
сама обезбеде довољно средстава за модернизаццију 
производње. Велики број газдинстава има низак 
интензитет производње, тако даје овај вид подршке 
неопходан услов за одрживост ове производње. 

Куповином савремене опреме и механизације, 
заснивање нових производних засада и улагањем у 
складишне и прерађивачке капацитете на 
пољопривредним газдинствима могуће је побољшати 
економске аспекте деловања. 
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Преглед по секторима: 
 
Сектор млеко и месо 
 
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. Доминантно је заступљена сименталска раса 
говеда (95%), а мањи проценат холштајн-фризијска раса и 
мелези. Активно је преко 200 фарми (тов јунади, краве 
музаре, одгој приплодних јуница, свиња...).  

У сточарској производњи доминирају мали произво-
ђачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Општи 
проблем предствља производња сточне хране, адаптација 
објеката и недостатак савремене пољопривредне опреме и 
механизације што доводи до непрофитабилног пословања 
произвођача. На територији града Крушевца укупно има 
16.903 грла у говедарству, од тога  8.466 крава, 49.146 у 
свињарству, 16.067 у овчарству  3.564 у козарству и 406.382 
различите врсте живине. Велики број газдинстава има 
низак интензитет производње, тако да је овај вид подршке 
неопходан услов за одрживост ове производње. 

Најзначајнија грана сточарске производње је 
млекарство. Постоји мали број газдинстава са више од 
10 музних крава, а у већем броју газдинстава од 3-5 
краве. Газдинства која су се определила за ову 
производњу суочавају се са недостатком земљишта за 
производњу хране за животиње.  

Велики број газдинстава се бави товом јунади, а 
посебно је овај вид производње развијен у долини 
Рибарске реке. Ово подручје је у старој Југославији 
производило 17% од укупне производње јунади. 

 
Сектор-воће, грожђе и поврће 
 
Производња воћа, а посебно јагодастог воћа (јагода, 

малина, купина и у последње време боровница) је једна 
од битних грана пољопривредне производње. На 
територији града Крушевца под воћем је засађено 1.831 
ха. Унапређење производње у овој области захтева 
увођење савременог асортимента, подизање савремених 
засада и изградњу складишних и прерађивачких 
капацитета, што овом мером постижемо. 

Просечна површина засада воћа по газдинству је 
25 ари. Само 45% засада су интезивни засади у којима 
се примењују адекватне агротехничке мере. Структура 
сортимента, недостатак специјализоване механизације 
и опреме и недовољно површина које се наводњавају 
смањену продуктивност производње. Производња воћа, 
а посебно јагодастог воћа (јагода, малина, купина и у 
последње време боровница ) је једна од битних грана 
пољопривредне производње.  

Пчеларство представља малу, али изузетно 
атрактивну пољопривредну делатност, која последњих 
година почиње да се тржишно усмерава у правцу 
прихватања услова и стандарда ЕУ. На територији 
града Крушевца укупно има 12.677 кошница пчела. 
Најзначајније извозно тржиште су земље чланице ЕУ 
(Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА 
споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). Лоши 
климатски услови су нанели велику штету у 
пчеларству, тако да ова подршка значајно може 
утицати да одржи и унапреди ова производња.  

Сектор-остали усеви 
 
 У структури биљне производње највише је 

заступљена ратарска производња, која чини више од 
половине вредности пољопривредне производње. 
Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и 
пшеница, а на мањим површинама се производе остале 
житарице крмно биље. Површине под житима остале су 
углавном непромењене. Овом мером се постиже 
унапређење и модернизација ратарске производње. 

 
2.3.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава, 

смањење трошкова производње, унапређење техничко-
технолошке опремљености и побољшање квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
Унапређење стања механизације и опреме за 

пољопривредну производњу и прераду, повећање 
наводњаваних површина системом кап по кап, 
повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 
пољопривредне производње.  

 
2.3.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.3.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.3.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.3.6.  Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца ; 

 - За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

- Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката. 

 
2.3.7. Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести- 
ције 

Назив инвестиције 

101.1.6. 

Набавка опреме и механизације за припрему, 
дистрибуцију и складиштење концентроване и 
кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, 
сенажа, итд.) 

101.1.7. 
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и 
апликацију стајњака 

101.1.8. 
Набавка опреме за мужу или затворених система за 
мужу у слободном и везаном систему држања 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

101.2.1. 
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 

101.2.4. 

Набавка опреме и механизације за припрему, 
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте 
сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд), електричне ограде и термо – појилице 

101.3.1. 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење 
и подизање) производних (са наслоном) и матичних 
засада воћака, хмеља и винове лозе, као и 
постављање противградних мрежа, објеката и 
набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 
селекцију, сертификацију, конзервацију и 
мултипликацију садног материјала 

101.3.2. 
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 
kW, риголера, подривача и машина за резидбу, 
тарупирање и бербу 

101.3.3. 

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за 
воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу 
(укључујући и производњу расада и цвећарство) на 
отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-
виноградарску производњу (набавка прецизних 
машина за сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за 
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка 
система са микропрскалицама за заштиту воћњака, 
винограда и расадника од измрзавања; набавка 
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап; набавка пластичних фолија, 
агротекстила и прскалица за наводњавање) 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или 
материјала за повртарску производњу и производњу 
јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и 
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном 
простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, 
вишеслојних фолија за пластенике, система за 
загревање пластеника, система за вештачко 
осветљавање, система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и 
столова за производњу расада) за пластенике и 
стакленике 

101.3.5. 

Изградња капацитета за скупљање и складиштење 
воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња 
хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, 
хладњача за дугорочно складиштење производа; 

изградња хладњача и капацитета за чување и 
припрему за отпремање садног материјала; изградња 
центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и 
поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, 
као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и 
поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка 
машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, 
оцену и паковање производа, као и набавка палета за 
дугорочно складиштење производа 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 
101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 
101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 
101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. 
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од 
болести, штеточина и корова 

101.4.7. 
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и 
утврђивање квалитета зрнастих производа 

101.4.9. 
Изградња сушара за индустријско, зачинско и 
лековито биље 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  
101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. 
Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 
друштава 

 
2.3.9. Критеријуми селекције 
 
Нема бодовања, већ се средства одобравају 

корисницима по редоследу (датуму) пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 

 
2.3.10. Интензитет помоћи 
 
За све инвестиције у оквиру ове мере 30% од 

укупног износа средстава за набавку без ПДВ-а, а 
максимално до 100.000,00 динара.  

 
2.3.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр.         Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева  

       
2.3.12. Административна процедура  
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 
оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс  који 
расписује Градоначелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2017. године. 

Реализација ове мере  се спроводи на следећи 
начин: Након усвајања Програма мера, Градоначелник 
расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. 
Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 
подносиоца захтева/ извод из АПР (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца, потврда о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод из 
регистра пољопривредних газдинстава (подаци о 
пољопривредном газдинству) и извод са подацима о 
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структури биљне производње које издаје Управа за 
трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима, фотокопија 
фискалног и блок рачуна–оригинал на увид и 
фотокопија гарантног листа за инвестицију која 
подлеже гаранцији. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца у оквиру Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани 
услови за остваривање права на коришћење и доноси 
предлог одлуке о ислати средстава. Исплата средстава 
врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, 
на основу решења Градоначелника, а на предлог 
Комисије, која врши  одабир корисника средстава, 
једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу 
поднетих захтева. 

Део средстава за ову меру искористиће се за измирење 
обавеза из 2016. године по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2016. годину. 

 
2.4. Назив мере: УСПОСТАВЉАЊЕ И  
      ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ  
      ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
    Шифра мере: 102 
 
2.4.1. Образложење 
 
Овом мером се унапређује рад постојећих и 

успостављају се нове организације пољопривредних 
произвођача и прерађивача. 

На подручју Крушевца постоји организована 
тржишна производња кроз земљорадничке задруге 
којих  има 18, од којих само једна задруга има 
дугогодишње искуство и успела је да не доживи 
судбину већине задруга током 90-тих година. Развој ове 
гране је неопходан да би пољопривредни произвођачи 
били конкурентни на тржишту. 

Пословање земљорадничких задруга усмерено је 
на гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, 
поврћа као и саветодавне активности. Недостатак 
складишних капацитета и обртних средстава за 
финансирање откупа главне су проблеми у њиховом 
раду. 

Осим земљорадничких задруга на територији града 
постоје 11 пољопривредних удружења у свим 
областима пољопривредне производње: 3 удружења 
одгајивача говеда сименталске расе, 2 удружење 
сточара, 2 удружења произвођача јагодастог воћа, 2 
удружења произвођача лозних калемова и воћних 
садница. 2 удружењa пчелара. Улога удружења је веома 
значајна за унапређење пољопривредне производње, а 
посебно у делу модернизације и едукације 
пољопривредних произвођача, као и повољности код 
набавке импута за пољопривредну производњу и 
пласмана пољопривредних производа, заједничко 
коришћење опреме, заједничко истраживање тржишта 
и заједнички пласман робе и друге активности које 
заједно треба да допринесу прилагођавања захтевима 
тржишта, развоју производње и пласмана, што све 
треба да доведе до унапређења конкурентности. 

 
 

2.4.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:   
Унапређење рада постојећих или формирање нових 

организација произвођача и прерађивача. 
 
Специфични циљеви:   
- Побољшање конкурентности чланова организаци-

оних група и увођење нових профитабилних производ-њи 
на газдинствима фармера чланова организационих група; 

- Јачање капацитета за апсорпцију предприступних 
фондова 

- Унапређење система иновирања на газдинствима 
удружених фармера. 

 
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.4.4. Крајњи корисници 
 
Удружења из области пољопривредне производње 

и  друге асоцијације пољопривредних произвођача. 
 
2.4.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
 -Да је уписан у Регистар удружења у АПР- и 
-За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 

користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја. 

 
2.4.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 
Нема инвестиција у оквиру ове мере 
 
2.4.9. Критеријуми селекције 
 

Р.  
бр. 
 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодо- 
ви 

1.  Пројекат подржава од 3-5  
чланова удружења или др. 
организација пољопривредних 
произвођача 

да/не 10/0 

2. Пројекат подржава преко 5 
чланова удружења или др. 
организација пољопривредних 
произвођача 

да/не 20/0 

3. Подносилац захтева има 
искуство у управљању 
пројектима 

да/не 10/0 

 
Рангирање корисника средстава ће бити на основу 

бодовања до утрошка средстава. 
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2.4.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја по кориснику је до 90% од 

укупног износа средстава, а максимално 200.000 динара. 
 
2.4.11.   Индикатори/показатељи 
  

Р 
бр. 

 
Назив показатеља 

1. Број удружења која су обухваћена мером. 
 
2.4.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца, а на основу Конкурса који расписује 
Градоначелник. Конкурс ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2017. године. 

Реализација ове мере се спроводи на следећи 
начин: Након усвајања Програма мера, Градоначелник 
расписује Конкурс  на основу утврђених критеријума. 
Уз захтев се прилаже: извод из регистра АПР-а о 
регистрацији пољопривредног удружења или друге 
асоцијације пољопривредних произвођача, потписана 
изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима, фотокопија текућег рачуна. 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца у оквиру Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца утврђује да ли 
су испуњени прописани услови за остваривање права 
на коришћење. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће бодовани и финансирани до 
висине средстава назначени за ову меру. Исплата 
средстава врши се на основу решења Градоначелника, а 
на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава (бодовање), једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

 
2.5. Назив мере: УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
        Шифра  мере: 104 
 
2.5.1. Образложење 
 
Мера обнављање пољопривредног производног 

потенцијала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих 
превентивних активности и то осигурањем усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња омогућава 
пораст квалитета и квантитета производње на локалном 
нивоу, а у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја града 
Крушевца. 

Због великог утицаја промене климе, а ради 
очувања квалитета, предвидљивости и одрживости 
пољопривредне производње осигурање представља 
неопходан начин очувања истог. До сада је мали број 
пољопривредних газдинстава осигуравао своју 
производњу, тако да су због временских неприлика 
пољопривредници претрпели велике штете. У вези са 
напред наведеним субвенционисање премије осигурања 
за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње подстиче се пораст квалитета и квантитета 
пољопривредне производње. 

2.5.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава и 

побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне 
производње. 

 
Специфични циљеви:  
Очување одрживости пољопривредне производње. 
 
2.5.3. Веза са мерама Националног програма за 
          рурални развој Републике Србије (НПРР)  
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.5.4.  Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.5.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.5.6.  Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења 
регистра пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем и 
производњом на територији града Крушевца; 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, 
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није 
предмет другог поступка за коришћење подстицаја и 

 - Уколико је корисник правно лице или предузетник, 
мора бити у активном статусу и уписан у регистар 
привредних субјеката. 

 
2.5.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести- 
ције 

        Назив инвестиције 

104.3. Осигурање усева, плодова, вишего-
дишњих засада, расадника и животиња 

 
2.5.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.5.10. Интензитет помоћи 
 
Осигурање  усева, плодова, вишегодишњих  засада, 

расадника и животиња -40% од укупног износа премије, 
без ПДВ-а, а максимално 40.000 динара. 
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2.5.11. Индикатори/показатељи  
Р. 
бр. 

 
                  Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених  захтева 
 
2.5.12.  Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиција која ће се финасирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2017. године. 

Реализација субвенционисања премије осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња се спроводи на следећи начин: Након 
усвајања Програма мера, Градоначелник расписује 
Конкурс  на основу утврђених критеријума. Уз захтев 
се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца 
захтева/ извод из АПР (за правна лица и предузетнике), 
не старији од 3 месеца, потврда о активном статусу у 
регистру пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално), извод из регистра пољопривредних 
газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и 
извод  са подацима о структури биљне производње које 
издаје Управа за трезор, копија полисе осигурања 
издата од стране друштва за осигурање код кога је 
подносилац осигуран у периоду од 01. новембра 
претходне до 31. октобра текуће године и потврда о 
извршеном плаћању премије осигурања. Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца у 
оквиру Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца утврђује да ли су 
испуњени прописани услови за остваривање права на 
коришћење регреса за премију осигурања и доноси 
предлог одлуке о ислати средстава. Исплата регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње врши се уплатом на 
наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

Део средстава за регресирање премије осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње користиће се за измирење обавеза из 2016. 
године по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину. 

 
2.6. Назив мере: РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО- 
-ТЕХНОЛОШКИХ, ПРИМЕЊЕНИХ, 
РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА 
У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ  
Шифра мере: 305 
 
2.6.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде и 

руралних подручја и  заснована на примени и праћењу 
нових технологија, стручном усавршавању и константном 
трансферу знања и информација, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 
и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Један од основних ограничавајућих фактора за бржи 
развој пољопривреде и повећање конкурентности 
фармера представља недовољан ниво њиховог знања.  Из 
тог разлога, фармери нису у стању да самостално, без 

стручне помоћи примењују иновације и нове технологије 
у производњи. Податак да свега 2-3% фармера имају 
стечено средње или високо образовање из области 
пољопривреде указују на неопходност посвећивања веће 
пажње овом сегменту унапрећења пољопривредне 
производње. Досадашњи приступ теоријке обуке фармера 
путем предавања је одузео много времена, али није дао 
очекиване резултате највише због ниског нивоа знања и 
образовања фармера. Новија искуства указују да се много 
бољи резултати у едукацији фармера постижу „ширењем 
добре праксе“ кроз демонстрацију и показивање резултата 
добијених применом нових технологија радом на терену. 

Реализација истраживачко-развојних пројеката се 
одвија кроз примену нових и одговарајућих техника и 
технологија на имању фармера, на лицу места, а у 
складу са могућностима које пружају природни ресурси, 
техничким могућностима фармера и потребама које 
фарма има за успешно обављање своје делатности. Ови 
пројекти се реализују кроз практичне и теоријске 
едукативне сегменте који се спроводе на фармама и у 
којима су фармери активни учесници и реализатори 
активности. Средства за ову меру опредељена су за 
креирање нових знања у складу са стварним потребама 
крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и 
трансфер знања међусобним повезивањем креатора знања 
и њиховим повезивањем са пољопривредним стручњацима, 
фармерима, малим и средњим предузећима и другим 
актерима руралне заједнице.  

 
2.6.2 . Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Повећање доступности и квалитета знања. 
 
Специфични циљеви:  
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 

становништва, примена нових технологија и иновација.  
 
Веза са мерама Националног програма за рурални 

развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.6.3. Крајњи корисници 
 
Научно истраживачке установе. 
 
2.6.4.   Економска одрживост 
 
Није потребно. 
 
2.6.5.   Општи критеријуми за кориснике 
 
Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар научно-истраживачких установа). 
 
2.6.6. Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.6.7. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести- 
ције 

      Назив инвестиције 

305. 

Развој техничко-технолошких, 
примењених, развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном 
развоју 
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2.6.8. Критеријуми селекције 

 

Р. 
бр. 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодо- 
ви 

1. 
 

Досадашње искуство у раду 
на сличним пројектима 

До 5 година 10 
5-15 година 20 

2. 
Обезбеђеност  
кадровима 

1-5 доктора наука 10 
5-10 доктора наука 20 
више од 10 доктора 
наука 

30 

3. 
Број корисника обухваћених 
пројектом 

До 30 10 
30-50 20 
Преко 50 30 

4. 
Поседовање неопходне 
опреме за реализацију 
пројекта 

Да 10 

Не 0 

5. 
Постоји могућност наставка 
пројекта 

 10 

 

 
2.6.9. Интензитет помоћи 
 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају од 

40-100% учешћа. 
 
2.6.10.   Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр.                           Назив показатеља 

1. Број спроведених демонстрација иновација 

 
 
 2.6.11. Административна процедура 
 
Мера-развој техничко-технолошких, примењених, 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и 
руралном развоју ће бити спроведена од стране Градске 
управе града Крушевца, а на основу Конкурса који 
расписује Градоначелник. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране Службе за 
пољопривреду Градске управе града Крушевца и 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости инвестиције. Исплата 
средстава врши се уплатом на текући рачун корисника, 
на основу решења Градоначелника, а на предлог 
Комисије. 

 
2.7. Назив мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА  
       ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У  
       ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ  
       РАЗВОЈУ 
 
   Шифра мере: 402 
 
2.7.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде 

и руралних подручја и  заснована на праћењу нових 
технологија, стручном усавршавању и константном 
трансферу знања и информацција, а у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024 и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво 
све теже успевају да самостално, без стручне помоћи 
примењују иновације у производњи, пласману, 
маркетингу и другим активностима везаним за развој 
руралних средина.Највећи број носиоца породичних 
газдинстава уједно су управници - менаџери на 
газдинствима. Што се тиче нивоа  њихове обучености 
из области пољопривредне производње 63,18% имају 
само пољопривредно искуство стечено праксом, док 
само 2,67%  имају стечено средње и високо стручно  
образовње из области пољопривреде. 

Стручно особљавање пољопривредних произвођача 
и прерађивача одвијаће се путем различитих врста 
обука организованих од стране образовних институција, 
стручних лица из области пољопривреде, као и 
студијских путовања у земљи и иностранству. Средства  
за ову меру опредељена су за организацију стручних 
скупова, креирање нових знања у складу са стварним 
потребама крајњих корисника, имплементацију 
постојећих знања и трансфер знања међусобним 
повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем 
са пољопривредним произвођачима, малим и средњим 
предузећима и другим актерима руралне заједнице, 
подршку пословима прогнозе биљних болести, подршку 
организацији студијских путовања, посетама сајмовима 
и манифестацијама из области пољопривреде и 
руралног развоја, као и учешће на стручним и 
промотивним скуповима и за финансирање других 
активности које су везане за стручно и техничко 
унапређење сеоског становништва, пољопривредних 
произвођача, пољопривредних стручњака и радника 
ресорне службе Градске управе у делу обезбеђења 
трошкова организованог превоза и смештаја.  

Промоцијом  развојних потенцијала и потребе села 
подржаће се активности везане за подизање нивоа 
пласмана производа и услуга, као и активности везане 
за развој села у свим аспектима, који ће утицати на 
побољшање квалитета живота сеоског становништва. У 
оквиру ове инвестиције средства ће  се користити за: 

- финансирање и организацију Пољопривредног 
сајма у Крушевцу, у оквиру кога се одржава и 
Регионална сточарска изложба;  

- учешће пољопривредних произвођача, пољо-
привредних удружења, стручних служби, представника 
прераде и представника ресорне службе Градске управе 
на сајмовима пољопривреде у земљи и иностранству; 

- финансирање израде и објављивање  едукативног, 
информативног и промо  материјала  (брошура, флајера, 
каталога и друго); 

- набавка стручне литературе и претплату на 
стручне часописе за кориснике на територији града. 

 
2.7.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Повећање доступности и квалитета знања, 

повећање конкурентности пољопривредне производње 
као и промоција развојних потенцијала и потребе села. 
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Специфични циљеви:  
 
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 

становништва, примена нових технологија и иновација 
и унапређење институција укључених у систем 
креирања и трансфера знања. 

 
2.7.3. Веза са мерама Националног програма за 

рурални развој Републике Србије (НПРР) 
 
Није усвојен Национални програм за пољопривреду. 
  
2.7.4.  Крајњи корисници 
 
Пољопривредни произвођачи, саветодавне службе, 

консултантске куће, и правна лица и предузетници која 
су регистрована за делатност везане за спровођење ове 
мере. 

 
2.7.5. Економска одрживост 
 
Није потребно. 
 
 2.7.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
 Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар 
удружења и др.) 

 
2.7.7.  Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвести- 
ције 

Назив инвестиције 

402.1 
Информативне активности: сајмови, изложбе, 
манифестације, студијска путовања 

 

2.7.9. Критеријуми селекције 
 
За инвестицију 402.1- Информативне активности, 

сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, 
критеријуми селекције се не примењују с обзиром да 
није предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 

 
 2.7.10. Интензитет помоћи 
 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају од 

30-100% учешћа. 
 
2.7.11. Индикатори/показатељи 
  

Р. 
бр. 

 
Назив показатеља 

 

1. Број реализованих уговора 

2. Број едукованих пољопривредника 

3. Каталог излагача 
 
2.7.12. Административна процедура 
 
Средства за меру-Подстицаји за промотивне 

активности у пољопривреди и руралном развоју, 
одобрава Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, на основу поднетих 
захтева и предлога. Комисија ће предлоге одлука о 
опредељивању средстава доносити у складу са 
следећим принципима: да су потенцијални корисници 
пољопривредници, сеоско становништво, асоцијације 
пољопривредника, стручњаци локалног агросектора 
који ће резултате стручног усавршавања користити за 
даљи рурални развој на подручју града Крушевца и да 
ће подржати активности везане за подизање нивоа 
пласмана производа и услуга, као и активности везане 
за развој села, који ће утицати на побољшљње 
квалитета живота сеоског становништва. 
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Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање 
 

Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма 

Назив показатеља Јединица  
мере Вредност, опис показатеља Година Извор податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
Административни и географски 
положај 

    

Аутономна покрајина назив  /  Устав РС 
Регион назив Шумадија и Западна  Србија 2012 рзс* 
Област назив Расинска 2012 рзс* 
Град или општина назив Крушевац 2012 рзс* 
Површина км² 854 2012 рзс* 
Број насеља број 101 2012 рзс* 
Број катастарских општина број 92 2012 рзс* 
Подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)1) број 8  Правилник 
 
Демографски показатељи 
Број становника број 128.752 2011 рзс** 
Број домаћинстава  број 40.947 2011 рзс* 
Густина насељености (број становника 
/ површина, км²) 

ст/km² 150  
 

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 – 100) 

% -2 2011 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС % -5,42 2011 рзс** 
Учешће становништва млађег од 15 
година  % 14,30 2011 рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 
година % 17,74 2011 рзс** 

Просечна старост година 42,7  рзс* 
Индекс старења

2)   1,30  рзс* 
Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем % 2,74 2012 рзс* 

Основно образовање % 19,11 2012 рзс* 
Средње образовање % 40,29 2012 рзс* 
Више и високо образовање % 12,86 2012 рзс* 
Учешће пољопривредног у укупном 
становништву  % 54  процена 
 
Природни услови     

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, 
брдски, планински) 

опис Равничарски, брежуљкасти и 
мањим делом брдско планински  

 интерни 

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класа3) 

опис Алувијално земљиште и смоница од 
1-6 класе преовлађују 

 интерни 

Клима (умерено-континентална, 
субпланинска, ...) 

опис Умерено-континентална клима  интерни 

Просечна количина падавина  мм 647,5   интерни 
Средња годишња температура  ºC 10,8  интерни 
Хидрографија (површинске и подземне 
воде) 

опис Површинске воде:Западна и Јужна 
Морава, Расина 
Подземне воде: преко 11 извора 
минералних, термоминералних  и  
термалних вода 

 интерни 

Површина под шумом ha 25.965,42 2012 рзс* 
Учешће површина под шумом у 
укупној површини АП/ЈЛС % 30,41 2012 рзс* 

Пошумљене површине у претходној 
години ha 26,90 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 45.078 2012 рзс* 
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса     
Укупан број пољопривредних 
газдинстава: број 12.664 2012 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ): 

број 6558  
Управа за 
трезор

4) 
- породична пољопривредна газдинства % 6525   
- правна лица и предузетници % 33   
Коришћено пољопривредно земљиште 
(КПЗ) 

ha 31.986 2012 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 37,46 2012  
Оранице и баште, воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, остало5) 

ha, % Оранице и баште......22.317 (69,78%) 

Воћњаци......................  1.831 (5,73%) 

Виногради................... 1.956 (6,12%) 

Ливаде и  

пашњаци................... 5.185 (16,21%) 

Остало........................3.688 (11,53%) 

2012 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, 
крмно биље, остало6) 

ha, % Жита...........................15.545 (48,6%) 
Индустријско биље.....26,00 (0,09%) 
Поврће............................ 503 (1,58%) 
Крмно биље.......... ....5.345 (16,71%) 
Остало............................ 658 (2,06%) 

2012 рзс***  

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству ha 2,53 2012 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног 
земљишта комасацијом 

ha Није пољопривредно земљиште 
обухваћено комасацијом 

 интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања 

ha Није обухваћено земљиште 
ниједним видом удруживања 

 интерни 

Пољопривредна газдинства која 
наводњавају КПЗ број 2.066 2012 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ ha Немамо тај податак  интерни 

Наводњавана површина КПЗ ha 1.007 2012 рзс*** 
Површина пољ.земљишта у државној 
својини на територији АП

7) ha /  интерни 

Површина пољ.земљишта у државној 
својини која се даје у закуп: 

ha 88,5357 2016 интерни 

физичка лица 
правна лица  

% 
% 

25,74 
74,26 

2014 интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, 
кошнице пчела 

број Говеда......................................16.903 
Свиње.......................................49.146 
Овце..........................................15.067 
Козе............................................3.564 
Живина...................................406.382 
Кошнице пчела........................12.677 

2012 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне 
машине 

број Трактора...................................17.068 
Комбајна........................................678 
Прикључних 
машина......................................32.804 

2012 рзс*** 

Пољопривредни објекти8) број 39.742 2012 рзс*** 
Хладњаче, сушаре, стакленици и 
пластеници 

број Хладњаче....................................... 27 
Сушаре........................................... 26 
Стакленика..................................... 22 
Пластеника.................................1.396 

2012 рзс*** 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту биља 

ha, број ПГ Минерална ђубрива.......... ......21.456 
(11.141ПГ) 
 

2012 рзс*** 
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Стајњак.......................................6.297 
(6930ПГ)  
Средства за   
Заштиту биља.......................... 14.898 
(9841ПГ) 

Чланови газдинства9) и стално 
запослени на газдинству: 

број 30.831 2012 рзс***  

(на породичном ПГ : на газдинству 
правног лица / предузетника) 

% 99,23:0,77 2012 рзс***  

Годишње радне јединице10) број 12.412 2012 рзс*** 
Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника

11) 
број 18 Земљорадничких задруга 

13 Пољопривредних удружења 
 интерни 

Производња пољопривредних 
производа:12) 

количина    

-  биљна производња тона -Кукуруз ….............................62.259 
Пшеница…..............................17.043 
-Кромпир….............................12.355 
-Ливаде…............................... 11.866 
Шљива…..................................10.741 
Грожђе…....................................8.671 
Јабука….....................................1.056 

 рзс*** 

- сточарска производња т, лит., ком. Млеко, месо, јаја, вуна, мед. 
Немамо податак о количини. 

 интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
Рурална инфраструктура 
Саобраћајна инфраструктура     
Дужина путева13) km 495,462 2012 рзс* 
Поште и телефонски претплатници број Поште.............................................26 

Преплатника...........................44.093 
2012 рзс*  

Водопривредна инфраструктура     
Домаћинства прикључена на 
водоводну мрежу 

број 35.353 2012 рзс*  

Домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу 

број 24.433 2012 рзс*  

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 8.609 2012 рзс* 
Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ Нема 2012 рзс* 
Енергетска инфраструктура     
Производња и снабдевање 
електричном енергијом14) 

број На подручју града не постоје 
постројења за производњу 
електричне енергије 

 интерни 

Социјална инфраструктура     
Објекти образовне инфраструктуре

15) број Предшколске установе...................54 
Основне и средње школе..............69  
Високе школе и факултети..............3 
Специјална школа............................1  

2012/13 рзс* 

Број становника на једног лекара број 331 2012 рзс* 
Број корисника социјалне заштите број 13.637 2012 рзс* 
Диверзификација руралне економије     
Запослени у сектору пољопривреде, 
шумарства и водопривреде16) 

број 30.831 (30.593+238) 2012 рзс* рзс***  

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности17) 

број 1.486 2012 рзс***  

Туристи и просечан број ноћења 
туриста

18) 
на територији АП/ЈЛС 

број Туриста.....................................27.295 
Просечан број ноћења домаћих 
туриста.......................................... 4,5 
Просечан број ноћења страних 
туриста.......................................... 1,8 

2012 рзс* 

Трансфер знања и информација     
Пољопривредна саветодавна стручна 
служба 

да / не Да  интерни 
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Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем19) 

број -204 одабраних ПГ које обилазе 
саветодавци  са преко 1200 посета на 
годишњем нивоу 
-преко 3000 контаката са осталим 
газдинствима на терену и  у 
ПССКШ 
- преко 4000 ПГ је присуствовало 
зимској школи, предавањима, 
трибинама, радионицама, посете 
огледном газдинству 
 

 ПССС 

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, 
www.webrzs.stat.gov.rs 
 
 Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 320-13/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 

 
_______________ 

 
1) Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва 

насељена места на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима 
са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као 
подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног 
стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну 
производњу које постоје у овим подручјима.  

2) Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  
3) Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014). 
4) Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
5) Окућница, расадници и др. 
6) Цвеће и украсно биље, угари и др. 
7) Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 
8) Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), 

и пољопривредних машина и опреме.   
9) Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
10) Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; 

представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.  
11) Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на 

територији АП/ЈЛС 
12) Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
13) Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве). 
14) Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије 

на територији АП/ЈЛС. 
15) Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС. 
16) На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др. 
17) Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у 

шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.). 
18) Домаћи и страни.  
19) Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих  
       пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним   
       предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.   
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19 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ( "Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/08, 5/11 и 8/15) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09,  2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.02.2017. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У 
ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 12.000.000,00 динара за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава и то: 

- 11.964.144,84 динара за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину  пољопривредних 
газдинстава у 2017. години и то: 

-  9.964.144,84  динара за субвенционисање 
купљене пољопривредне опреме и механизације и 
набавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 

- 2.000.000,00 динара  за подизање нових или 
обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, 
хмеља и винове лозе, као и постављање противградних 
мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за 
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 
конзервацију и мултипликацију садног материјала и 

- 35.855,16 динара за измирење обавеза из 2016. 
године по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде–за 
субвенционисање инвестиција у физичку имовину  
пољопривредних газдинстава, које ће донети Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  320-14/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

20 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  и  
члана 10. Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 12/09,  2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.02.2017. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за субвенционисање инвестиција 
у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  320-15/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

* 
*               * 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2017. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 10.02.2017. године, донела је   
  

Критеријуме  
за  избор корисника средстава Буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде  
- за субвенционисање инвестиција у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 
  
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за субвенционисање инвестиција у физичку имовину  
пољопривредних газдинстава, начин остваривања права 
на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по 
кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за 

субвенционисање  инвестиција у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава по Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2017. годину, имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и 
предузетници, уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем 
и производњом на територији града Крушевца, а која 
нису поднела  захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима.  

 
3.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама 

у пољопривреди и то: 
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Шифра 
инвести- 
ције 

 

Назив инвестиције 

101.1.6. 

 
Набавка опреме и механизације за припрему, 
дистрибуцију и складиштење концентроване и 
кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, 
сенажа, итд.) 
 

101.1.7. 

 
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и 
апликацију стајњака 
 

101.1.8. 

 
Набавка опреме за мужу или затворених система за 
мужу у слободном и везаном систему држања 
 

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 

101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

101.2.1. 

 
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 
 

101.2.4. 

Набавка опреме и механизације за припрему, 
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте 
сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд), електричне ограде и термо – појилице 
 

101.3.1. 

 
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 
подизање) производних (са наслоном) и матичних 
засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 
противградних мрежа, објеката и набавка опреме и 
средстава за тестирање, клонску селекцију, 
сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног 
материјала 
 

101.3.2. 

 
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 
kW, риголера, подривача и машина за резидбу, 
тарупирање и бербу 
 

101.3.3. 

 
Набака механизације и опреме за сетву, садњу, 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за 
воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу 
(укључујући и производњу расада и цвећарство) на 
отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-
виноградарску производњу (набавка прецизних 
машина за сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за 
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка 
система са микропрскалицама за заштиту воћњака, 
винограда и расадника од измрзавања;  
набавка противградних мрежа и пратеће опреме; 
набавка система кап по кап; набавка пластичних 
фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање) 
 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или 
материјала за повртарску производњу и производњу 
јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и 
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном 
простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, 
вишеслојних фолија за пластенике, система за 
загревање пластеника, система за вештачко 
осветљавање, система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и 
столова за производњу расада) за пластенике и 
стакленике 
 

101.3.5. 

Изградња капацитета за скупљање и складиштење 
воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња 
хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, 
хладњача за дугорочно складиштење производа; 
изградња хладњача и капацитета за чување и 
припрему за отпремање садног материјала; изградња 
центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и 
поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, 
као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и 
поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка 
машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, 
оцену и паковање производа, као и набавка палета за 
дугорочно складиштење производа 
 

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.2. Набавка комбајна за жетву и бербу 

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. 
 
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од 
болести, штеточина и корова 

101.4.7. 
 
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и 
утврђивање квалитета зрнастих производа 

101.4.9. 
 
Изградња сушара за индустријско, зачинско и 
лековито биље 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 

101.5.3. 
 
Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 
друштава 

 
4.  Интизитет помоћи за све инвестиције у оквиру 

ове мере је 30% од укупног износа инвестиције, без 
ПДВ-а, а максимално до 100.000,00 динара. 

 
5.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца 

пријаве/извод из АПР-а (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца; 

3) Потврда о активном статусу у регистару 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) 
- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о пољопривредном газдинству) -Управе за 
трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Фотокопија фискалног и блок рачуна-оригинал 
на увид и фотокопија гарантног листа за инвестицију 
која подлеже гаранцији и то: 

- за пољопривредну опрему и механизацију и 
набавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса, не старији од 01.01.2017. године и 

- за подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и 
матичних засада воћака, хмеља и винове лозе у јесен 
2016. године и у 2017. години. 

            
7) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 

улагање у другим јавним фондовима. 
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6.  Градоначелник расписује Конкурс за доделу 
средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца – за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава.  

    Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, 
а рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2017. године. 

 
7. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   
8. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 9/17                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
У Крушевцу,                              Наташа Бачлић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца ( "Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 12/09,  2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за исплату камата на кредите 

које додељују пословне банке 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца издвоје средства у 
износу од 1.500.000,00 динара, за исплату камата на 
кредите које додељују пословне банке. 

 
II – Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде, за исплату 
камата на кредите које додељују  пословне банке, које 
ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  401-27/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  и  
члана 10. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца" бр.12/09,  2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату камата на кредите 
које додељују пословне банке.  

 
II  - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  320-16/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
* 

*               * 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09, 
2/10, 4/13 и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2017. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 10.02.2017. године, донела је 

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за исплату 

камата на кредите које додељују пословне банке 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за подстицаје унапређења примарне пољопривредне 
производње и прераде путем кредитне подршке - за 
исплату камата на кредите које додељују пословне 
банке и начин остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава Фонда за 

исплату камата на кредите које додељују пословне 
банке, по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2017. годину имају физичка лица-
носиоци комерцијалног породичног пољопривредног  
газдинства, правна лица и предузетници са територије 
града Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем 
и производњом на територији града Крушевца, а која 
нису поднелa захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима. 

 
3. Средства буџетског фонда су намењена за 

исплату камата корисницима који испуњавају услове 
конкурса и пословне банке која одобрава кредит. 
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Кредит који додељују пословне банке користиће се 
за: 

• унапређење и развој сточарске производње; 
• унапређење и развој биљне производње; 
• за куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
• за куповину система и опреме за наводњавање; 
• за изградњу или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката;  
• за унапређење пластеничке производње 
• за куповину пољопривредног земљишта 
 
4. Корисник средстава мора да поседује:  
� Пољопривредно земљиште у закупу или 

власништву у областима: 
� сточарства (ради производње ратарских 

култура за исхрану стоке) и то: 
- у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
- за тов јунади -  мин.3 ха; 
- у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
- у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
� биљне производње: 
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
- за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
- за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
� повртарства: 
- за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
- за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
� хортикултурне производње: 
- за производњу украсног биља, четинара и 

дендро материјала- мин. 0,5 ха 
- за производњу цвећа –  мин. 0,02 ха 
� У пчеларској производњи– мин. 10 друштава и 
� У живинарској производњи-регистрована 

фарма са додељеним ветеринарским контролним 
бројем у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине. 

 
5.  Интезитет помоћи 
Исплата 100% редовне номиналне камате, за 

кредите  до 1500 евра у динарској противвредности на 
12 месеци, а максимално 10.000 динара; 

Исплата 100% редовне номиналне камате, за 
кредите до 3000 евра у динарској противвредности  на 
24 месеци, а максимално 40.000 динара и          

Исплата 100% редовне номиналне камате за 
кредите  до 7000 евра у динарској противвредности  на 
36 месеци, а максимално 80.000 динара. 

 
6.  Потребна документација за Конкурс:   
 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца 

захтева/извод из АПР-а (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца; 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално)-Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод са подацима о структури биљне 
производње и структури сточног фонда (за унапређење 

и развој сточарске производње) - Управа за трезор, 
филијала Крушевац; 

5)  Доказ о регистрованој фарми са додељеним 
ветеринарским контролним бројем за живинарску 
производњу; 

6)  Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
 7. Градоначелник расписује Kонкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, за исплату камата на 
кредите које додељују пословне банке. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2017. године. 

Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 
 8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
 9. Исплата средстава врши се уплатом на рачун 

пословне банке, код које пољопривредно газдинство 
добија кредит,  на основу одлуке Градоначелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, и извештаја банке о 
испуњености услова за добијање кредита. 

 
Бр.7/17                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                           
У Крушевцу,                               Наташа Бачлић, с.р.          
                             

 
 

 

 

23 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и  члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња 

 
I  - Да се из Буџетског фонда за подстицање 

развоја пољопривреде града Крушевца издвоје средства 
у износу од 1.000.000,00 динара за субвенционисање 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња и то: 

- 784.174,31 динара за субвенционисање осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња у 2017. години и 

- 215.825,69 динара за измирење обавеза из 2016. 
године по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину. 
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II  - Наведена средства утрошиће се на основу 
Критеријума за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за субвен-
ционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца. 
 
III  - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  320-17/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
24 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  и  
члана 10. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр.12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.02.2017. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за субвенционисање осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња. 

 
II - Ово Решење објавити у “Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  320-18/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

* 
*             * 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10, 4/13 и 
1/14) и Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2017. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 10.02.2017. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава Буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде за 
субвенционисање осигурања усевa, плодовa, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови за 

обнављање пољопривредног производног потенцијала 

нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним 
догађајима и увођење одговарајућих активности-за 
субвенционисање осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња и начин 
остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава Буџетског фонда 

за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
за исплату субвенција за осигурање усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и преду-
зетници, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинства, са активним статусом, и са  пребивалиштем 
и производњом на територији града Крушевца. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног поро-

дичног пољопривредног газдинстава, правно лице и 
предузетник има право на коришћење средстава за 
субвенционисање осигурања у износу од 40 % од 
укупног износа премије осигурања, без ПДВ-а, а 
максимално 40.000 динара.  

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава;  
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева/извод 

из АПР-а (за правна лица и предузетнике), не старији од 3 
месеца;  

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац;  

4) Извод из регистра пољопривредних газдинстава 
(подаци о пољопривредном газдинству) - Управа за 
трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац;  

6) Оверена копија полисе осигурања издате од 
стране друштва за осигурање од кога је подносилац 
захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне 
до 31. октобра текуће године;  

7) Потврда о извршеном плаћању премије 
осигурања;  

8) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
5. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за субвенционисање 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња.  

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2017. године.  

 Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења 
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Градоначелника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 3/17                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
У Крушевцу,                                Наташа Бачлић, с.р.  
                                                                           

 
 
25 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ( "Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09,  2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

о издвајању средстава за регресирање трошкова 
вештачког  осемењавања крава на територији града 

Крушевца 
 

I - Да се из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца издвоје средства 
у износу од 3.500.000 динара за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и то: 

- 2.457.050,13 динара за регресирање вештачког 
осемењавања крава у 2017. години и 

- 1.042.949,87 динара за измерење обавеза из 
2016. године по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2016. годину. 

 
II  - Наведена средства за регресирање вештачког 

осемењавања крава у 2017. години утрошиће се на основу 
Критеријума за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца.  

 
III  - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  320-19/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
26 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) члана 
10. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.02.2017. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за  избор 
корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца. 
 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број:  320-20/2017  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
* 

*             * 
 

На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2017. годину, Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде на седници 
одржаној дана 10.02.2017. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за  избор корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за регресирање 

трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за подстицаје унапређења примарне 
пољопривредне производње и прераде путем 
директних плаћања - за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца и начин остваривања права на подстицаје. 
 

2. Право на коришћење средстава за подстицаје 
унапређења примарне пољопривредне производње и 
прераде путем директних плаћања - за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца имају физичка лица-носиоци 
комерцијалних породичног пољопривредног 
газдинства, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем 
и производњом на територији града Крушевца. 

Грла за која се подноси захтев за коришћење 
регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у 
власништву подносиоца захтева или у власништву 
члана пољопривредног газдинства. 

 
3. Износ регреса за вештачко осемењавање крава 

је 70% од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а 
максимално 1.200 динара по грлу говеда, само за прво 
осемењавање, односно 2.000,00 динара за 
висококвалитетна семена, само за прво осемењавање и 
то за следећа високoквалитетна семена: 
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1. Wurzl       HB-V-1281 СВЦ Крњача 
2. Rumgo     HB-V- 094 СВЦ Крњача 
3. Minesota  HB-V-1321 СВЦ Крњача 
4. Hutera      HB-2234 СВЦ Велика Плана 
5. Manigo    HB-2236 СВЦ Велика Плана 
6. Ostende   HB-2380 СВЦ Велика Плана 

7. Humpert  HB-2378 СВЦ Велика Плана 
8. Hurrican    HB-2395 СВЦ Велика Плана 
9. Losung      HB-2381 СВЦ Велика Плана 
10. Rureks       HB-V-1115 Таурус агро консалтинг 

д.о.о. 
11. Walobrand HB-V-1184 Таурус агро консалтинг 

д.о.о. 
12. Everest   HB-2344 Genetic international 
13. Mandrin  HB-2401 Genetic international 
14. Manchester HB-2218 Genetic international 
15. GS Wurzl    V-1281 Genostar-S        
16. GS Rumgo  V-094 Genostar-S        
17. GS Raichle  V-1228 Genostar-S        

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава;  
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о пољопривредном газдинству) -Управа за 
трезор, филијала Крушевац;  

5) Потврда о вештачком осемењавању надлежне 
ветеринарске службе са фискалним рачуном или копије 
оверене од издаваоца, не старијим од 16.11.2016. 
године и 

6) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима 

 
5. Градоначелник расписује Конкурс за доделу 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2017. године. 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 

7. Исплата регреса за вештачко осемењавање 
крава врши се уплатом на наменски текући рачун 
корисника, на основу решења Градоначелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 5/17                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                 
У Крушевцу,                                Наташа Бачлић, с р.  
  
                                                                                                                             

 
 

27 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(''Службени лист града Крушевца'' број 8/08, 5/11 и 
8/15) и Закључка Скупштине града Крушевца о 
доношењу Локалног акционог плана за младе града 
Крушевца за период 2014.-2019. године  број: 022-326 
(„Службени лист града Крушевца“ број 4/14) од 
17.09.2014. године  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 22.02.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању чланова Савета за праћење и 

спровођење Локалног акционог плана за младе на 
територији града Крушевца 

 
I -  ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за праћење и спровођење 

Локалног акционог плана за младе на територији града 
Крушевца: 

 
1. Ненад Андрић, приватни предузетник, председник 

Савета, 
2. Предраг Миленковић, помоћник градоначелника 

за омладину и спорт, заменик председника, 
3. Горан Радомировић, члан,  
4. Драги Марковић, директор Пословног центра, 

члан, и 
5. Весна Живковић, дипломирани економиста, 

Канце-ларија за младе Одељења за друштвене 
делатности, члан. 

 
II - Задаци Савета су да: 
 
-  доноси предлог Одлуке и предлаже начелнику 

Градске управе расписивање Јавног конкурса за 
финансирање и суфинансирање пројеката усмерених ка 
реализацији приоритетних циљева Локалног акционог 
плана за младе града Крушевца;  

 
- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 

пројеката и даје смернице за конкурсну документацију 
за Јавни конкурс; 

 
- врши анализу и оцену пројеката  удружења 

грађана  који су аплицирали по Јавном конкурсу за 
финансирање и суфинансирање пројеката усмерених ка 
реализацији приоритетних циљева Локалног акционог 
плана за младе града Крушевца 

 
- доноси предлог Одлуке за финансирање /суфинан-

сирање  пројекта који испуњавају услове и предлаже 
Градском већу града Крушевца  доношење Решење о 
финасирању/суфинансирању истих 

 
- контролише  реализацију одобрених пројеката 

које су поднела удружења грађана и  утрошку  
финасијских  средстава одобрених пројеката 

 
- доноси предлог Oдлуке о престанку и наставку 

финасирања одобрених пројеката 
 
- подноси Извештај Градском већу града Крушевца  

о реализацији одобрених пројеката и утрошаку 
финансијских средстава; 

 
III - Административне и стручне послове за рад 

Савета обавља Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевца. 
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IV - Решење објавити у ''Службеном листу града 
Крушевца'' . 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број:  022-29/2017  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
28 
На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, број 
72/09), члана 6 б. Одлуке о оснивању Предшколске 
установе „Ната Вељковић“ у Крушевцу (,,Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 - пречишћен текст, 6/10, 4/13 и  3/14 ) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 22.02.2017. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији 

и систематизацији послова у Предшколској установи 
„Ната Вељковић“ Крушевац, који је донео директор 
Установе, дана 18.01.2017. године, под бројем 192, а на 
који је сагласност дао Управни одбор Установе „Ната 
Вељковић“ дана 31.01.2017. године, под бројем  УО 05/17.  

  
II  -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-26/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
29 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 08.03.2017. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

о издвајању средстава за развојне и иновативне 
пројекте у пољопривреди и руралном развоју 

  
I - Да се из Буџетског фонда за подстицање 

развоја пољопривреде града Крушевца издвоје 
средства у износу од 5.400.000,00 динара за развојне 
и иновативне пројекте у пољопривреди  и руралном 
развоју и то: 

 

- 5.000.000,00 динара за развојне и иновативне 
пројекте у пољопривреди и руралном развоју за које 
конкурс расписује Град Крушевац и 

 
- 400.000,00 динара за развојне и иновативне 

пројекте у пољопривреди и руралном развоју за које 
конкурс расписује Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине. 

 
II  - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном 
развоју, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дати Градско веће града Крушевца.  

 
III  - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 320-23/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

30 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и  
члана 10. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 12/09, 2/10, 4/13 и 1/14) 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 08.03.2017. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за  

избор извођача развојних и иновативних пројеката у 
пољопривреди и руралном развоју који се 
финансирају из Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде. 

 
II  - Ово  Решење објавити у " Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 320-24/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*               * 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/09, 2/10, 4/13 
и 1/14) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2017. годину,  

Комисија за подстицање  развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 10.02.2017. године, донела је  
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КРИТЕРИЈУМЕ 
 

за  избор извођача развојних и иновативних 
пројеката  у пољопривреди и руралном развоју  
који се финансирају из Буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде  
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном развоју, као и 
начин остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финансирање 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и 
руралном развоју има научно исраживачка органи-
зација, која је уписана у Регистар научно истражи-
вачких организација.  

 
3. Критеријуми селекције 
 

Р. 
бр. 

Тип критеријума 
за избор 

Да/Не Бодови 

1. 
 

Досадашње 
искуство у раду 
на сличним 
пројектима 

до 5 годинa 10 

5-15 годинa 20 

2. 
Обезбеђаност 
кадровима 

1-5 доктора наука 10 

5-10 доктора наука 20 

више од 10 доктора наука 30 

3. 
Број корисника 
обухваћених 
пројектом 

до 30 10 

30 д 50 20 

преко 50 30 

4. 
Поседовање 
лабораторије и 
неопходне  

Да 10 

Не 0 

5. 

Постоји 
могућност 
наставка пројекта 
 

 10 

 
Број: 15/17                                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
У Крушевцу,                                   Наташа Бачлић с.р.                                                                                
    
 

 
31 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2017. 

годину ("Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/16), чл.  10. 
Правилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 10/12), Решења Градског већа о 
финансирању годишњих програма спортских организација 
којима се остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца III бр. 022-15/17 од 02.02.2017. 
године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
08.03.2017. године, донело је  

 
 

РЕШЕЊЕ  
 

 о  увећању наменских буџетских средстава за 
реализацију годишњих програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца за 2017. годину 
 
I -  ОДОБРАВА СЕ УВЕЋАЊЕ наменских буџет-

ских средстава СД Напредак у висини од 1.000.000,00 
динара, за реализацију годишњег програма којим се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца зa 2017. годину за 
организацију Бокс ревије – Boksing night – која ће се 
одржати 10.03.2017. године, манифестација од значаја 
за град. Исплата ће се извршити допуном фебруарског 
трансфера. 

 
II - НАЛАЖЕ СЕ Спортском савезу града 

Крушевца, да све промене из овог Решења прикажу у 
табели „Табеларни приказ исплате финасијских 
средстава за 2017. годину“  и о њима обавесте спортску 
организацију  која су предмет  ове  Одлуке. 

 
III - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-36/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2017. 

годину ("Сл. лист града Крушевца, бр. 15/16 "), чл. 5., 10. 
и 16. Правилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.10/12), Одлуке о финансирању годишњих 
програма спортских организација којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца у 2017.год. бр. 7/17, Решења Градског већа о 
финансирању годишњих програма спортских организа-
ција којима се остварује општи интерес у области спорта 
на територији града Крушевца III бр. 022-15/17 од 
02.02.2017. године, Уговора о одобравању средстава 
финансирању годишњих програма спортских 
организација којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Крушевца у 2017. год., бр. 
404-45/II од 03.02.2017. године. 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 08.03.2017. године, донело је  

 
РЕШЕЊЕ  

  
О ДОПУНИ РЕШЕЊА O ФИНАНСИРАЊУ 
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ 
ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2017. ГОДИНИ 

 
I - ОДОБРАВА СЕ  допуна Решења  о финансирању 

годишњих програма спортских организација којима се 
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остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца у 2017. години број           
022-15/17 од 02.02.2017. године и то:  

 
У ставу I предлаже се финансирање годишњих 

програма спортских организација којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца у 2017. додати тачку 44. Одобрава се 
финансирање Стонотениског клуба „Крушевац“  ПИБ 
100658108, матични бр. 17024299, у укупном  износу од 
100.000,00 динара,  за реализацију годишњег програма 
за 2017. годину.  

 
II - Одобрени износ за финансирање годишњих 

програма спортских организација којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца у 2017. год. у укупном износу од  40.000.000,00 
динара, преноси се подносиоцу годишњих програма - 
Спортском савезу града Крушевца, који ће реализовати 
свој и  програм својих чланица. 

 
III  - Реализатор годишњих програма, утврђених 

тачком I овог Решења, дужан је  да:  
- приликом реализације програма, примењују 

Закон о јавним набавкама,  
- изврше усклађивање финансијских планова са 

одобреним средствима. 
 
IV - По доношењу  овог Решења о допуни  Решења 

донеће се Анекс Уговора о одобравању средстава и 
финансирању програма којима се остварује општи интерес 
у области спорта на територији града Крушевца у 2017. 
години  бр. 404-45/II од 03.02.2017. године. 

 
V - По закључењу Анекса Уговора између 

Градоначелника града Крушевца и Спортског савеза 

града Крушевца, одобрени износ средстава за 
реализацију програма преноси се подносиоцу 
годишњих програма – Спортском савезу града 
Крушевца, који ће реализовати програм у складу са 
Анексом Уговора, одобреним квотама буџета града за 
2017. годину a према динамици достављене 
документације за наплату. 

 
VI - Саставни део Анекса  Уговора биће Табеларни 

приказ расподеле буџетских средстава спортских 
организација и удружења по месецима за 2017. годину.   

 
VII  – Корекција одобрених износа средстава за 

финансирање програма, у зависности од остварених 
резултата, вршиће се на крају такмичарске сезоне 
2016/2017. године (01.06.2017. год.). 

 
VIII – Месечни  пренос наменских буџетских  

средстава у 2017. години вршиће  се на основу  
Закључка о преносу средстава који потписује 
Градоначелник, и то: један за зараде запослених  у 
Спортском савезу града Крушевца и Спортском 
друштву Напредак и други за редовну делатност 
спортских организација. 

 
IX - Решења објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца'' . 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-35/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  1                                     14.03.2017.  

 

33 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08-др 

закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Крушевца“, број 10/2008, 8/2009, 6/2011, 8/2012, 
11/2013, 1/2014),  

Градско веће града Крушевца, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине je дана 
10.03.2017. године  донело 

 
ОДЛУКУ  

 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
и расписује 

 
О Г Л А С 

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ 

КРУШЕВЦУ 
 
I 

- Предмет јавног надметања - 
 
1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у граду Крушевцу у следећим катастарским општинама:    
 

KO Број јавног 
надметања 

Површина 
(ха,ари,м2) 

Почетна цена 
(дин/ха) 

Депозит 
(дин) 
20% 

Период 
закупа  
(год.) 

Степен 
заштите 

Бела Вода 1 0,6001 7.777,22 933,42 1  
Бела Вода 2 0,2684 6.833,41 366,82 1  
Бела Вода 3 0,7792 4.180,08 651,42 1  
Бела Вода 4 3,5562 6.397,89 4.550,43 1  
Беласица 5 4,9369 2.342,44 2.312,88 1  
Бивоље 6 1,8899 6.738,14 2.546,88 1  
Бивоље 7 2,7706 8.934,95 4.951,03 1  
Бивоље 8 2,4865 9.435,91 4.692,48 1  
Бивоље 9 2,8411 8.723,35 4.956,78 1  
Бивоље 10 5,7596 9.635,60 11.099,44 1  
Бивоље 11 3,1170 8.011,91 4.994,63 1  
Бивоље 12 3,4366 7.567,48 5.201,28 1  
Бивоље 13 3,4142 8.614,70 5.882,46 1  
Бивоље 14 3,7370 8.832,76 6.601,61 1  
Бован 15 0,4001 4.168,97 333,60 1  
Бољевац 16 6,9243 813,42 1.126,48 1  
Бољевац 17 5,1862 723,91 750,87 1  
Бољевац 18 1,7606 838,81 295,36 1  
Бољевац 19 1,0837 607,84 131,74 1  
Бољевац 20 4,0790 1.000,98 816,60 1  
Брајковац 23 0,9426 5.530,96 1.042,70 1  
Буковица 24 0,6715 7.664,79 1.029,38 1  
Буци 25 2,3470 1.276,81 599,34 1  
Буци 26 2,5952 1.743,36 904,87 1  
В. Крушевица 27 1,3544 5.766,56 1.562,05 1  
В. Крушевица 28 1,9564 7.088,94 2.773,76 1  
В.Шиљеговац 29 1,3857 1.235,38 342,37 1  
В. Шиљеговац 30 3,9748 5.480,13 4.356,48 1  
В. Шиљеговац 31 4,2145 6.151,24 5.184,88 1  
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В. Шиљеговац 32 4,0682 4.349,37 3.538,82 1  
В. Головоде 33 1,3904 1.323,61 368,07 1  
В. Головоде 34 2,2521 3.274,66 1.474,97 1  
Витановац 35 1,3070 3.269,74 854,71 1  
Вратаре 36 4,3009 4.750,32 4.086,13 1  
Вратаре 37 9,0764 5.734,06 10.408,92 1  
Вучак 38 0,7509 4.435,15 666,07 1  
Гавез 39 0,4462 6.189,46 552,35 1  
Гаглово 40 0,6008 1.233,10 148,17 1  
Гари 41 1,0995 5.771,18 1.269,08 1  
Гари 42 0,8282 1.815,91 300,79 1  
Глобаре 43 1,2349 4.555,94 1.125,23 1  
Глободер 44 3,1238 6.445,81 4.027,08 1  
Глободер 45 0,4214 6.958,48 586,46 1  
Г.Степош 47 7,1315 6.621,68 9.444,50 1  
Г.Степош 48 2,4482 7.058,82 3.456,28 1  
Гревци 49 0,9392 3.716,41 698,09 1  
Гревци 50 1,3454 6.520,82 1.754,62 1  
Гркљане 51 11,8393 2.845,18 6.737,00 1  
Гркљане 52 16,6003 3.194,56 10.606,13 1  
Гркљане 53 12,6277 2.260,03 5.707,79 1  
Гркљане 54 17,4183 3.304,87 11.513,05 1  
Гркљане 55 6,9595 2.743,89 3.819,22 1  
Дворане 56 2,2205 6.152,50 2.732,33 1  
Дворане 57 1,2695 5.176,38 1.314,28 1  
Дедина 58 3,1244 4.703,55 2.939,15 1  
Дедина 59 3,3744 3.458,04 2.333,76 1  
Дедина 60 3,3591 6.382,94 4.288,19 1  
Дедина 61 1,6016 2.564,99 821,62 1  
Дедина 62 2,4693 5.212,55 2.574,27 1  
Дедина 63 3,1640 6.685,02 4.230,28 1  
Дољане 64 1,9611 1.882,41 738,32 1  
Дољане 65 1,5001 2.742,33 822,76 1  
Д.Степош 66 0,5748 2.463,96 283,26 1  
Ђунис 67 6,8719 1.983,58 2.726,19 1  
Ђунис 68 7,6140 1.626,39 2.476,67 1  
Ђунис 69 3,1578 650,43 410,79 1  
Ђунис 70 2,7321 7.164,83 3.915,01 1  
Ђунис 71 3,8927 6.246,44 4.863,10 1  
Здравиње 72 2,9161 607,84 354,51 1  
Здравиње 73 0,9394 2.783,19 522,91 1  
Зебица 74 0,5361 2.443,01 261,94 1  
Зебица 75 0,8544 2.403,32 410,68 1  
Зубовац 76 2,7528 5.086,92 2.800,65 1  
Зубовац 77 3,3696 5.555,21 3.743,76 1  
Јабланица 78 4,3667 3.425,67 2.991,78 1  
Јабланица 79 7,6213 3.452,88 5.263,08 1  
Јабланица 80 7,1564 1.441,62 2.063,36 1  
Јабланица 81 9,6921 1.425,11 2.762,46 1  
Јабланица 82 10,5795 2.182,07 4.617,05 1  
Јабланица 83 9,0203 6.441,11 11.620,15 1  
Јасика 84 3,1177 7.970,96 4.970,21 1  
Јасика 85 5,6407 8.754,35 9.876,13 1  
Јошје 86 2,4820 1.380,40 685,23 1  
Јошје 87 2,2424 1.088,54 488,19 1  
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Каменаре 88 0,7455 1.564,37 233,25 1  
Каоник 89 4,3610 6.207,14 5.413,87 1  
Каоник 90 3,3771 7.312,78 4.939,20 1  
Каоник 91 1,1261 7.373,03 1.660,55 1  
Каоник 92 1,5775 2.382,35 751,63 1  
Каоник 93 1,5788 7.941,18 2.507,51 1  
Каоник 94 1,7945 6.176,47 2.216,74 1  
Каоник 95 5,0990 5.804,23 5.919,16 1  
Каоник 96 2,4083 7.941,18 3.824,95 1  
Капиџија 97 1,1155 1.493,64 333,23 1  
Капиџија 98 1,7406 5.614,77 1.954,61 1  
Кобиље 99 0,4111 1.000,00 82,22 1  
Коморане 100 0,1038 1.507,14 31,29 1  
Коњух 101 2,7260 7.700,47 4.198,30 1  
Коњух 102 3,4245 4.097,99 2.806,72 1  
Коњух 103 1,5954 8.417,14 2.685,74 1  
Крвавица 104 0,4286 5.766,50 494,30 1  
Крушевац 105 1,3828 8.233,42 2.277,04 1  
Крушевац 106 1,5223 8.941,10 2.722,21 1  
Крушевац 107 1,1683 6.843,64 1.599,09 1  
Крушевац 108 1,3973 8.901,86 2.487,71 1  
Крушевац 109 3,0641 9.200,73 5.638,39 1  
Крушевац 110 2,4300 8.337,16 4.051,86 1  
Крушевац 111 2,0560 8.311,66 3.417,76 1  
Крушевац 112 1,0616 9.047,16 1.920,89 1  
Крушевац 113 2,4079 9.355,20 4.505,28 1  
Крушевац 114 2,8508 9.083,56 5.179,08 1  
Крушевац 115 2,1525 8.852,95 3.811,19 1  
Крушевац 116 3,6876 8.457,69 6.237,72 1  
Крушевац 117 1,3986 5.474,81 1.531,41 1  
Крушевац 118 2,6058 9.107,30 4.746,36 1  
Крушевац 119 2,6003 8.907,07 4.632,21 1  
Крушевац 120 0,1500 9.062,75 271,88 1  
Крушевац 121 20,2161 1.873,36 7.574,39 1  
Крушевац 122 5,7923 7.899,11 9.150,81 1  
Крушевац 123 2,8029 8.111,64 4.547,22 1  
Крушевац 124 2,7611 9.163,69 5.060,37 1  
Крушевац 125 2,6156 5.623,34 2.941,68 1  
Крушевац 126 1,6713 7.940,65 2.654,24 1  
Крушевац 127 2,4504 7.748,32 3.797,29 1  
Крушевац 128 1,7178 9.803,92 3.368,24 1  
Крушевац 129 4,8950 8.166,53 7.995,03 1  
Крушевац 130 3,0073 8.796,01 5.290,45 1  
Крушевац 131 1,4217 9.358,83 2.661,09 1  
Крушевац 132 1,6232 6.803,10 2.208,56 1  
Крушевац 133 1,4643 9.564,04 2.800,92 1  
Крушевац 134 3,7671 9.518,60 7.171,50 1  
Крушевац 135 3,5682 8.735,69 6.234,14 1  
Крушевац 136 3,3496 8.169,29 5.472,77 1  
Крушевац 137 3,1469 8.201,64 5.161,95 1  
Крушевац 138 1,6310 7.724,75 2.519,81 1  
Крушевац 139 3,6082 8.613,41 6.215,78 1  
Крушевац 140 2,5134 8.594,89 4.320,48 1  
Крушевац 141 1,2531 9.260,99 2.320,99 1  
Крушевац 142 1,6755 8.574,84 2.873,43 1  
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Крушевац 143 1,7177 7.994,45 2.746,41 1  
Крушевац 144 2,7163 8.768,78 4.763,73 1  
Крушевац 145 3,6962 8.771,75 6.484,43 1  
Крушевац 146 3,3164 8.523,85 5.653,70 1  
Крушевац 147 5,8571 8.665,92 10.151,44 1  
Крушевац 148 2,3669 8.280,06 3.919,61 1  
Крушевац 149 4,6926 8.552,99 8.027,15 1  
Крушевац 150 4,9133 8.308,16 8.164,10 1  
Крушевац 151 12,1765 6.424,58 15.645,79 1  
Крушевац 152 2,6743 7.986,87 4.271,85 1  
Крушевац 153 3,9637 8.237,07 6.529,86 1  
Крушевац 154 5,5850 6.939,69 7.751,63 1  
Крушевац 155 13,2807 7.941,18 21.092,88 1  
Крушевац 156 11,6458 7.941,18 18.496,27 1  
Крушевац 157 9,8427 8.029,03 15.805,47 1  
Крушевац 158 3,1442 6.612,71 4.158,34 1  
Крушевац 159 1,4660 1.960,78 574,90 1  
Крушевац 160 2,8261 7.091,63 4.008,33 1  
Крушевац 161 4,7755 8.758,89 8.365,61 1  
Крушевац 162 1,8800 7.941,18 2.985,88 1  
Крушевац 163 4,5016 8.057,85 7.254,64 1  
Крушевац 164 1,4398 7.941,18 2.286,74 1  
Крушевац 165 1,9327 8.424,04 3.256,23 1  
Крушевац 166 3,5463 8.513,96 6.038,61 1  
Крушевац 167 1,8431 8.921,57 3.288,67 1  
Крушевац 168 3,7281 8.352,27 6.227,62 1  
Крушевац 169 2,1519 8.015,39 3.449,66 1  
Крушевац 170 5,7588 8.686,42 10.004,67 1  
Крушевац 171 3,0582 8.078,50 4.941,14 1  
Крушинце 172 0,9992 3.528,67 705,17 1  
Крушинце 173 2,4960 5.143,55 2.567,66 1  
Кукљин 174 1,2104 5.863,07 1.419,33 1  
Кукљин 175 1,3790 5.326,15 1.468,95 1  
Кукљин 177 0,4164 9.768,13 813,49 1  
Купци 178 3,1619 1.759,92 1.112,94 1  
Купци 179 2,0364 7.544,21 3.072,60 1  
Купци 180 0,1069 7.941,18 169,78 1  
Купци 181 0,5384 2.117,65 228,03 1  
Лазарица 182 1,5736 6.667,14 2.098,28 1  
Лазарица 183 3,0448 7.787,42 4.742,23 1  
Лазарица 184 6,7809 7.362,56 9.984,96 1  
Лазарица 185 0,8234 8.035,70 1.323,32 1  
Лазарица 186 1,1425 8.420,95 1.924,19 1  
Липовац 187 0,4444 1.591,93 141,49 1  
Ловци 188 3,8495 4.864,07 3.744,85 1  
Ломница 189 3,3588 2.062,48 1.385,49 1  
Ломница 190 2,3493 3.234,38 1.519,71 1  
Лукавац 191 0,5296 2.941,18 311,53 1  
Љубава 192 0,5056 6.812,93 688,92 1  
Мајдево 193 2,1342 7.769,43 3.316,30 1  
Мајдево 194 0,7240 7.496,71 1.085,52 1  
Мајдево 195 1,6405 6.791,99 2.228,45 1  
Мајдево 196 4,1262 5.799,67 4.786,12 1  
Мајдево 197 2,8874 7.171,65 4.141,48 1  
Мајдево 198 5,7368 3.993,47 4.581,94 1  
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Мајдево 199 1,9049 5.901,68 2.248,42 1  
Макрешане 200 1,4692 2.855,19 838,97 1  
Макрешане 201 1,0622 6.741,85 1.432,24 1  
Макрешане 202 0,9978 5.533,56 1.104,28 1  
Макрешане 203 2,3165 7.880,09 3.650,85 1  
М.Врбница 204 0,0655 3.354,02 43,94 1  
Мала Река 205 1,9859 1.467,56 582,89 1  
Мала Река 206 1,8610 1.252,39 466,14 1  
М.Шиљеговац 207 1,9188 4.309,70 1.653,89 1  
М.Шиљеговац 208 1,7722 4.498,12 1.594,31 1  
М.Шиљеговац 209 3,6241 4.392,62 3.183,86 1  
М.Шиљеговац 210 5,2870 4.940,80 5.224,41 1  
М.Головоде 211 0,3826 7.010,25 536,42 1  
М.Головоде 212 1,8698 7.715,53 2.885,30 1  
Мачковац 213 5,4711 5.425,87 5.937,10 1  
Мачковац 215 0,7155 7.941,18 1.136,38 1  
Мешево 216 2,5808 6.933,06 3.578,57 1  
Мешево 217 1,9728 6.814,06 2.688,55 1  
Модрица 218 0,1537 3.409,66 104,81 1  
Мудраковац 219 2,7534 5.504,48 3.031,20 1  
Мудраковац 220 3,2244 6.188,01 3.990,53 1  
Мудраковац 221 3,5546 7.048,81 5.011,14 1  
Мудраковац 222 4,2925 6.898,24 5.922,14 1  
Мудраковац 223 5,4676 6.654,43 7.276,76 1  
Мудраковац 224 10,4744 6.626,49 13.881,71 1  
Наупаре 225 6,1726 3.717,02 4.588,73 1  
Наупаре 226 4,3366 3.706,21 3.214,47 1  
Наупаре 227 4,7557 4.442,65 4.225,59 1  
Падеж 228 1,0595 4.925,96 1.043,81 1  
Пакашница 229 2,1468 1.576,37 676,83 1  
Пакашница 230 1,5762 4.518,30 1.424,35 1  
Паруновац 231 7,6137 5.618,13 8.554,95 1  
Паруновац 232 4,8909 2.550,92 2.495,26 1  
Паруновац 233 1,9529 1.612,07 629,64 1  
Паруновац 234 6,5646 1.824,54 2.395,47 1  
Паруновац 235 11,5027 4.139,88 9.523,95 1  
Паруновац 236 6,2736 6.176,47 7.749,74 1  
Паруновац 237 7,6801 1.411,76 2.168,50 1  
Паруновац 238 1,9829 5.915,06 2.345,80 1  
Паруновац 239 9,9379 4.070,05 8.089,54 1  
Пасјак 240 3,7197 6.292,51 4.681,25 1  
Пепељевац 241 5,4912 7.790,14 8.555,44 1  
Пепељевац 242 2,1918 6.018,12 2.638,10 1  
Петина 243 1,8930 921,76 348,98 1  
Петина 244 0,5445 4.360,31 474,84 1  
Позлата 245 0,1500 1.754,86 52,65 1  
Пољаци 246 1,4226 2.801,04 796,95 1  
Пољаци 247 1,7593 5.000,00 1.759,30 1  
Рибаре 248 1,7327 1.383,47 479,43 1  
Рибаре 249 3,5221 944,75 665,50 1  
Рибаре 250 7,2523 2.183,83 3.167,56 1  
Рлица 251 1,4762 815,87 240,88 1  
Рлица 252 2,9474 1.046,07 616,64 1  
Росица 253 1,3728 5.889,12 1.616,92 1  
Росица 254 1,4497 5.421,10 1.571,79 1  
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Себечевац 255 0,6873 2.282,23 313,72 1  
Себечевац 256 0,9263 5.036,72 933,10 1  
Сеземча 257 1,9050 2.708,12 1.031,79 1  
Сеземча 258 3,2537 954,83 621,35 1  
Слатина 259 0,2961 865,09 51,23 1  
Срндаље 260 1,4206 841,64 239,13 1  
Срндаље 261 2,0026 607,84 243,45 1  
Срње 262 3,1406 5.961,56 3.744,57 1  
Срње 263 1,9190 4.549,05 1.745,93 1  
Станци 264 0,7411 5.956,45 882,86 1  
Сушица 265 0,6285 5.210,55 654,97 1  
Текије 266 4,7545 5.211,79 4.955,89 1  
Текије 267 4,2564 1.407,91 1.198,53 1  
Текије 268 1,7607 3.906,97 1.375,80 1  
Треботин 269 1,7349 2.992,77 1.038,43 1  
Треботин 270 1,1536 6.697,01 1.545,13 1  
Трмчаре 271 1,3184 1.486,27 391,90 1  
Трмчаре 272 0,9130 1.646,30 300,61 1  
Ћелије 273 5,3253 4.900,73 5.219,57 1  
Ћелије 274 2,5615 7.456,32 3.819,87 1  
Ћелије 275 5,6497 6.185,17 6.988,88 1  
Ћелије 276 6,8837 5.648,26 7.776,19 1  
Ћелије 277 8,2514 6.484,57 10.701,35 1  
Ћелије 278 3,8052 4.452,25 3.388,34 1  
Церова 279 1,0756 7.058,82 1.518,49 1  
Церова 280 1,3494 2.117,65 571,51 1  
Церова 281 1,4074 7.058,82 1.986,92 1  
Церова 282 2,6403 7.058,82 3.727,48 1  
Церова 283 2,0218 1.968,15 795,84 1  
Црквина 284 0,2994 1.026,78 61,48 1  
Читлук 285 1,5879 8.892,92 2.824,21 1  
Читлук 287 5,4841 7.844,69 8.604,21 1  
Шавране 288 0,1042 2.408,94 50,20 1  
Шанац 289 2,9235 849,73 496,84 1  
Шанац 290 1,5901 6.008,36 1.910,78 1  
Шанац 291 5,3223 7.051,51 7.506,05 1  
Шанац 292 0,9246 7.058,82 1.305,32 1  
Шанац 293 1,7615 7.058,82 2.486,82 1  
Шанац 294 2,8545 2.941,15 1.679,10 1  
Шашиловац 295 1,8027 6.125,67 2.208,55 1  
Шашиловац 296 1,2762 5.953,51 1.519,57 1  
Шогољ 297 3,0675 7.727,92 4.741,08 1  
Шогољ 298 2,0226 7.941,18 3.212,36 1  
Штитаре 299 1,3562 3.766,14 1.021,53 1  
Штитаре 300 2,2591 6.242,41 2.820,45 1  
УКУПНО  926,8193     

       

                                                          
2. Увид у документацију: графички преглед 

катастарских парцела по катастарским општинама и 
списак парцела по формираним јавним надметањима 
(комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 
коришћење, може се извршити у згради Градске управе 
града Крушевца, у канцеларији бр. 26, сваког радног 
дана од 08.00 до 16.00 часова.  

Контакт особа Милош Павић, тел. 037/414-721. 

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

 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се 

даје у закуп и на коришћење може се извршити сваког 
радног дана након објављивања Огласа за јавно 
надметање, по договору, а заинтересовани понуђачи 
дужни су да се пријаве дан раније у згради Градске 
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управе града Крушевца, у канцеларији бр. 26, сваког 
радног дана од 08.00 до 16.00. 

 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 

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

 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

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

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

коришћење искључиво за пољопривредну производњу, 
не може се користити у друге сврхе. 

 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

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

 
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп.                                            
 

II 
 

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

закуп пољопривредног земљишта у државној својини има: 
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у 
табели тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу-за пољопривредну производњу;   

- физичко и правно лице које је уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у 
уговору о коришћењу прибаве одобрење за 
инвестиционе радове које даје Министарство и то у 
складу са чланом 67. Закона о пољопривредном 
земљишту - за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства. 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

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

- лична карта или очитана лична карта за личне 
карте са чипом за физичка лица,  

- извод из привредног регистра (не старији од шест 
месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;  

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава у последње три године; 

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

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

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава. 

 
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

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

- потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава; 

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не 
старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са 
податком да је лице регистровано за производњу енергије 
из обновљивих извора од биомасе и сточарства и 
енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, 
коју доставља најкасније у року од две године од дана 
закључења Уговора о коришћењу са Министарством 
пољопривреде и заштите животне средине;  

- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије 
кога снабдева сировином, а који има  енергетску 
дозволу односно сагласност надлежног органа; 

 
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. 
овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да 
након закључења записника са јавног надметања, преда 
оригинале докумената из тачке 2. овог одељка 
Комисији за спровођење поступка јавног надметања, 
која разматра документацију и утврђује испуњеност 
услова из овог огласа. 

 
7. Понуђач или његов овлашћени представник 

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

  
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да 

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

 
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за 

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 
тачном динарском износу наведеном у табели тачке      
1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, 
на рачун Градске управе града Крушевца број:                        
840-973804-65. 

 
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

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

 
11. Уколико понуђена цена прелази двоструки 

износ почетне цене, потребно је да најповољнији 
понуђач, након отварања понуда, у току надметања, 
допуни депозит до 50% понуђене цене.  

 
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде 

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

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

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

текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у 
државној својини;  

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

4) су нарушавала несметано одвијање било ког 
дела поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно 
земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у 
државној својини у подзакуп. 

 
III 
 

– Документација за пријављивање на јавно 
надметање – 

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости 
и потписан);  

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

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

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

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

 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно 

штампане налепнице са адресом општине, се могу 
преузети сваког радног дана у канцеларији бр. 26 
Градске управе града Крушевца. Потребно је да се 
понуђач благовремено упозна са саржајем формулара 
пријаве. 

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

На предњој страни: 
 
• Адреса: Градска управа града Крушевца, 

улица и број: Газиместанска бр. 1., Комисији за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 
• Број јавног надметања (навести и КО) 
 
На задњој страни: 
• име и презиме/назив и адреса понуђача 
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена 

документација. 
 

IV 
 

 – Рок за подношење пријаве -  
Рок за подношење документације за пријављивање је 

до 16:00 сати, дана 23.03.2017.године. Благовременим ће се 
сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске 
управе града Крушевца до наведеног рока, без обзира на 
начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. 

 
V 
 

– Јавно надметање - 
 
Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење 

земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у 
згради Градске управе града Крушевца, улица и број: 
Газиместанска бр 1., у сали 48, за све К.О., дана 
24.03.2017. године са почетком у 12:00 часова. 

 
VI 

 
- Плаћање закупнине -  
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем 

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

противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате. 

 
VII 

 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења 
плаћања -  

 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана 

од правноснажности одлуке достави доказ о уплати 
закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће 
доставити Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине  преко Градске управе града Крушевца. 

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, 
закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку 
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину 
закупа потребно је доставити и: 

• гаранцију пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или 

• уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а 
који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа. 
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Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу града 
Крушевца”, на огласној табли Градске управе града 
Крушевца и месним канцеларијама, и на веб страни, с 
тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број: 320-29/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
34 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 
5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.01.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Стална буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 226 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 4.297.540 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0014 (ПА: 
Ванредне ситуације),  економска класификација 
484100, позиција 234 - Накнада штете за повреде или 
штете настале услед елементарних непогода, увећава се 
за 4.297.540 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., став 2. 

овог решења у износу од 4.297.540 динара, служиће за 
исплату рачуна отпремнице бр. 19/1-05/2016 од 06.05.2016. 
године, на износ од 4.297.539,88 динара, издате од 
Р.И.Х.О.И.Р.Н. „АЛЕКС-ГРАДЊА“, Крушевац за: радове 
на приступном путу у насељеним местима Липовац, Срње, 
Пепељевац и Макрешане; радове на одводном каналу у 
насељеним местима Мудраковац, Лукавац, В.Ломница и 
В.Крушевица; радове на санацији клизишта и одводном 
каналу у центру Рибарске Бање, Мале реке и Гарима; 
радове на ископу канала и изради заштитиних бедема у 
насељеним местима Жабаре, Кошеви, Липовац, Наупаре, 
Кукљин и Јасика; радове на утврђивању пута на 
Буковичкој реци; радове на чишћењу Гарског потока; 
радове на речном кориту у насељеном месту В.Ломница, у 
периоду од 04.03.2016. године до 27.04.2016. године,  на 
основу копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације, записником 
са седнице стручно оперативног тима за заштиту од 

пожара бр. 16/2016-06 од 12.01.2016. године и са друге 
редовне седнице бр. 591/2016-06 од 09.03.2016. године, 
разматрао је стање на водама првог и другог реда на 
територији града Крушевца и донео закључке о 
деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
732/II од 25.09.2012. године и анекса 1 бр. 404-55/II од 
03.03.2015. године, закљученог са С.З.Р. АЛЕКС-
ГРАДЊА, Крушевац, за случај елементарних непогода, 
изведени су радови у напред наведеним насељеним 
местима и испостављен рачун отпремница. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-9/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
35 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.01.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 – 
Градска управа, шифра програма 0602 (Програм 15: 
Локална самоуправа), програмска активност 0010 (ПА: 
Стална буџетска резерва), функционална 
класификација 111, економска класификација 499100, 
позиција 226 - Средства резерви, одобрава се укупно 
189.967 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – Градска управа, шифра програма 
0602 (Програм 15: Локална самоуправа), програмска 
активност 0014 (ПА: ванредне ситуације), економска 
класификација 484100, позиција 234 - Накнада штете за 
повреде или штете настале услед елементарних 
непогода, увећава се за 189.967 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у износу од 189.967 динара, 
распоређују се за отклањање штета од елементарних 
непогода на следеће  кориснике:  

- Лазић Тања из насељеног места Добромир - 
Крушевац за набавку грађевинског материјала од 
Милошевић д.о.о. Крушевац, на текући рачун број    
355-3200407053-86, по рачуну отпремници бр. 1621234 
од 28.12.2016. године на износ од 30.005 динара, за 
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санацију штете од пожара на породичној кући од 
14.12.2016. године.   

- Ђурић Слађан из села Гари, за набавку 
грађевинског материјала од Милошевић д.о.о. 
Крушевац, на текући рачун број 355-3200407053-86, по 
рачуну отпремници бр. 1621306 од 30.12.2016. године 
на износ од 89.978 динара, за санацију штете од пожара 
на породичној кући од 16.06.2016. године.    

- Миловановић Милан из села Штитаре за набавку 
грађевинског материјала од Милошевић д.о.о. 
Крушевац, на текући рачун број 355-3200407053-86, по 
рачуну отпремници бр. 1621305 од 30.12.2016. године 
на износ од 69.984 динара, за санацију штете од пожара 
на пољопривредном објекту од 03.12.2016. године.   

Комисија за решавање захтева за накнаду штете од 
елементарних непогода је на седници од 26.12.2016. 
године, по записнику број 2604/2016-06 одредила износ 
помоћи која ће служити за санацију штете од пожара, на 
основу Уверења МУП-а Крушевац и извештаја о стању 
објеката после пожара грађевинске инспекције Крушевац.  

Град Крушевац је закључио Уговор о извођењу 
радова, давању услуга и добара на заштити и спасавању 
становништва и материјалних добара од елементарних 
и других непогода са Милошевић д.о.о. Крушевац бр. 
404-149/II од 05.04.2016. године, од кога ће Лазић 
Тања, Ђурић Слађан и Миловановић Милан преузети 
грађевински материјал у одређеном износу.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-8/2017  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
  
 
36    
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 
5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.01.2017. 
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 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 

резерви, одобрава се укупно 20.478 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 20.478 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 20.478 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи 
Снежани  Николић, запосленој  у Градској управи  због 
смрти мајке. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-5/2017 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
  
37 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 
5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 02.02.2017. 
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 2017. годину, у оквиру раздела 4-ГРАДСКА 
УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска активност 0009 
(ПА: Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 111, економска класификација 499100, 
позиција 225 - Средства резерви, одобрава се укупно 
432.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 
0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе), економска класификација 512200, 
позиција 212 – Административна опрема, повећава се за 
432.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 432.000 динара су 
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непланирана средства за набавку 40 комплета 
фотоапарата неопходних за рад Пописне комисије за 
евидентирање незаконито изграђених објеката. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-16/2017 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
38  
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2017. 
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 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 200.018 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 2002, програмска активност 0001 (ПА:  
Функционисање Основне музичке школе „Стеван 
Христић“), економска класификација 463200, позиција 
114 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 
нивоу Републике, повећава се за 200.018 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења у износу од 200.018 динара су непланирана 
средства за унутрашњи развод хидрантске мреже. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
                                                                                                        

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-23/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 

39 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 
5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2017. 
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 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 25.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4, глава 6 - СЛУЖБА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0002 (ПА: 
Функционисање месних заједница), економска 
класификација 414300, позиција 267 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 25.000 динара су 
непланирана средства за исплату солидарне помоћи 
због смрти оца Вукојевић Добривоја, запосленог у 
Служби МЗ. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-24/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
40 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2017. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 135.538 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4, глава 9-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР шифра 

програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0002 (ПА: Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва), економска 
класификација 423500, позиција 376 – Стручне услуге, 
повећава се за 135.538 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 135.538 динара су 
недовољно планирана средства за стручне услуге-
ауторски хонорар за реализацију Фестивала 
документарног филма о највишим планинама света и 
далеким географским дестинацијама, дана 27. и 28. 
фебруара 2017. године, у Белиј сали КЦК-а. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-25/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
41 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2017. 
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 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 

резерви, одобрава се укупно 131.857 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Медицинске школе), економска 
класификација 463100, позиција 121 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 131.857 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења, у износу од 131.857 динара, су 
непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу-
боловање дуже од 3 месеца за запослене: Настић 
Јелену, која право стиче у 2017. години, у износу од 
65.929 динара и Стаменковић Маријану, која право 
стиче у 2017. години, у износу од 65.928 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-26/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
42 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 695.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.708.045.385 
динара, уплатом Акционарског друштва за путеве 
„Крушевацпут“ на уплатни рачун буџета, за 
организовање музичког програма за Дан жена у 
биоскопу „Крушевац“ - концерт групе THE FRAJLE, у 
износу од 695.000 динара. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 695.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.708.045.385 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 695.000 
динара и сада износе 3.433.829.976 динара. 
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Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист новоа градова, повећавају се за 695.000 динара и 
сада износе 1.552.120 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 274.215.409 динара. 

Средства у износу од 695.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност 0002 (ПА: Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва) функционална класификација 
820 и то: 

- на позицију 145-Услуге образовања, културе и 
спорта, конто 424221-Услуге културе, износ од 695.000 
динара и сада износи 1.552.120 динара. 

2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
финансије. 

 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 400-2/2017  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
                              

 
 
 
 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
43 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 29.12.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРГ ФОНТАНА“  НА  ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу  
на животну средину. 

 

Члан 2. 
 
Планом детаљне регулације „Трг Фонтана“(у 

даљем тексу: План), представља разраду стратешких 
планских опредељења, Генералног урбанистичког 
плана Крушевац и ПГР Центар. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
15ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац и ПГР Центар. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу површине јавне намене, 

одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења простора, у циљу 
уређења грађевинског земљишта на основу начела 
одрживог развоја.  

ПДР обухвата део централне градске зоне коју у 
обухвату плана  карактерише разноврсност планираних 
претежних намена: типови вишепородичног и 
породичног становања карактеристични за средње 
густине становања, комерцијалне делатности, у мањој 
мери јавне функције, као и вишепородично становање у 
реализованим целинама и значајни градски тргови: Трг 
фонтана и Трг младости. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за измену ПДР  „Трг Фонтана“, као и 
на основу Мишљења бр. 501-194/2016-09 од  
28.12.2016. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Трг Фонтана“ у Крушевцу 
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-734/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 81/09-испр, 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 10.01.2017. 
године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У ТРЕБОТИНУ НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације гробља у Треботину  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације гробље у Треботину (у 

даљем тексту План) ближе разрађује планска решења и 
стратешка опредељења планских докумената вишег 
реда (Просторни план града Крушевца).   

Општи циљ израде Плана је доношење 
одговарајућег планског основа за утврђивање јавног 
интереса за уређење и проширење гробља насељеног 
места Треботин.  

План обухвата површину од око 0,6ha.  
Правни основ за израду Плана је Закон о 

планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је Просторни план града Крушевца.   

  
Члан 3. 

 
Циљ израде плана је дефинисање детаљне намене и 

решавање проблема недостатка простора за 
сахрањивање насеља Треботин и Жабаре, решавање 
имовинских односа и стварање предуслова за уређење 
простора за схрањивање у складу са смерницама из 
стратешких планских докумената. 

Простор Плана је неизграђен, начин коришћења- 
постојеће гробље и пољопривредно земљиште. 
Планирана намена, уређење и комунално опремање 
простора, чини основ за утврђивање јавног интереса и 
дефинисање површина јавне намене за проширење 
гробља, односно регулисање имовинских односа у 
складу са посебним прописима.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за израду ПДР  гробља у Треботину, 
као и на основу Мишљења бр. 501-200/2016-09 од  
29.12.2016.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације  гробља у Треботину  на животну 
средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације гробља у Треботину и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-16/2017 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
    

    
45 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014), дана 03.02.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) у члану 34. у наслову 
"г) Одређује се постављање техничких средстава за 
успоравање саобраћаја, и то:" тако што се након тачке 5.1. 
додаје нова тачка 5.2. која гласи:  

"5.2. Улица Радета Јашаревића, три лежећа 
полицајца,"  

Ограничава се брзина кретања возила на 30 км/ч из 
оба смера на прилазима техничким средствима за 
успоравање саобраћаја 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 1. диспозитива овог Решења и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти.   

    
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

IV Број: 344-65/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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46 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 08.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 6/2013) тако 
да:  

- у члану 6. ставу 1. тачка 30. мења се и гласи: 
 
"30. Улица Косовска, левом страном од Улице 

Јакшићеве до Улице Немањине, десном страном од 
Улице Пећке до Улице војводе Путника, десном 
страном од Улице Топличине до Улице Ћирила и 
Методија и од Улице Лава Толстоја до Улице Ужичке, 
све за подужно паркирање на коловозу, левом страном 
испред тениских терена за управно паркирање на 
изграђеном делу тротоара, на краку истоимене улице 
који се пружа од Улице Косовске до Улице Чеховљеве 
левом и десном страном за управно паркирање на 
уређеном делу тротоара и на простору ван коловоза са 
леве стране од Улице Достојевског до Улице 
Слатинске, левом страном од Улице Николе Тесле 
према Улици Иве Андрића у дужини око 18 метара 
делом на коловозу делом на тротоару;" 

 
- у члану 13. став 1. тачка 31. мења се и гласи: 
 
"31.Улица Косовска, левом страном од Улице 

Југовићеве до Улице Јакшићеве, десном страном од 
Улице Јакшићеве до Немањине, левом и десном страном 
од Улице Немањине до Улице Топличине, левом и 
десном страном од Улице Ћирила и Методија до Улице 
Колубарске битке, десном страном од Улице Ћирила и 
Методија до Улице Достојевског, левом страном од 
Улице Ћирила и Методија до Улице Ужичке  
(изузимајући деоницу од Улице Николе Тесле према 
Улици Иве Андрића у дужини око 18 метара где је 
одређено паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару) и левом и десном страном од Улице Ужичке 
до краја Улице Косовске;". 

 
II - Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 

Саобраћајном пројекту постављања саобраћајне 

сигнализације за три паркинг места у Улици Косовској 
97. у Крушевцу бр. 4740 од 31.10.2013. године израђен 
од стране ЈП Пословни центар Крушевац. 

 
III - Ово Решење објавити у Службеном листу 

града Крушевца. 
 

IV Број: 344-199/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 

47 
На основу члана 3. став 1. тачка 1 и 4. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 
72/09), члана 7. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
(„Сл. гласник РС“ бр. 63/10) и члана 36. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 1/09),  

Начелник Градске управе града Крушевца, дана 
13.03.2017. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
I – У Решењу о именовању Интерресорне комисије 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/10 и 6/11) у ставу I 
тачка 1. речи „др Анђелка Рогановић“ замењује се 
речима „др Нелица Катанић“. 

 
II – Став IX мења се и гласи: 
 
„Трошкови рада Комисије падају на терет средстава 

буџета града Крушевца. 
Висина накнаде за рад председнику Комисије 

износи 4% а сталним и повременим члановима 
Комисије износи 3% од просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији, по детету, за месец у 
коме се врши процена потреба“.  

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 022-38/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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