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15 
На основу члана 7. и 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18) и члана 
2 и 7 Одлуке о начину обележавања празника и 
манифестација од посебног значаја за град („Службе-
ни лист града Крушевца“, бр. 4/19), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.02.2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 650 ГОДИНА ОД 

ОСНИВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за обележавање 650     
година од оснивања града Крушевца у следећем 
саставу:  
 
 За председника: 
 

- Братислав Гашић, директор Безбедносно-            
-информативне агенције, 

 

 За почасног члана: 
 

- Маја Гојковић, потпредседник Владе Репу-
блике Србије и министарка културе и инфор-
мисања,  

- Марија Обрадовић, министарка државне 
управе и локалне самоуправе, 

- Дарија Кисић-Тепавчевић, министарка за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

 За заменика председника: 
 

- Јасмина Палуровић, градоначелник града 
Крушевца, 

  

 За чланове: 
 

1. Предраг Вукићевић, председник Скупштине, 
2. Иван Анђелић, начелник Градске управе, 
3. Александар Јовановић, заменик градоначе-

лника, 
4. Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника 

за друштвене делатности, 
5. Бранислав Весић, начелник Расинског упра-

вног округа, 
6.  Маја Марковић, директор Регионалне при-

вредне коморе Крушевац, 
7. Милош Ненезић, члан Градског већа, 
8. Момир Драгићевић, члан Градског већа, 
9. Бобан Гашић, представник Клуба привредни-

ка Крушевац, 

10. Његово Преосвештенство Владика крушева-
чки господин Давид, 

11. Иван Миленковић, начелник Полицијске 
управе Крушевац, 

12. Раде Рњаковић, командант Гарнизона Кру-
шевац, 

13. Проф. др Павле Бубања, професор универзитета, 
14. Љубиша Ђидић, књижевник, 
15. Снежана Радојковић, директор ЈКП „Крушевац“, 
16. Милош Милошевић, в.д директор ЈП "Посло-

вни центар"   
17. Војкан Тутулић, директор ЈП за урбанизам и 

пројектовање, 
18. Владимир Милосављевић, директор ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац, 
19. Саша Ћирић, директор EПС Крушевац, 
20. Бранислав Недић, директор Крушевачког по-

зоришта, 
21. Виолета Капларевић, директор Културног 

центра, 
22. Сузана Милосављевић, директор Туристичке 

организације, 
23. Снежана Ненезић, директор Народне библиотеке, 
24. Ненад Соколовић, директор Историјског архива, 
25. Горан Васић, директор Народног музеја,  
26. Весна Живковић, ПУ "Ната Вељковић" 
27. Предраг Миленковић, директор Спортског 

центар. 
28. Миладин Исаиловић, учитељ у пензији (члан 

Одбора за обележавање 600 година града 
Крушевца). 

 
II - За секретара Одбора именује се Маја Цуцкић, 

секретар Скупштине. 
 
III - Задатак Одбора је да: 
 
- донесе Програм обележавања 650 година од осни-

вања града Крушевца и обележавања празника града – 
Видовдана, 

 
- утврди средства потребна за реализовање Про-

грама и изворе финансирања, 
 
- утврди обавезе свих учесника у реализацији 

Програма и координира њихов рад, 
 
- по реализованом Програму сачини наративни и 

финансијски извештај о реализованим активностима.  
 
IV - Образује се Програмско-уметнички савет 

у саставу: 
 

1. Весна Анђелић, заменик начелника Градске упра-
ве, председник, 

2. Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника за 
друштвене делатности, заменик председника, 

3. Момир Драгићевић, члан Градског већа, 
4. Горан Васић, директор Народног музеја,  
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5. Ненад Соколовић, директор Историјског архива, 
6.  Виолета Капларевић, директор Културног центра, 
7. Сузана Милосављевић, директор Туристичке ор-

ганизације, 
8. Снежана Ненезић, директор Народне библиотеке, 
9. Весна Живковић, директор ПУ "Ната Вељковић", 

10. Предраг Миленковић, директор Спортског центра. 
 

V - Задатак Програмско-уметничког савета је да: 
 
- изради Предлог програма обележавања 650 го-

дина од оснивања града Крушевца и обележавања 
празника града – Видовдана и достави Одбору на 
усвајање,  

 
- координира реализацију програмских активности. 
 
VI - Образује се Технички савет за обележава-

ње 650 година од оснивања града Крушевца у 
саставу: 

 
1. Александар Јовановић, заменик градона-

челника града Крушевца, председник, 
  

2. Душан Тодоровић, начелник Одељења за послове 
одбране и ванредне ситуације, заменик     предсе-
дника,  

  

3. Саша Ћирић, директор Електродистрибуције 
Крушевац, члан, 

  

4. Снежана Радојковић, в.д. директор ЈКП „Круше-
вац“ члан, 

  

5. Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водо-
вод Крушевац“, члан, 

  

6.  Војкан Тутулић, директор Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање, члан, 

  

7. Милош Милошевић, в.д директор ЈП „Посло-
вни центар“ Крушевац, члан. 

  

 
VII - Задатак Техничког савета је да: 
 
 - предузима све организационе и техничке посло-

ве у реализацији Програма и координира обављање 
ових активности. 

 
VIII - Стручнo и административнo-техничке посло-

ве за потребе Одбора обављаће Одељење за послове 
органа града – Служба за протокол и информисање, 
Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и 
Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца. 

 
IX - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-2/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 118, 121 и 138 Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр. 10/16), члана 40. Одлуке 
о буџету града Крушевца за 2021. годину ("Сл. лист 
града Крушевца'', бр. 17/20), члана 12. и 29. Пра-
вилника о одобравању средстава и финансирања 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 1/17), Одлуке Комисије за 
избор годишњих и посебних програма у области 
спорта на територији града Крушевца, број 259/20 од 
29.12.2020. године и чл. 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) 

 Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној 18.02.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДБИЈАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I - ОДБИЈАЈУ СЕ Годишњи програми спортских 

организација са седиштем на територији града Кру-
шевца за 2021. годину и то:   

 
1. Одбојкашки савез Крушевац, ПИБ 107725469, 

матични број 28782764, за реализацију програма 
"Одбојка у Крушевцу", у укупном износу од 
1.000.744,00 динара:  

- за реализацију програма "Организација стру-
чних и судијских семинара" у укупном износу од 
300.744,00 динара. Програм обухвата: организацију и 
реализацију стручних и судијских семинара. 

- за реализацију програма "Редовна годишња 
средства за функционисање канцеларије савеза" у 
укупном износу од 200.000,00 динара. Програм обухвата 
оснивање и функционисање канцеларије савеза; 

- за реализацију програма "Организација и 
реализација градске лиге" у укупном износу од 
500.000,00 динара. Програм обухвата: организацију и 
реализацију градске лиге. 

Комисија је након разматрања предлога годишњег 
програма Одбојкашког савеза Крушевац одбила 
предлог програма јер исти не испуњава критеријуме 
прописане чланом 18 Правилника о одобравању 
средстава и финансирању програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца, односно нема значајан и дуготрајан утицај на 
развој спорта у граду Крушевцу. 

 
2. Аероклуб "Михајло Живић", ПИБ 102883994, 

матични број 07217447, у укупном износу од 
1.387.280,00 динара за реализацију годишњих 
програма: "Тренаж пилота и падобранаца". Програм 
обухвата: реализацију тренажа пилота опште 
авијације, реализацију тренажа пилота једрилице и 
реализацију тренажа падобранаца – 757.600,00 
динара, "Државно првенство у класичним падо-
бранским дисиплинама" – 544.000,00 динара, програм 
такође, обухвата претходне припреме за реализацију 
такмичења, уговарање изнајмљивања ваздухоплова, 
мерне опреме, смештаја и исхране за званична лица 
такмичења, озвучења и непосредну припрему за 
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реализацију такмичења и реализацију такмичења; 
"Такмичење у прецизном слетању једрилицом – Куп 
Михајла Живића" – 85.680,00 динара, програм такође, 
обухвата припрему за реализацију такмичења, израду 
и публиковање билтена бр. 1, уговарање и набавку 
услуге вуче једрилице авионом, смештаја и исхране 
званичних лица на такмичењу, исхране такмичара, 
непосредну припрему за реализацију такмичења и 
реализацију такмичења. 

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Аероклуба "Михајло Живић" одбила 
предлог програма јер исти не испуњава критеријуме 
прописане чланом 18 Правилника о одобравању 
средстава и финансирању програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца, односно нема значајан и 
дуготрајан утицај на развој спорта у граду Крушевцу. 

 
3. Фудбалски клуб "Цар Лазар 2015" Крушевац 

- ПИБ 109060349, матични број 28814666, за  реали-
зацију годишњег програма - ''Школа фудбала'' и 
"Такмичење у фудбалској лиги региона источне 
Србије", поднео је захтев за средствима у износу од  
400.000,00 динара. 

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Фудбалског клуба "Цар Лазар 2015" 
Крушевац одбила предлог програма јер исти не 
испуњава критеријуме прописане чланом 18 Прави-
лника о одобравању средстава и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца, 
односно нема значајан и дуготрајан утицај на развој 
спорта у граду Крушевцу. 

 
4.  Клуб спортских риболоваца "Профи", ПИБ 

107598348, матични број 28777833, у укупном износу од 
600.000,00 динара, за реализацију програма 
"Републичко и светско клупско првенство у риболову". 
Програм обухвата наступ на државним и светским 
првенствима и то: Регионално такмичење регион југ, 
Државно изборно првенство, Државно екипно 
првенство и Светско клупско првенство, Купови везани 
за Савез где такмичари наступају појединачно. 

Комисија је након разматрања предлога годишњег 
програма Клуба спортских риболоваца "Профи", одбила 
предлог програма јер исти не испуњава критеријуме 
прописане чланом 18. Правилника о одобравању 
средстава и финансирању програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца, односно нема значајан и дуготрајан утицај на 
развој спорта у граду Крушевцу. 

 
5. Спортска организација ''Спорт за све града 

Крушевца'', ПИБ 110287877, матични број 28707975, 
за реализацију годишњег програма - ''Спортом до 
здравља'' - у укупном износу од 2.500.000,00 динара. 
Програм обухвата: обуку скијања ђака основних 
школа на Копаонику; одлазак на пешачке туре на 
Јастребац; организовање рекреације на Багдали; шко-
лу пливања, набавку опреме и реквизите за спортске 
објекте и терене. Програмом је обухваћено око 2.000 
учесника.  

Комисија је након разматрања предлога годи-
шњег програма Спортске организације ''Спорт за све 
града Крушевца'' одбила предлог програма јер исти не 
испуњава критеријуме прописане чланом 18 
Правилника о одобравању средстава и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у обла-
сти спорта на територији града Крушевца, односно 
нема значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у 
граду Крушевцу. 

 
II - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење III број 022-17/2021 од 29.01.2021. године. 
 
III - Решење објавити на сајту града Крушевца и 

у ''Службеном листу града Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-48/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
17        
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(„Сл.лист града Крушевца“ бр. 15/18), члана 18. 
Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гла-
сник РС“ бр. 25/13) и Одлуке о изради Програма 
енергетске ефикасности града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 16/2/2019), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.02.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ МУЛТИ-СЕКТОРСКОГ 
ТИМА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ИЗРАДУ  
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА НИСКО-
УГЉЕНИЧНИ РАЗВОЈ СА АКЦИОНИМ 

ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ДО 2030. ГОДИНЕ У 
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 
ЗА РАЗВОЈ „ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ОТПОРАН НА 

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“ 
 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Mулти-секторски тим града 

Крушевца  за израду  планског документа за ниско-
угљенични развој са акционим планом за период до 
2030. године у оквиру пројекта Уједињених нација за 
развој „Локални развој отпоран на климатске 
промене“, и носиоца пројекта Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, који се спроводи 
уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну 
средину (ГЕФ), заједно са стручним тимом који чине 
експерти РЕС фондације и Сталне Конференције 
градова и општина. 

 
Председник тима: 
 
- Иван Парезановић, помоћник градоначелника за 

екологију, одрживи развој и енергетику. 
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Заменик председника тима: 
 
- Иван Анђелић, начелник Гадске управе града 

Крушевца. 
 
Чланови тима: 
 
- Биљана Цветковић, помоћник градоначелника 

за финансије и инвестиције, 
- Ивана Пајић, начелник Одељења за урбанизам и 

грађевинарство, 
- Слађана Милић, шеф службе за заштиту живо-

тне средине, 
- Биљана Станковић, инспектор за заштиту живо-

тне средине у Одељењу за инспекцијске послове, 
- Јелена Брковић, саветник за саобраћај у  

Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-
правне послове,  

- Немања Радичевић, ЈКП "Водовод Крушевац" -
стручно/одговорно лице као представник круше-
вачког јавног предузећа,  

- Марко Тодоровић, ЈКП „Градска Топлана“ 
Крушевац - стручно/одговорно лице као представник 
крушевачког јавног предузећа,  

- Ненад Шароњић, Јавно Комунално предузеће 
Крушевац-стручно/одговорно лице као представник 
крушевачког јавног предузећа,  

- Андријана Цветковић, Јавно комунално преду-
зеће Крушевац - стручно/одговорно лице као предста-
вник крушевачког јавног предузећа,  

- Братислав Ђорђевић, енергетски менаџер града 
Крушевца. 

 
II – Задатак Мулти-секторског тима града 

Крушевца је израда планског документа за ниско-
угљенични развој града Крушевца са акционим 
планом за период до 2030. године у сарадњи са 
представницима Уједињених нација за развој, 
представницима Министарства заштите животне 
средине Републике Србије, представницима Глоба-
лног фонда за животну средину (ГЕФ) заједно са 
стручним тимом који чине експерти РЕС фондације и 
Сталне Конференције градова и општина. Тим ће 
прикупити, дефинисати и пружити све потребне 
информације  и доступне расположиве податке за 
израду овог Плана, у сарадњи са претходно имено-
ваним институцијама и удружењима на пројекту, и  
доступних усвојених докуменатa Града Крушевца уз 
одобрење председника тима. 

   
III - Стручне и административне послове за 

потребе радног тима обавља Одељење за урбанизам и 
грађевинарство. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-3/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

18       
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

ној дана 18.02.2021. године, донело је 
 

ЗАКЉУЧАК  
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за импле-

ментацију и праћење реализације Плана одрживе 
урбане мобилности града Крушевца 2017-2030. за 
спроведене активности у 2020. години.  

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-4/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
19       
На основу Одлуке о усвајању Локалног акционог 

плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
града Крушевца за период 2021-2023. године ("Служ-
бени лист града Крушевца", бр. 17/20) и тачке II 
Решења о именовању Савета за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца III број 
022-19/2021 од дана 29.01.2021. године,  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.03.2021. године, донело је  

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕДВИЂЕНИХ 
ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 
СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 

РОМКИЊА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 
2021-2023. ГОДИНЕ 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Правилником о критеријумима и поступку за 

остваривање права предвиђених Локалним акционим 
планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
града Крушевца за период 2021-2023. године (у даљем 
тексту: Правилник) утврђују се критеријуми и 
прописује поступак за остваривање права ученика 
ромске националности предвиђених Локалним 
акционим планом за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023. 
године и то: 

 
1. бесплатан превоз ученика средњих школа 
2. бесплатне ужине за ученике основних школа 
3. поклон пакети за ученике основних школа. 
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Члан 2. 
 
Припадност ромској националној мањини се 

исказује по принципу добровољности. 
У случају сумње, својство ромске националности 

доказује се увидом у посебан бирачки списак, 
уверењем ромских удружења и другим доказима у 
складу са Законом о општем управном поступку.   

 
Члан 3. 

 
Средства за финансирање права из члана 1. овог 

Правилника се планирају Одлуком о буџету града 
Крушевца за сваку годину, а могу се прибавити и из 
донаторских средстава. 

Обим за остваривање права из овог Правилника 
зависи од расположивих средстава у буџету Града 
Крушевца и од процентуалне заступљености ученика 
ромске националности у образовним установама. 

 
Члан 4. 

 
Савет за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

града Крушевца (у даљем тексту: Савет) одлуком, за 
сваку календарску годину, предлаже износ средстава 
потребних за финансирање сваког од прописаних 
права из члана 1. овог Правилника. 

По истеку календарске године Савет усваја го-
дишњи извештај о реализацији активности и утро-
шку финасијских средстава, на који сагласност даје 
Градско веће. 

Савет усваја и трогодишњи извештај о 
реализацији Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња на територији града 
Крушевца за период 2021-2023. године, на који 
сагласност даје Скупштина. 

 
II - КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА 
      ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 
1. Право на бесплатан превоз ученика средњих 

школа 
 

Члан 5. 
 
Као додатни облик подршке ученицима ромске 

националности, а у циљу повећања обухвата ромске 
деце у образовном систему утврђује се право на 
бесплатан превоз. 

Право на бесплатан превоз ученика средњих 
школа остварује ученик ромске националности под 
следећим условима: 

- да има пребивалиште на територији града 
Крушевца; 

- да је редовни ученик средње школе на 
територији града Крушевца; 

- да удаљеност од куће до школе износи два и 
више километра; 

- да је из материјално угрожене породице где 
приходи по члану домаћинства за месец који 
претходи месецу подношења захтева не прелазе 
цензус за остваривање права на дечији додатак, 

односно да је корисник права на дечији додатак или 
права на новчану социјалну помоћ; 

- да ово право није остварио по другом основу. 
 
Право на бесплатан превоз остварује и ученик 

који је у претходној школској години остварио просек 
оцена од 3,00 до 5,00 без обзира на висину прихода, 
под условом да испуњава остале критеријуме из 
претходног става. 

Право на бесплатан превоз не може остварити 
ученик који је смештен у хранитељску породицу, 
установу социјалне заштите, односно интернатску 
установу за ученике.  

 
Члан 6. 

 
Предлози школа за остваривање права ученика на 

бесплатан превоз са образложењем достављају се 
Одељењу за друштвене делатности. 

Савет утврђује право на бесплатан превоз и 
сачињава списак ученика, на основу предлога школа 
на територији града Крушевца. 

Предлог  садржи следеће податке: име и презиме 
ученика, адресу становања,  назив школе, ЈМБГ, рела-
цију путовања, кратко образложење, две фотографије 
ученика и број телефона. 

Предлог мора бити потписан од стране директора 
и оверен печатом школе. 

 
Члан 7. 

 
Поступак јавне набавке за бесплатан превоз 

ученика средњих школа спроводи Одељење за јавне 
набавке Градске управе града Крушевца у складу са 
Законом о јавним набавкама, а по достављању 
спецификације од стране Одељења за друштвене 
делатности. 

По окончању поступка јавне набавке, Градска 
управа града Крушевца закључује Уговор о превозу 
ученика ромске националности средњих школа са 
најповољнијим понуђачем. 

 
Члан 8. 

 
По закључењу Уговора, Одељење за друштвене 

делатности доставља превознику спискове деце са 
свим релевантним подацима неопходним за израду 
годишњих карата.  

Изабрани превозник израђене годишње карте 
доставља Одељењу за друштвене делатности, након 
чега се карте уручују ученицима.   

 
2. Право на бесплатне ужине ученика 
      основних школа  
 

Члан 9. 
 
Право на бесплатну ужину има ученик ромске 

националности под следећим условима: 
 
- да је редован ученик основне школе на 

територији града Крушевца; 
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- да је из материјално угрожене породице где 
приходи по члану домаћинства за месец који 
претходи месецу подношења захтева не прелазе 
цензус за остваривање права на дечији додатак, 
односно да је корисник права на дечији додатак или 
права на новчану социјалну помоћ; 

 
- да ово право није остварио по другом основу. 
 

Члан 10. 
 
Предлози школа за остваривање права ученика на 

бесплатне ужине са образложењем достављају се 
Одељењу за друштвене делатности. 

Савет утврђује право на бесплатну ужину и 
сачињава списак ученика, на основу предлога школа 
на територији града Крушевца. 

Предлог садржи следеће податке: име и презиме 
ученика, адресу становања,  назив школе, кратко 
образложење и број телефона. 

Предлог мора бити потписан од стране директора 
и оверен печатом школе. 

 
Члан 11. 

 
Поступак јавне набавке за бесплатну ужину 

ученика основних школа спроводи Одељење за јавне 
набавке Градске управе града Крушевца у складу са 
Законом о јавним набавкама, а по достављању 
спецификације од стране Одељења за друштвене 
делатности. 

По окончању поступка јавне набавке, Градска 
управа града Крушевца закључује Уговор са 
најповољнијим понуђачем.  

 
Члан 12. 

 
По закљученом Уговору, изабрани понуђач је у 

обавези да врши испоруку ужина школама према 
уговореним количинама и динамици.  

Школе су у обавези да прослеђују ужине учени-
цима који су остварили право на бесплатне ужине. 

 
3. Право на поклон пакете за ученике 
      основних школа 
 

Члан 13. 
 
Право на бесплатне поклон пакете остварују 

ученици ромске националности основних школа под 
следећим условима: 

- да је редован ученик, 
- да има пребивалиште на територији града 

Крушевца, 
- да је из материјално угрожене породице где 

приходи по члану домаћинства за месец који 
претходи месецу подношења захтева не прелазе 
цензус за остваривање права на дечији додатак, 
односно да је корисник права на дечији додатак или 
права на новчану социјалну помоћ; 

- да ово право није остварио по другом основу. 
  
 
 

Члан 14. 
 

Предлози школа за остваривање права ученика на 
поклон пакете са образложењем достављају се 
Одељењу за друштвене делатности. 

Савет утврђује право на поклон пакете и 
сачињава списак ученика, на основу предлога школа 
на територији града Крушевца. 

Предлог  садржи следеће податке: име и презиме 
ученика, адресу становања, назив школе, кратко 
образложење и број телефона. 

Предлог мора бити потписан од стране директора 
и оверен печатом школе. 

 
Члан 15. 

 
Одељење за друштвене делатности, на основу 

опредељених средстава израђује спецификацију за 
поклон пакете и захтевом се обраћа Одељењу за јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача са којим ће 
начелник Градске управе закључити Уговор.  

По закључењу Уговора, Одељење за друштвене 
делатности организује превоз поклон пакета до школа 
и поделу пакета ученицима школа. 

 
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
   
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о условима и поступку за остваривање 
права предвиђених Стратегијом за унапређивање 
положаја Рома града Крушевца за период од 2015-2020. 
године III број 022-234/17 од 07.07.2017. године. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-70/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
20        
На основу члана 50.  Сатута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 15/18), Градско веће града 
Крушевца на седници одржаној дана 03.03.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност  на Правилник о измени 

и допуни Правилника  о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Туристичке организације 
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града Крушевца број 42 од 17.02.2021. године, који  је 
донео директор. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-72/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
21       
На основу члана 50. Статута града Крушевца  

(''Сл. лист града Крушевца'' бр. 15/18) и тачке 2. 
Одлуке o приступању изради Стратегије развоја 
социјалне политике града Крушевца за период              
2021–2026. године (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 
15/2/20),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.03.2021. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИTИКЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 

2021 – 2026. ГОДИНА 
 
I  - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Коми-

сије за израду Стратегије развоја социјалне политике 
града Кру-шевца за период 2021-2026. године (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 
1. Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника 

за друштвене делатности, председница Комисије. 
 
Чланови:  
 
2. Јована Дуњић, директорка Центра за соци-

јални рад 
3. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад 
4. Невена Лазаревић, директорка Центра за 

особе са инвалидитетом 
5. Јелена Мијаиловић, директорка Геронто-

лошког центра 
6. Наташа Максимовић, директорка Дома за 

децу и омладину "Јефимија" 
7. Милош Ристић, управник Васпитно - попра-

вног дома 
8. Иван Миленковић, начелник Полицијске управе 
9. Предраг Марковић, директор Националне 

службе за запошљавање, филијала Крушевац 
10. Зорана Павловић, Градска управа Крушевац 
11. Ема Тодоровић, секретар Црвеног крста 
 
II -  Задаци Комисије су да: 
 
- донесе свој оперативни план, 
- дефинише области стратешког документа, 

- именује радне групе за сваку област 
стратешког документа, 

- прати процес израде стратешког документа, 
- обједини стратешки документ и утврди нацрт 

стратешког документа, 
- спроведе јавну расправу стратешког документа, 
- усвоји нацрт стратешког документа, 
- упути стратешки документ Скупштини града 

на усвајање. 
 
III - Стручне и административне послове Коми-

сије обављаће Одељење за друштвене делатности - 
Служба за социјалну и здравствену заштиту. 

 
IV - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-66/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
22       
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 50. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ 
бр. 15/18), Одлукe о буџету града Крушевца за 2021. 
годину („Службени лист града Крушевца“ бр. 17/20) 
и става 3. тачка 2. Решења о образовању Комисије за 
подстицање развоја („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
1/18), а уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде бр. 320-00-00642/2021-09 
од 04.02.2021. године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 03.03.2021. године донело је 

 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ  

 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ЗА ГРАД КРУШЕВАЦ ЗА  
2021. ГОДИНУ 

 
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 

Анализа постојећег стања 
 
Географске и административне карактеристике: 

Град Крушевац се налази у централном делу Србије и 
захвата најјужнији крај панонског обода и 
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 
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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. 

Природни услови и животна средина: Доми-
нантна 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 специ-
фичних 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 наво-дњавање. Основни 
типови земљишта који су формирани, могу се према 
најновијим истражи-вањима 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 обеле-жјима климе са извесним 
специфичностима, које се манифестују као елементи 
микроклиме. Доминантни климатски тип овог 
подручја је умерено континен-тални 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 темпера-туром од -0,8°C, а 
најтоплији јули са 20,7°C. Годишња амлитуда 
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, термоми-нералних 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 предходној години 26,90 ха. Најзасту-
пљенија 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 
 
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%). Просе-
чна 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. 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 најпро-
дуктивнијем животном периоду је довољан преду-
слов за развој. 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 
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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. 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. 

 
СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА, 

СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА И У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 

- ПОПИС 2002. И 2011. ГОДИНЕ 
                                               . 

Пол 

Укупно-

попис 

2002. 

године 

Укупно-

попис 

2011. 

године 

0-19-

попис 

2002. 

године 

0-19-

попис 

2011. 

године 

20-39 

-попис 2002. 

године 

20-39 

-попис 2011. 

године 

40-59 

-попис 2002. 

године 

40-59 

-попис 2011. 

године 

60 и више-

попис 2002. 

године 

60 и више-

попис 2011. 

године 

С 131.368 128.752 28.325 25.534 34.199 33.299 38.391 36.798 29.662 33.121 

М 63.757 62.802 14.446 13.124 16.942 16.962 18.948 17.924 13.093 14.792 

Ж 67.611 65.950 13.879 12.410 17.257 16.337 19.441 18.874 16.569 18.329 

           

Пол 

Укупно-

попис 

2002. 

године-

терит. 

града 

Крушевца 

Укупно-

попис 

2011. 

године-

терит. 

града 

Крушевца 

Без 

стручне 

спреме-

попис 

2002. 

година-

терит. 

града 

Крушевца 

Без 

стручне 

спреме-

попис 

2011. 

године-

терит. 

града 

Крушевца 

Основно 

образовање-

попис 2002. 

година-

терит. града 

Крушевца 

Основно 

образовање-

попис 2011. 

година-

терит.града 

Крушевца  

Средње 

образовање-

попис 2002. 

година-

терит. града 

Крушевца 

Средње 

образовање-

попис 2011. 

године-

терит. града 

Крушевца 

Више и 

високо 

образовање-

попис 2002. 

године-

терит. града 

Крушевца 

Више и 

високо 

образовање-

попис 2011. 

године-

терит. града 

Крушевца 

С 111.559 110.346 7.413 3.536 27.597 24.596 44.562 51.868 11.888 16.550 

М 53.664 53.343 1.170 504 13.274 11.934 24.237 27.688 6.496 8.388 

Ж 57.895 57.003 6.243 3.032 14.323 12.662 20.325 24.180 5.392 8.162 

           

Пол 

Укупно-

попис 

2002. 

године-

рурално 

подручје 

Укупно-

попис 

2011. 

године-

рурално 

подручје 

Без 

стручне 

смене-

попис 

2002. 

године-

рурално 

подручје 

Без 

стручне 

спреме-

попис 

2011. 

године-

рурално 

подручје 

Основно 

образовање-

попис 2002. 

године-

рурално 

подручје 

Основно 

образовање-

попис 2011. 

године-

рурално 

подручје 

Средње 

образовање-

попис 2002. 

године-

рурално 

подручје 

Средње 

образовање-

попис 2011. 

године-

рурално 

подручје 

Више и 

високо 

образовање-

попис 2002. 

године-

рурално 

подручје 

Бише и 

високо 

образовање-

попис 2011. 

године-

рурално 

подручје 

С 62.857 60.420 6.089 2.821 17.831 16.888 19.564 25.127 2.624 4.356 

М 30.774 29.918 880 369 9.482 8.853 11.396 14.166 1.445 2.278 

Ж 32.083 30.502 5.209 2.452 8.349 8.035 8.168 10.961 1.179 2.078 
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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. 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 
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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). 

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. 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 васпитне групе у 
којима се реализује 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 засупљена 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 
 
Пољопривредно земљиште: На подручју града 

Крушевца заступљен је прави мозаик типова 
земљишта, формираних под утицајем специфичних 
педогенетских чинилаца (геолошких, геоморфо-
лошких, хидролошких, климатских и биогеогра-
фских). 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 
пољоприврдног земљишта је 37,46 % у укупној 
површини града. 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 које се даје у закуп је 
301,14 ха, од тог 98,02 ха је тренутно у закупу. 
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СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА (ха)  

 

оранице и баште 22.317 

воћњаци 1.831 

виногради 1.956 

ливаде и пашњаци 5.185 

остало 3.688 

 
Вишегодишњи засади: Квалитет пољопри-

вредног 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 највише у долини Западне 
Мораве, Расине, долини Пепељуше и подјастре-
бачким 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. 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 хортикулту-
рног 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... 

 
 
 
 

УКУПНА ПОВРШИНА ПОД ВОЋЊАЦИМА                                                    
. 

Врста воћа 
површина 

(ха) 

јабучасто воће     433 

коштичаво воће 1.097 

језграсто воће     130 

јагодасто воће       52 

остало    119 

 
Сточни фонд: Сточарска производња је разви-

јена 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. 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. 
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УКУПАН СТОЧНИ ФОНД ПО ГРАНАМА 

СТОЧАРСТВА 
                                                   . 

Говедар-

ство 

Свињар-

ство 

Овчар-

ство 

Козар-

ство 

Живи-

нарство 

Пчелар-

ство 

16.903 49.146 15.067 3.564 406.382 12.677 

 

Механизација, опрема и објекти: Пољопри-
вредна механизација на пољопривредним газдин-
ствима је застарела. Средња и мала газдинства 
газдинства су опремљена половном механизацијом, 
која је технолошки превазиђена на газдинствима 
земаља са развијеном пољопривредом. 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 тога, 
управљање стајњаком и његово складиштење остаје 
један од кључних проблема са којим се суочава 
већина газдинстава. Опремљеност пољопривредних 
газдинстава објектима за складиштење репро-
материјала и финализацију пољопривредних про-
извода је слаба. Углавном се користе постојећи 
економски објекти и помоћни објекти на газдинству. 

 
МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ                                                     

 

Назив Број 
 

1 2 

трактори  17.068 

комбајни       678 

прикључне машине 32.804 

пољопривредни објекти 
(за смештај стоке, 
пољопривредних 

производа на газдинству 
и пољопривредних 
машина и опреме) 

39.742 

хладњаче        27 

сушаре       26 

стакленици       22 

пластеници 1.396 

 
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 пољо-
привредних 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 ста-
рости 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 газдин-
ству 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.  

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. 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 ВЕЛИЧИНИ 

КОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА И ПРЕМА БРОЈУ УСЛОВНИХ 

ГРЛА 

                                                 

 1 ха 1-2 ха 2-5 ха 5-10 ха 

ПГ 4.283 3.049 3.978 1.073 

ха 2.467 4.454 12.693 7.105 

     

ГРЛА 4 5-9 10-14 15-19 

ПГ 11.118 1.164 188 60 

 

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 
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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, првен-
ствено 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, шаргарепе 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. 

Земљорадничке задруге и удружења пољопри-
вредника:На подручју Крушевца постоји организована 
тржишна производња кроз земљорадничке задруге 
којих има 23, 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 земљо-
радничких задруга усмерено је на гајење воћа, воћних 
садница и лозних калемова, поврћа, узгој животиња, 
прераду, као и саветодавне активности. Недостатак 
складишних капацитета и обртних средстава за финан-
сирање откупа главне су проблеми у њивовом раду. 
Осим земљорадничких задруга на територији града 
постоје 14 пољопривредних удружења у свим обла-
стима пољопривредне производње: 9 удружења сточар-
ске производње, 2 удружења произвођача јагодастог 
воћа, 2 удружења пчелара и 1 удружење корисника вода. 
Улога удружења је веома значајна за унапређење пољо-
привредне производње, а посебно у делу модернизације 
и едукације пољопривредних произвођача, као и 
повољности код набавке импута за пољопривредну 
производњу и пласмана пољопривредних производа. 

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 пољо-
привредних 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, шумар-
ства и водопривреде и Град Крушевац. 

 
 

1.1. 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 100.1.1 700.000,00 0,00 70 1.200,00 0,00 

   УКУПНО     700.000,00        
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 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 

100.2.1 200.000,00 0,00 100 65.000,00 0,00 

   УКУПНО           200.000,00    

  

 

 Табела 3.    Мере руралног развоја 

 

Ред. 

бр. 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Инвестиције у физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 18.100.000,00 60 100.000,00 0,00 

2. 

Успостављање и јачање 

удружења у области 

пољопривреде 

102 800.000,00 90 200.000,00 0,00 

3. Управљање ризицима 104 2.000.000,00 60 40.000,00 0,00 

4. 

Одрживо коришћење 

пољопривредног 

земљишта 

201.1 2.000.000,00 100 0,00 0,00 

5. 
Органска производња  201.3  

600.000,00 100 300.000,00 0,00 

6. 

Инвестиције за 

унапређење и развој 

руралне инфраструктуре 

и услуга 

301 12.750.000,00 100 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

7. 

 

Унапређење економских 

активности на селу 

кроз подршку 

непољопривредним 

активностима 

 

 

 

 

302 

 

 

 

 

1.180.000,00 

70 

 

 

300.000,00 

 

 

 

0,00 

8. 

Економске активности у 

смислу додавања 

вредности 

пољопривредним 

производима, као и 

увођење и сертификација 

система безбедности и 

квалитета хране, 

органских производа и 

производа са ознаком 

географског порекла 

304 4.400.000,00 70 500.000,00 0,00 

9. 

Развој техничко-

технолошких, 

примењених, развојних и 

иновативних пројеката у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

305 5.400.000,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО     47.230.000,00  0,00 

   

 

 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 2.870.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО     
2.870.000,00 
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 Табела 5.    Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне  
          подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

 

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. 

Нaбавка хране и 

ветеринарске 

услуге за 

остављену 

женску телад 

601 3.000.000,00 0,00 50 50.000,00 0,00 

   УКУПНО     3.000.000,00        

 
 

 Тaбела 6.  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) 

54.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  700.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 200.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   
47.230.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 2.870.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

кредитне подршке  и у оквиру мера руралног развоја 
3.000.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
 
1.2. Циљна група и значај промене која се 

очекује за кориснике након примене Програма 
 
Програмом подршке за спровођење пољопри-

вредне политике и политике руралног развоја за 
територију града Крушевца утврђује се структура 
мера, односно намена и начин коришћења средстава 
за 2021. годину, у укупном износу од 54. 000.000,00 
динара, која су опредељена Одлуком о буџету Града 
Крушевца за 2021. годину („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 17/20). Корисници мера подршке су 
регистрована физичка лица-носиоци активног ко-
мерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства, правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписане у Национални регистар пољо-
привредних 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 пољопривред-

них 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 про-
извода и развој села и осталим аспектима, који ће 
утицати на побољшање квалитета живота на  сеоским 
подручијима.  

• удруживање пољопривредних произвођача 
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1.3. Информисање корисника о могућностима 
       које пружа Програм подршке за 
       спровођење пољо-привредне 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 пре-
давања, пољопривредних стручних служби, локалних 
медија и у Служби за пољопривреду и водопривреду 
Градске управе града Крушевца. 

 
1.4. Мониторинг и евалуација/надзор 
       реализације 
 
Служба за пољопривреду и водопривреду Град-

ске управе града Крушевца обавља послове на изради 
предлога Програма и реализацији мера након усва-
јања истог. Током периода реализације Програма, 
мониторинг и евалуацију вршиће Служба за пољо-
привреду и водопривреду Градске управе града Кру-
шевца и  други органи и стручна тела Града Кру-
шевца: 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 и 
водопривреду прати годишњу реализацију, остварене 
резултате и ефекте спроведених мера Програма и даје 
предлог о даљем спровођењу истих или увођењу 
нових мера подршке. 

 
 
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
2.1. Назив мере: РЕГРЕСИ 
    
Шифра  мере: 100.1. 
 
2.1.1. Образложење 
 
Мера подршке за унапређење примарне пољо-

привредне 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. Регресирање вештачког осемењавања 
крава је инвестиција која има за циљ унапређење 
говедарства на територији града Крушевца. Про-
изводња говеда је развијена у долини Рибарске реке, 
Расине и Западне Мораве  и има дугу традицију. 
Говедарство у долини Рибарске реке је било најра-
звијеније 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 газдин-

става и побољшање продуктивности и квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Одрживост квантитета у говедарству и уна-

пређење генетског потенцијала, које ће добринети 
повећању квалитета и квантитета млека и меса. 

 
2.1.3. Веза мере са националним  
          програмима за рурални  
          развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица–носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства, уписана у Регистар пољопривредних газдинста-
ва, са активним статусом. 

 
2.1.4. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.1.5. 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. 
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2.1.8.  Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.1.1. 
Регрес за репродуктивни материјал 

(вештачко осемењавање крава) 

 
 
2.1.9.   Критеријуми селекције 
 
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, 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 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске 

управе града Крушевца. Ова мера биће спроведена 
кроз конкурс који расписује Начелник. Конкурс ће 
бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу 
утврђених критеријума, а по усвајању Програма мера. 
Конкурс ће бити објављен на интернет страници 
Града, и њиме ће бити утврђени услови, начин 
коришћења подстицајних средстава, потребна 
конкурсна документација, као и рок за подношење 
пријава. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране Службе за 
пољопривреду и водопривреду Градске управе града 
Крушевца и Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости 
инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће 
рангирани по редоследу подношења захтева и 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
доноси предлог решења о ислати средстава. Исплата 
субвенција врши се уплатом на наменски текући 
рачун корисника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава једном месечно. 

 
2.2. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 
       
        Шифра мере: 100.2. 
 
2.2.1. Образложење 
  
Мера подршке за унапређење примарне пољопри-

вредне производње и прераде путем кредитне подршке 

подстиче се пораст квалитета и квантитета производње 
на локалном нивоу, а у складу са Стратегијом пољо-
привреде и руралног развоја 2014-2024.  

Кредитна подршка има за циљ унапређење пољо-
привредне производње у свим областима пољопри-
вредне производње  и прераде на територији града 
Крушевца.  

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује 
велики износ новчаних средстава сваке године, било да 
се ради у улагању новца у репроматеријал, или у 
улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање, 
механизацију и остале инвестиције у пољопривредну 
производњу и прераду. Константни извори финан-
сирања су не само предуслов за повећање производње, 
већ и за одржавање већ постојећег нивоа производње. 
Свако пољопривредно газдинство које жели да успе-
шно послује пољопривредни кредит види као могу-
ћност обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

Кредитна подршка путем субвенционисање 
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 активно-
сти за започињање и унапређење пољопривредне 
производње и прераде. 

 
2.2.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода пољопривредних газдинста-

ва и побољшање продуктивности и квалитета 
пољопривредне производње и прераде. 

 
Специфични циљеви:  
 
Модернизација производње и прераде и унапре-

ђење квалитета производа у свим областима пољо-
привредне производње, повећање површина под 
засадима, повећање сточног фонда.  

 
2.2.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.2.4. Крајњи корисници 
 
  Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства, 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 дока-

же економску одрживост. 
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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 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 матери-

јала – 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, шумарства и 
водопривреде. 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

100.2.1. 
Суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите 

 

2.2.9. Критеријуми селекције 
 
2.2.10.  Интензитет помоћи 
 
Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 

50.000,00 динара до 200.000,00 динара до 12 месеци, 
а максимално 12.000,00 динара и 

Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 
200.000,00 динара до 600.000,00 динара до 24 месецa, 
а максимално 65.000 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. Ова мера биће спроведене 
кроз конкурс који расписује Начелник. Конкурс ће 
бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу 
утврђених критеријума, а по усвајању Програма мера 
и закључења Уговора са банкама које су 
заинтересоване за кредитирање пољопривредних 
газдинстава. У току трајања конкурса, моћи ће да се 
поднесе један захтев за коришћење подстицајних 
средстава. Конкурс ће бити објављен на интернет 
страници Града, и њиме ће бити утврђени услови, 
начин коришћења подстицајних средстава, потребна 
конкурсна документација, као и рок за подношење 
пријава. Достављени захтеви ће бити администра-
тивно проверени од стране Службе за пољопривреду 
и водопривреду 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 уплатом 
на текући рачун банке, 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 



   15.03.2021.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 2                                         21 
 

 

производње и увођење новог сортимента и застарела 
пољопривредна механизација 

Мера инвестиције у физичка средства пољо-
привредних 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.  

Општи проблем представља недостатак пољо-
привредне опреме и застарела механизација. Пољо-
привредна 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 пољопри-
вредним газдинствима могуће је побољшати економ-
ске аспекте деловања . 

 
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 сточарскојпроизводњи доминирају мали 
произвођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. 
Општи проблем предствља производња  сточне хране, 
адаптација објеката и недостатак савремене пољо-
привредне опреме и механизације што доводи до 
непрофитабилног пословања произвођача. На тери-
торији 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 разли-
чите врсте живине. Велики број газдинстава има 
низак интензитет производње, тако даје 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 асорти-
мента, 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 газдин-

става, смањење трошкова производње, унапређење 
техничко-технолошке опремљености и побољшање 
квалитета пољопривредне производње. 
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Специфични циљеви: 
 
Унапређење стања механизације и опреме за 

пољопривредну производњу и прераду, повећање 
наводњаваних површина системом кап по кап, 
повећање ефикасности, конкурентности и одржи-
вости пољопривредне производње.  

 
2.3.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду   
             
Није применљиво. 
 
2.3.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газдин-
ства, 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, предузетник 
и  задруга, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката 

 
2.3.7. Специфични критеријуми  
 
Сектор млека  
 
• Пољопривредна газдинства која поседују у 

свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 
- 19 млечних крава; 

 
• У случају набавке нових машина и опреме за 

наводњавање, поседују у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава. 

 
Сектор меса  
 
• У Регистру објеката (у складу са Правилником 

о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња - Службени гласник РС, 

36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима 
за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мљање од 150 
грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 
приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника 
свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у 
турнусу.    

 
Сектор jaja 
 
• Произвођачи јаја који имају до 5.000 кока 

носиља у експлоатацији, могу конкурисати за опре-
мање већ постојећих објеката и набавку механизације 
и опреме. 

 
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, 

хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да: 
 
• Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и 

хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 
0,1- 50 hа цвећа, односно до 2 ха под виноградима 
уписаних у Виноградарском регистру на крају 
инвестиције.0,2-100 hа винове лозе. 

 
• У случају подизања нових или обнављања 

постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, 
имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста 
воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 2 ха винове 
лозе. 

 
• Расадничари могу да конкуришу за средства 

за набавку квалитетног садног материјала уколико 
имају површине под расадима до 50 ари на крају 
инвестиције. Пре тога, расадничари са површинама до 
50 ари, могу инвестирати и у изградњу мреженика, 
и/или стакленика, умножавање и тестирање садног 
материјала, као и за набавку опреме и механизације за 
производњу садног материјала. 

 
• Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 

3 hа производње поврћа на отвореном простору 
 
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна 

репа)  
 
• Пољопривредна газдинства која имају имају 

мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. 
 
• За инвестиције за набавку  машина и опреме 

за наводњавање прихватљиви корисници су 
пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха 
земљишта под осталим усевима. 

 
Сектор пчеларства 
 
• У сектору пчеларства прихватљиви корисни-

ци треба да имају  5-500 кошница. 
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све 

елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и 

течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 

полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, 

укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 

животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 

транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 

храну; косилице; превртачи сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15. Машине за транспорт 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и 

течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 

полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, 

полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, 

специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног 

стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за 

полутечни и течни стајњак) 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 

храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну 

храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за 

кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и 

комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 
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101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени 

кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

Сектор производње 

конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског 

ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива 

Сектор воће, грожђе, 

поврће (укључујући 

печурке) и цвеће 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа 

и расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у 

воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у 

заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака 

при производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за 

гајење биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу 

при производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта 

и супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење 

угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака 

након резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 
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101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали усеви 

(житарице, 

индустријско, 

ароматично и зачинско 

биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 

101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  

 
 
2.3.9. Критеријуми селекције 
 
2.3.10. Интензитет помоћи 
 
Износи подстицаја за сектор млеко, месо, воће, 

грожђе и поврће, остали усеви и пчеларство су 40% на  
износ инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 
100.000,00 динара. За секторе млеко, месо, воће, 
грожђе и поврће  и остали усеви додатних 10% 
одобрава се када су носиоци газдинства млади - млађи 
од 40 година у тренутку подношења пријаве и 
додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства 
жене, тако да је могућ интензитет подстицаја од 
највише 60%.                                                         

 
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 Начелник. Конкурс ће бити 
отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу утврђених 
критеријума, а по усвајању Програма мера. Конкурс ће 
бити објављен на интернет страници Града, и њиме ће 
бити утврђени услови, начин коришћења подстицајних 
средстава, потребна конкурсна документација, као и рок 
за подношење пријава. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране Службе за 
пољопривреду и водопривреду 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 Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града доноси 
предлог решења о ислати средстава. Исплата субвенција 
врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, 
а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава једном месечно. Начин реализације 
одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника 
прецизираће се уговором.  

 
2.4. Назив мере: УСПОСТАВЉАЊЕ И 
      ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ   
      ПОЉОПРИВРЕДЕ 
      
 Шифра мере: 102 
 
2.4.1. Образложење 
 
Ова мером се унапређује рад постојећих и 

успостављају се нове организације пољопривредних 
произвођача и прерађивача. 
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На подручју Крушевца постоји 14 пољопри-
вредних удружења у свим областима пољопривредне 
производње: 9 удружења сточарске производње, 2 
удружења произвођача јагодастог воћа, 2 удружења 
пчелара и 1 удружење корисника вода. Улога удру-
жења је веома значајна за унапређење пољопривредне 
производње, а посебно у делу модернизације и еду-
кације пољопривредних произвођача, као и повољ-
ности код набавке импута за пољопривредну произво-
дњу и пласмана пољопривредних производа, заједни-
чко коришћење опреме, заједничко истраживање 
тржишта и заједнички пласман робе и друге активно-
сти које заједно треба да допринесу прилагођавања 
захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, 
што све треба да доведе до њиховог унапређења. 
Мера ће бити спроведена кроз субвенционисање 
пројеката пољопривредних удружења. 

 
2.4.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Унапређење рада постојећих или формирање 

нових организација произвођача и прерађивача. 
 
Специфични циљеви:  
 
- Побољшање конкурентности чланова организа-

ционих група и увођење нових профитабилних про-
изводњи на газдинствима фармера чланова органи-
зационих група; 

 
- Јачање тржишне позиције и 
 
- Унапређење система иновирања на газдинстви-

ма удружених фармера. 
 
2.4.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.4.4.  Крајњи корисници 
  
Удружења из области пољопривредне производње.  
 
2.4.5. Економска одрживост 
 
 Није потребна. 
 
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
Да је уписан у Регистар удружења у АПР. 
 
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 

Бо- 
дови 

1 

Подносилац захтева има 

искуство у управљању 

пројектима 

да 10 

2 

Пројекат подржава од 3-5  

чланова удружења или др. 

организација 

пољопривредних 

произвођача 

да 10 

3 

Пројекат подржава преко 5 

чланова удружења или др. 

организација 

пољопривредних 

произвођача 

да 20 

 
2.4.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја по кориснику је до 90% од 

укупног износа средстава, а максимално 200.000 ди-
нара. 

 
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. Ова мера биће спроведена 
кроз конкурс који расписује Начелник.  

Начелник расписује Конкурс на основу утврђених 
критеријума, а по усвајању Програма мера. Конкурс 
ће бити објављен на интернет страници Града, и њиме 
ће бити утврђени услови, начин коришћења 
подстицајних средстава, потребна конкурсна 
документација, као и рок за подношење пријава. 
Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране Службе за пољопривреду и 
водопривреду Градске управе града Крушевца и 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости инвестиције. 
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, 
биће бодовани и финансирани до висине средстава 
назначени за ову меру. Исплата средстава ће вршити 
уплатом на наменски текући рачун корисника, а на 
предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава. Начин реализације одобрених подсти-
цајних средстава и обавезе корисника прецизираће се 
уговором.  
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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 живо-
тиња омогућава пораст квалитета и квантитета 
производње на локалном нивоу, а у складу са Стра-
тегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024.  

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 осигу-
рања 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 газдин-

става и побољшање продуктивности и квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Очување одрживости пољопривредне производње. 
 
2.5.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.5.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства, 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 и 

- Уколико је корисник правно лице или преду-
зетник, 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 
 
2.5.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја је 40% од вредности премије 

осигурања без ПДВ-а, а максимално до 40.000,00 
динара. Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади - млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 60%.    

 
     2.5.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 

 
2.5.12. 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 Начелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу 
утврђених критеријума, а по усвајању Програма мера. 
Конкурс ће бити објављен на интернет страници 
Града, и њиме ће бити утврђени услови, начин 
коришћења подстицајних средстава, потребна 
конкурсна документација, као и рок за подношење 
пријава. Достављени захтеви ће бити админи-
стративно проверени од стране Службе за пољо-
привреду и водопривреду Градске управе града Кру-
шевца и Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости 
инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће 
рангирани по редоследу подношења захтева и 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
доноси предлог решења о ислати средстава. Исплата 
субвенција врши се уплатом на наменски текући 
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рачун корисника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава једном месечно. 

 
2.6. Назив мере: ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Шифра  мере: 201.1 
 
2.6.1. Образложење 
  
Пољопривредно земљиште је добро од општег 

интереса за друштвену заједницу, које се користи за 
пољопривредну производњу. Основне функције по-
љопривредног земљишта могу бити очуване одго-
варајућим мерама одрживог коришћења земљишта које 
имају вишеструки ефекат како на локалном нивоу, тако 
и шире. Приликом успостављања политике одрживог 
развоја, веома битан сегмент јесте одрживо коришћење 
и управљање пољопривредним земљиштем. Политика 
одрживог коришћења и управљања пољопривредним 
земљиштем подразумева обнављање деградираног 
земљишта и побољшање целокупног стања 
пољопривредног земљишта. На глобалном нивоу, 
одрживо управљање земљиштем доприноси повећању 
производње хране и њене нутритивне вредности, као и 
прилагођавању и ублажавању климатских промена. 
Када је у питању локални ниво, одрживо коришћење и 
управљање пољопривредним земљиштем постиже се 
применом научних сазнања и правила струке, 
спровођењем законских надлежности и одговорности, 
као и остварењем циљева и препорука датих у локалним 
и националним стратешким документима. Достизање 
циљева постиже се заједничким иницијативама, 
међусекторском сарадњом и пре свега одговорним 
понашањем заједнице и појединца. Одрживо кори-
шћење и управљање пољопривредним земљиштем  
доприноси унапређењу пољопривредне производње, 
смањује ризике од губитака, спречава деградацију 
земљишта и штити потенцијале природних ресурса, 
обезбеђује економску одрживост пољопривредних 
производа и доприноси побољшању квалитета живо-та 
у руралном подручју.  

 
2.6.2. Циљеви мере  
 
Циљеви мере су: заштита природних ресурса, 

oдржавање пољопривредног земљишта у одговара-
јућем стању, спречавње деградације земљишта, правил-
на обрада земљишта и  употреба ђубрива и пестицида. 

 
2.6.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.6.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници средстава ове мере су правна 

лица која обављају пословe испитивања плодности 
земљишта. 

 
 
 

2.6.5. Економска одрживост  
 
За реализацију ове мере није потребно подносити 

бизнис план или пројекат о економској одрживости 
улагања. 

 
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике  
 
Да је правно лице уписано у Регистар привредних 

субјеката. 
 
2.6.7. Специфични критеријуми 
 
Прихватљиви корисници за ову меру су правна 

лица која испуњавају услове у погледу техничких и 
стручних капацитета за обављање послова 
испитивања плодности земљишта и која  поседују 
документ о испуњености услова за обављање 
контроле плодности обрадивог пољопривредног 
земљишта издат од стране надлежне пољопривредне 
инспекције. 

 
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере                                                    
 

Шифра  
инвести-

ције 
Назив инвестиције 

201.1.1 Одрживо управљање земљиштем 

 

2.6.9. Критеријуми селекције 
 
2.6.10. Интензитет помоћи: Износ је  100%,  

односно врши се плаћање цене услуге. 
 
2.6.11. Индикатори/показатељи                                   . 
 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Укупан број извршених анализа земљишта. 

 
2.6.12. Административна процедура: Мера-

Одрживо коришћење пољопривредног земљишта  
односно инвестиција у оквиру мере-Одрживо 
управљање земљиштем реализоваће се избором  
пружаоца услуге у складу са Законом о јавним 
набавкама. Пружалац услуге мора да испуњава услове 
у погледу техничких и стручних капацитета за 
обављање послова испитивања плодности земљишта, 
односно да буде оспособљен да врши узимање 
просечног узорка земљишта, врши лаборато-
ријску/агрохемијску анализу земљишта и доставља 
регистрованим пољопривредним произвођачима пре-
поруке за даље коришћење пољопривредног земљи-
шта. Са изабраним пружааоцем услуге закључиће се 
уговор. 
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2.7. Назив мере: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА 
 
      Шифра  мере: 201.3 
 
2.7.1. Образложење 
 
Имајући у виду природно–географске ресурсе, 

Град пружа могућност за развој органске и 
контролисане производње. Овај вид пољопривреде 
може значајно допринети развоју руралних подручја, 
а тиме и пољопривреде уопште. Органска производња 
различитих органских производа на подручју Града, у 
складу је са захтевима потрошача за органском 
храном, уз примену поступака који нису штетни за 
здравље људи, биљака, животиња и животну средину. 
На територији Града Крушевца под органском 
производњом је око 20 ха. Град је издвојио средства 
за инвестиције које ће подржати када је у питању 
органска пољопривредна производња.  

 
2.7.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви: 
 
• Одрживо управљање ресурсима и заштиту 

животне средине 
 
• Унапређење органске производње, система 

контроле, сертификације и надзора у оранској 
производњи 

 
• Очување биолошке разноврсности 
 
Специфични циљеви: 
 
• Производња квалитетне и здравствено 

безбедне хране  
• повећањеброја произвођача укључених у 

програм 
• повећањеповршине земљишта подорганском 

производњом 
 
2.7.3. Веза мера са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.7.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газдин-
ства са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом, који су заинтересовани да започну органску 
пољопривредну производњу, као и произвођачи који 
су започели процес органске пољопривредне 
производње (произвођачи чија је производња у 
периоду конверзије, произвођачи којима је завршен 
период конверзије и налазе се у поступку издавања 
сертификата, и произвођачи који имају сертифи-
ковану биљну производњу). 

 
 
 
 

2.7.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом, пребивалиште и 
производња 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 ко-
ришћење подстицаја (потписана изјава да не постоји 
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима).  

 
2.7.7. Специфични критеријуми 
 
- Да корисник има закључен уговор са 

овлашћеном контролном организацијом за контролу 
и сертификацију органске производње (у периоду 
конверзије или /и органском статусу) – да корисник 
обавља производњу у складу са прописима којима се 
уређује органска производња. 

 
2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра  
инвести-

ције 
Назив инвестиције 

201.3.1. Садни, семенски материјал дозвољен 
за употребу у органској производњи 

201.3.2. Контрола и сертификација 

201.3.4. Друге инвестиције које се односе на 

органску производњу а део су свих 

осталих  

 

2.7.9. Критеријуми селекције 
 
2.7.10. Интензитет помоћи 
 
Износи подстицаја су 80% на  износ инвестиције 

без ПДВ-а, а максимално до 300.000,00 динара. 
Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади-млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је максимални 
интензитет подстицаја 100%.                                                         

 
2.7.11.  Индикатори/показатељи 
 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 
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2.7.12.  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 Начелник. Конкурс ће бити 
отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу 
утврђених критеријума, а по усвајању Програма мера. 
Конкурс ће бити објављен на интернет страници 
Града, и њиме ће бити утврђени услови, начин 
коришћења подстицајних средстава, потребна 
конкурсна документација, као и рок за подношење 
пријава. Достављени захтеви ће бити админи-
стративно проверени од стране Службе за пољо-
привреду и водопривреду Градске управе града Кру-
шевца и Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости 
инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће 
рангирани по редоследу подношења захтева и 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
доноси предлог решења о ислати средстава. Исплата 
субвенција врши се уплатом на наменски текући 
рачун корисника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава једном месечно. Начин 
реализације одобрених подстицајних средстава и 
обавезе корисника прецизираће се уговором. 

 
8. Назив мере: ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 
   УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ  
    ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Шифра мере: 301.  
 
2.8.1. Образложење  
 
На територији града Крушевца има 100 насељених 

места која се баве пољопривредном производњом и 
мера подршке за унапређење и развој руралне 
инфастстуктуре-уређење некатегорисаних (пољских) 
путева је веома значајна, јер на овај начин 
пољопривредним газдинствима ће бити побољшани 
услови пословања. Уређени пољски путеви  ће олакша-
ти пролазак механизације до њива,  што је један од 
битних услова за успешну пољопривредну производњу, 
као и транспорт пољопривредних производа.  

У 2020. години опредељена средства ће се утро-
шити за уређење некатегорисаних (пољских) путева у 
селима на територији града Крушевца, као и за 
предмер и предрачун за уређење некатегорисаних 
(пољских) путева и надзор над изведеним радовима.  

 
2.8.2. Циљеви мере   
 
Општи циљ: Побољшање услова пословања и 

лепши изглед села 
 
Специфични циљ: Лакши, ефикаснији и безбе-

днији транспорт пољопривредника и пољопривре-
дних производа  

 

2.8.3. Веза мера са националним програмима 
за рурарални развој и пољопривреду    

  
Није применљиво.  
 
2.8.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисник је ЈЛС Крушевац 
 
2.8.5. Економска одрживост 
 
Није потребан бизнис план. 
 
2.8.6. Општи критеријуми за кориснике  
 
Да локална самоуправа има обезбеђена средстава 

за уређење некатегорисаних путева  
 
2.8.7. Специфични критеријуми 
 
Нема специфичних критеријума 
 
2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра  
инвести-

ције 
Назив инвестиције 

301.2. 

Инвестиције у израду, унапређење или 
проширење свих типова инфраструк-
туре мањег обима, укључујући инве-
стиције у обновљиве изворе енергије 

 
2.8.9. Критеријуми селекције 

 

2.8.10. Интезитет помоћи 

  
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају у 

износу од 100% 
 

2.8.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број рекултивисаних и уређених пољских 
путева по МЗ  

2. Дужина уређених некатегорисаних путева 
(у метрима) 

 
2.8.12.  Административна процедура 
 
Реализацију ове мере биће спроведена од стране 

Градске управе града Крушевца, а по добијању списка 
приоритетних некатегорисаних (пољских) путева, по 
МЗ, од стране Службе МЗ. Након добијеног списка 
приоритетних путева, Јавно предузеће за урбанизам и 
изградњу Крушевац ће урадити предмер и предрачун 
за наведене путеве. У даљем току процедуре, 
Одељење за јавне набавке Градске управе града 
Крушевца ће спровести посупак јавне набавке услуга 
за уређење некатегорисаних (пољских) путева. 
Исплата средстава врши се на основу уговора, 
уплатом на текући рачун извођача радова.  
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2.9. Назив мере: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМ-
СКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ 
НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА 

     
         Шифра  мере: 302 
 
2.9.1. Образложење 
 
Рурални развој укључује и непољопривредне 

активности које се односе на унапређење квалитета 
живота на селу. Посебан значај може да има развој 
непољопривредних активности на пољопривредним 
газдинствима као и развој различитих врста сервиса 
који нису тесно везани за пољопривреду. Подршком 
непољопривредним активностима на селу даје се 
могућност додатног запошљавања руралног станов-
ништва и доприноси смањењу постојања тренда 
депопулације и напуштања села као и уравнотежењу 
регионалног развоја у економском и социјалном 
смислу. Овом мером локалним програмом подржаће 
се активности везане за унапређење сеоског туризма, 
домаће радиности и слично. 

 
2.9.2.  Циљеви мере 
 
Општи циљеви: 
 
• Стабилност дохотка пољопривредних газдин-

става 
• Побољшање демографске структуре руралног 

подручја  
 
Специфични циљеви: 
 
• Искоришћавање туристичких потенцијала ру-

ралног подручја  
• Повећање броја пословних иницијатива у 

непољопривредним активностима  
 
2.9.3.  Веза мера са националним програ-мима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.9.4.  Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газдин-
ства са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом.  

 
2.9.5.  Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.9.6.  Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом, пребивалиште и 
производња 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 (потписана изјава да не 
постоји захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима). 

 
2.9.7.  Специфични критеријуми 
 
- Прихватљиви корисници су физичка лица која 

по реализацији инвестиције имају објекат кате-
горисан код надлежног органа јединице локалне 
самоуправе за пружање туристичко-угоститељских 
услуга у пословима домаће радиности или сеоском 
туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру 
туризма, у складу са законом којим се уређује 
туризам, односно угоститељство, за набавку опреме 
за аутентичне објекте и за изградњу нових објеката и  

 
- Да је реализација пројекта /инвестиције на 

територији града Крушевца. 
 
2.9.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 

инвести-

ције 

Листа потенцијалних инвестиција у 
оквиру мере  

302.1 
Инвестиције у изградњу и/или 

опремање објеката за обављање 

традиционалних заната  
 

302.2 Подршка активностима везаним за 

рурални туризам 
 

302.3 

Инвестиције у изградњу и/или 

опремање постројења за обновљиве 

изворе енергије за сопствену 

потрошњу: посебно у соларне 

електране, електране на биомасу, 

даљинске системе грејања, котлове за 

сагоревање биомасе 

302.4 

Оснивање и развој микро предузећа у 

руралним подручјима везаним за 

традиционална знања и културно 

наслеђе 

302.5 

Инвестиције у изградњу и/или 

опремање и стварање нових производа 

и услуга у руралним подручјима 

302.6 

Изградња објеката за оснивање 

продајних места на газдинствима за 

директну продају пољопривредних и 

традиционалних занатских производа и 

сувенира, у појединачном или 

удруженом интересу произвођача 
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2.9.9.  Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.9.10.  Интензитет помоћи 
 
Износи подстицаја су 50% на  износ инвестиције 

без ПДВ-а, а максимално до 300.000,00 динара. 
Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади-млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 70%.                                                         

 
2.9.11.  Индикатори/показатељи 

 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева  

 
 
2.9.12.  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 Начелник. Конкурс ће бити 
отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу 
утврђених критеријума, а по усвајању Програма мера. 
Конкурс ће бити објављен на интернет страници 
Града, и њиме ће бити утврђени услови, начин 
коришћења подстицајних средстава, потребна 
конкурсна документација, као и рок за подношење 
пријава. Достављени захтеви ће бити админи-
стративно проверени од стране Службе за 
пољопривреду и водопривреду Градске управе града 
Крушевца и Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, у смислу комплет-
ности, административне усаглашености и прихватљи-
вости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, 
биће рангирани по редоследу подношења захтева и 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
доноси предлог решења о ислати средстава. Исплата 
субвенција врши се уплатом на наменски текући 
рачун корисника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава једном месечно. Начин 
реализације одобрених подстицајних средстава и 
обавезе корисника прецизираће се уговором.  

 
 
 
 
 

2.10. Назив мере: ЕКОНОМСКЕ  
 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА 
 КОКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ 
 ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ  КРОЗ 
 ПРЕРАДУ КАО И НА УВОЂЕЊЕ И  
 СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА 
 БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ,  
 ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И  
 ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ  
 ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА 
 ГАЗДИНСТВИМА 
 
Шифра  мере: 304 
 
2.10.1. Образложење 
 
Приступ тржишту и задовољавање потреба 

савременог потрошача захтевају прилагођавање 
обима и квалитета производње, а посебно испуњење 
хигијенских стандарда производа, као и усагла-
шавање са стандардима у области безбедности хране 
и очувања животне средине. Стандарди квалитета за 
већину производа прописани су посебним подза-
конским прописима, односно правилницима којима 
се ближе прописују услови у погледу квалитета хране. 
Република Србија је у процесу сталног усклађивања 
ових правилника о квалитету хране са важећим 
прописима ЕУ и другим међународно признатим 
стандардима. Услед повећаног броја криза везаних за 
безбедност хране, долази до растућег броја захтева за 
безбедним производима, посебно од стране великих 
трговаца и прерађивача. Ово постаје главни разлог за 
имплементацију сертификационих шема у целом 
ланцу снабдевања. Ако произвођачи и прерађивачи 
желе да снабдевају неке од већих трговачких ланаца, 
они морају да имају неке од захтеваних стандарда. 
Произвођачи и прерађивачи који имају неке од 
захтеваних стандарда биће боље позиционирани на 
тржишту, имаће већу конкурентност и продукти-
вност, а самим тим и олакшану продају на тржишту. 
Рурална подручја имају дугу традицију у преради 
различитих анималних и биљних производа на 
газдинству тако да постоје расположиви потенцијали 
који могу обогатити локалну понуду и омогућити 
запошљавање становништвa. Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривреде је отпочело са 
доношењем прописа којима се олакшава производња 
малим производним капацитетима и смањују 
финансијска оптерећења и административне препреке 
кроз одступање у погледу изградње, уређења и 
опремања објеката за мале и традиционалне 
произвођаче. На овај начин се подстиче економија на 
селу кроз валоризацију повезаности сопствене 
производње и прераде на газдинству и продаја малих 
количина директно потрошачу. Овом мером пла-
нирана су подстицајна средства за увођење стандарда 
квалитета и сертификацију у пољопривредној 
производњи и преради истих, као и подршка преради 
на газдинству.  
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2.10.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви: 
 
• Стабилност дохотка пољопривредних газдин-

става 
• Повећање конкурентности производа  
• Подизање квалитета примарних и прерађених 

пољопривредних производа и заштита здравља људи 
 
Специфични циљеви: 
• Унапређење капацитета за прераду  
• Повећање обима производње 
• Повећање броја пољопривредних газдинстава 

који се укључују у регистроване шеме квалитета  
 
2.10.3. Веза мера са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.10.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газдин-
ства, правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.10.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.10.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом, пребивалиште и 
производња 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 (потписана изјава да не 
постоји захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима) и 

 
- Да је предузетник и правно лице регистровано 

код Агенције за привредне регистре  
 
 

2.10.7. Специфични критеријуми 
 
За инвестицију 304.4. прихватљиви корисници су 

наведена регистрована пољопривредна газдинства 
која имају закључен уговор о вршењу контроле који 
важи за годину у којој се подноси захтев за 
коришћење подстицаја.  

 За инвестицију 304.5. прихватљиви корисници су 
наведена регистрована пољопривредна газдинства. 
Специфични критеријум за све инвестиције у оквиру 
подршке преради на газдинству је да за одређени вид 
прераде пољопривредних производа корисници, по 
реализацији инвестиције буду регистровани у складу 
са позитивно правним прописима, да је објекат у 
оквиру кога се реализује инвестиција на територији 
Града Крушевца и да се користи на основу права 
својине или на основу права закупа, односно 
уступања на коришћење без накнаде, у периоду од 
најмање пет година почев од календарске године за 
коју подноси захтев за остваривање права на 
подстицаје.  

Специфични критеријум за инвестиције у оквиру 
подршке преради на газдинству–304.5 по секторима 
су: Прерада млека и маркетинг и Прерада меса и 
маркетинг–прихватљиви корисници су субјекти у 
пословању малим количинама примарних производа 
у складу са Правилником о малим количинама 
примарних производа које служе за снабдевање 
потрошача, подручју за обављање тих делатности као 
и одступања која се односе на мале субјекте у 
пословању храном животињског порекла и 
произвођачи-физичка лица-која производе сирово 
млеко и производе од сировог млека у домаћинству, у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство. 
Прерада воћа, поврћа и грожђа и маркетинг, Прерада 
гајеног, зачинског, лековитог и ароматичног биља, 
као и маркетинг, Прерада гајених врста гљива и 
маркетинг–регистрована пољопривредна газдинства 
су прихватљиви корисници уколико, поред напред 
наведених специфичних услова, имају заснован 
одређен вид производње на пољопривредном 
газдинству: производњу на минимум 0,5 хa воћа, 
грожђа, поврћа, односно 0,15 хa у заштићеном 
простору или да у структури биљне производње имају 
уведену производњу гајених печурака или лековитог 
биља. За инвестицију 304.5.3.5 прихватљиви 
корисници су произвођачи вина који су по реали-
зацији инвестиције уписани у винарски регистар и 
поседују капацитет објекта до 20.000 литара. 

 
2.10.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 
 Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Прерада млека 

304.4.  Подршка за увођење система квалитета 

304.5.  Подршка преради на газдинству 

304.5.1.1.  Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека 

и производа од млека 

304.5.1.2.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије 



34                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 2                                    15.03.2021.  

 

 Шифра 
инвестиције 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

304.5.1.3.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 
 304.5.2.1.  Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова 

304.5.2.2.  Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), 

уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису 

за исхрану људи 

Прерада меса 

304.5.2.3.  Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и 

означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински 

сепарисаног меса и производа од меса 

304.5.2.4.  Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса 

и производа од меса 

304.5.2.5.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.2.6.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије  

304.5.2.7.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

Прерада воћа, 
поврћа и 
грожђа 

304.5.3.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових 

производа 

304.5.3.2.  Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових 

производа 

304.5.3.3.  Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију 

производа  

304.5.3.4.  Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и 

паковање њихових производа 

304.5.3.5.  Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као 

и опреме за дегустационе сале 

304.5.3.6.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије 

304.5.3.7.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.3.8.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада 
гајеног, 
зачинског, 
лековитог и 
ароматичног 
биља 

304.5.5.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, лековитог и 

ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.2.  Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног 

биља као и њихових производа  

304.5.5.3.  Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, лековитог и 

ароматичног биља, као и њихових производа (за 8 потребе фармацеутске 

индустрије)  

304.5.5.4.  Набавка опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и 

ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.5.  Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.6.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије 

304.5.5.7.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.5.8.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.6.1.  Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа 

304.5.6.2.  Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа 
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 Шифра 
инвестиције 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Прерада 
пчелињих 
производа 

304.5.6.3.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије  

304.5.6.4.  . Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.6.5.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада 
гајених врста 

гљива 

304.5.7.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и њихових 

производа 

304.5.7.2.  Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, као и 

њихових производа 

304.5.7.3.  Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију 

производа  

304.5.7.4.  Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста 

гљива и њихових производа 

304.5.7.5.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије 

304.5.7.6.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.7.7.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада 
плодова 
сакупљених из 
природе 

304.5.8.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из природе, као и 

њихових производа 

304.5.8.2.  Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених из природе, 

као и њихових производа 

304.5.8.3.  Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију 

производа 

304.5.8.4.  Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и 

паковање њихових производа  

304.5.8.5.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) 

објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за 

гардеробе и санитарне просторије 

304.5.8.6.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.8.7.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну 

употребу, као део прерађивачког погона 
 
 
2.10.9. Критеријуми селекције 
 
2.10.10.  Интензитет помоћи 
 
Износи подстицаја су 50% на  износ инвестиције 

без ПДВ-а, а максимално до 500.000,00 динара. 
Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади-млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 70%.                                                         

 
2.10.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 

2.10.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске упра-

ве града Крушевца. Инвестиције које ће се финанси-
рати у оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс 
који расписује Начелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2021. 
године. 

Начелник расписује Конкурс на основу утврђених 
критеријума, а по усвајању Програма мера. Конкурс ће 
бити објављен на интернет страници Града, и њиме ће 
бити утврђени услови, начин коришћења подстицајних 
средстава, потребна конкурсна документација, као и рок 
за подношење пријава. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране Службе за 
пољопривреду и водопривреду Градске управе града 
Крушевца и Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости 
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инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће 
рангирани по редоследу подношења захтева и Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града доноси 
предлог решења о ислати средстава. Исплата субвенција 
врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, 
а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава једном месечно. Начин реализације 
одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника 
прецизираће се уговором.  

 
2.11. Назив мере: РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО-                               

-ТЕХНОЛОШКИХ, ПРИМЕЊЕНИХ, 
РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ  
ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И 
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

  
Шифра мере: 305 
 
2.11.1.  Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопри-

вреде и руралних подручја и  заснована на примени и 
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. 

Један од основних ограничавајућих фактора за 
бржи развој пољопривреде и повећање конкурентно-
сти 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, импле-
ментацију 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.  

 

2.11.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Повећање доступности и квалитета знања. 
 
Специфични циљеви:  
 
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 

становништва, примена нових технологија и иновација.  
 
2.11.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.11.4.  Крајњи корисници 
 
Научно истраживачке установе. 
 
2.11.5.  Економска одрживост 
 
 Није потребно. 
2.11.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар научно-истраживачких установа). 
 
2.11.7.  Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.11.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

 

Р. 
бр. Тип критеријума за избор Да/Не Бо- 

дови 

1 Број корисника обухваћених 
пројектом-30-50 

да 20 

2 Број корисника обухваћених 
пројектом-до 30 

да 10 

3 Број корисника обухваћених 
пројектом-преко 50 

да 30 

4 Досадашње искуство у раду на 
сличним пројектима-до 5 година 

да 10 

5 Досадашње искуство у раду на 
сличним пројектима-од 5-15 
година 

да 20 

6 Обезбеђаност кадровима-5-10 
доктора наука 

да 20 

7 Обезбеђаност кадровима-више од 
10 доктора наука 

да 30 

8 Обезбеђеност кадровима-1-5 
доктора наука 

да 10 

9 Поседовање неопходне опреме за 
реализацију пројекта 

да 10 

10 Постоји могућност наставка 
пројекта 

да 10 
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2.11.9.  Критеријуми селекције  
 
2.11.10. Интензитет помоћи 

 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају 

од 40-100% учешћа. 

 

2.11.11.  Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број спроведених демонстрација иновација 

 
2.11.12.  Административна процедура 
 
Мера-развој техничко-технолошких, примење-

них, развојних и иновативних пројеката у пољо-
привреди и руралном развоју ће бити спроведена од 
стране Градске управе града Крушевца, а на основу 
јавне набавке услуга за спровођење развојног 
пројекта. Исплата средстава врши се уплатом на 
текући рачун корисника, а на предлог Комисије. 

 
2.12. Назив мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА 

ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉО-
ПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

   
 Шифра мере: 402 
 
2.12.1.  Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољо-

привреде 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. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско становни-
штво све теже успевају да самостално, без стручне 
помоћи примењују иновације у производњи, пласма-
ну, маркетингу и другим активностима везаним за 
развој руралних средина. Највећи број носиоца поро-
дичних 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 произво-
ђача и прерађивача одвијаће се путем различитих 
врста обука организованих од стране образовних 
институција, стручних лица из области пољо-
привреде, 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, подршка 
увођења савремених принципа пољопривредне 

производње и заштите биља на пољопривредним 
културама (прогноза биљних болести), подршку 
организацији студијских путовања, посетама сајмо-
вима 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 сто-
чарска изложба;  

 
- учешће пољопривредних произвођача, пољо-

привредних удружења, стручних служби, представ-
ника прераде и представника ресорне службе Градске 
управе на сајмовима пољопривреде у земљи и 
иностранству; 

 
- финансирање израде и објављивање едука-

тивног, информативног и промо  материјала  (бро-
шура, флајера, каталога и друго); 

 
- набавка стручне литературе и претплату на 

стручне часописе за кориснике на територији града. 
 
2.12.2.  Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Повећање доступности и квалитета знања, пове-

ћање конкурентности пољопривредне производње 
као и промоција развојних потенцијала и потребе 
села. 

 
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. 

 
2.12.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.12.4.  Крајњи корисници 
 
Пољопривредни произвођачи, консултантске 

куће, и правна лица и предузетници која су реги-
стрована за делатност везане за спровођење ове мере. 

 
2.12.5.  Економска одрживост 
 
 Није потребно. 
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2.12.6.  Општи критеријуми за кориснике 
 
Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар 
удружења и др.). 

 
2.12.7.  Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.12.8.  Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 

инвести-

ције 

Назив инвестиције 

402.1 

 
Информативне активности: сајмови, 
изложбе, манифестације, студијска 
путовања 

402.2 
Стручно оспособљавање и активности 
стицања вештина и показне активности 

 
 
2.12.9.  Критеријуми селекције 
 
2.12.10.  Интензитет помоћи 
 
  Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају у 

износу од 100%. 
 
2.12.11.  Индикатори/показатељи 
 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Број реализованих уговора 

2. Број едукованих пољопривредника 

3. Каталог излагача 

 
2.12.12.  Административна процедура 
 
Средства за меру-Подстицаји за промотивне 

активности у пољопривреди и руралном развоју, 
одобрава Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде 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. 

2.13.  Назив мере: НАБАВКА ХРАНЕ И 
ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ОСТАВЉЕНУ   
ЖЕНСКУ ТЕЛАД  
 
     Шифра мере: 601 
 

2.13.1.  Образложење 
 
Сточарска производња последних деценија беле-

жи перманентно опадање броја грла за 1-2% на 
годишњем нивоу. Сточарство као  најинтезивнија 
грана пољопривредне делатности, покреће развој 
биљне и укупне пољопривредне производње у свакој  
земљи. Зато је неопходно у наредним годинама 
повећати учешће сточарства у вредности укупне 
пољопривредне производње, чиме би се омогућила 
ефикасна валоризација ратарских производа као и 
повећање укупних девизних прихода земље од извоза 
сточарских производа. Пољопривредни произвођачи 
који оставе да гаје уматичену  женску телад добијају 
повраћај средстава за набавку хране и повраћај 
средстава за  ветеринарске услуге.  

 
2.13.2.  Циљеви мере 
 
Општи циљеви: 
 
• Увећање сточног фонда, 
• Стабилизација фарме и повећање конкурен-

тности и 
• Унапређење производње млека 
 
Специфични циљеви: 
 
• Заустављање и смањење перманентног пада 

броја приплодних грла и повећање матичног стада 
код фармера  

 
2.13.3.  Веза мера са националним 

програмима за рурални развој и пољопривреду 
 
Није применљиво. 
 
2.13.4.  Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом. 

 
2.13.5.  Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.13.6.  Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 
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- 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 ко-
ришћење подстицаја.  

 
2.13.7.  Специфични критеријуми 
 
Не постоје специфични критеријуми за ову меру. 
 
2.13.8.  Листа инвестиција у оквиру мере  
 
2.13.9.  Критеријуми селекције 
 
2.13.10.  Интензитет помоћи 
     
Интезитет помоћи за ову меру је 50% од рачуна 

за купљену сточну храну, без ПДВ-а  и од  цене 
ветеринарских услуга, без ПДВ-а, а максимално до 
10.000,00 динара по грлу, а максимално 50.000,00 по 
пољопривредном газдинству. 

 
2.13.11.  Индикатори/показатељи 
 

Р. 

бр. 
Назив показатеља 

1. Број произвођача обухваћених мером 

2. Број телади која су остављена 

 

2.13.12.  Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске 

управе града Крушевца. Ова мера ће бити спроведена 
кроз конкурс који расписује начелник. Конкурс ће 
бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 
15.11.2021. године. 

Начелник расписује Конкурс на основу утврђе-
них критеријума, а по усвајању Програма мера. 
Конкурс ће бити објављен на интернет страници 
Града, и њиме ће бити утврђени услови, начин 
коришћења подстицајних средстава, потребна 
конкурсна документација, као и рок за подношење 
пријава. Достављени захтеви ће бити админи-
стративно проверени од стране Службе за пољо-
привреду и водопривреду Градске управе града 
Крушевца и Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, у смислу комплетно-
сти, административне усаглашености и прихватљи-
вости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, 
биће рангирани по редоследу подношења захтева и 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
доноси предлог решења о ислати средстава. Исплата 
субвенција врши се уплатом на наменски текући 
рачун корисника, а на предлог Комисије, која врши  
одабир корисника средстава једном месечно. Начин 
реализације одобрених подстицајних средстава и 
обавезе корисника прецизираће се уговором. 

 
 

III. Идентификациона картa 
 

Табела: Општи подаци и показатељи 
 

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) 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** 
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Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност, опис показатеља Година 

Извор  

податка 

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   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 класа 

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, 

термоминерталних 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* 

 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

Стање ресурса 

    

Укупан број пољопривредних 

газдинстава: 

број 12.664 2012 рзс*** 

Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

(РПГ): 

број 6466  Управа за 

трезор 

- породична 
пољопривредна 
газдинства 

% 98,47 (6367)   

- правна лица и 
предузетници 

% 1,53   (99)   
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Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност, опис показатеља Година 

Извор  

податка 

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, 

остало 

ha, % Оранице и баште...22.317 (69,78%) 

Воћнаци.................  1.831 (5,73%) 

Виногради.............. 1.956 (6,12%) 

Ливаде и  

пашњаци.............. 5.185 (16,21%) 

Остало........................697 (2,17%) 

 

2012 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, 

крмно биље, остало 

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 

ha /  интерни 

Површина пољ.земљишта у држа-

вној својини која се даје у закуп: 

ha 98,02 2018 интерни 

физичка лица 

правна лица  

% 

% 

54,67 

45,33 

2014 

2011 

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 објекти број 39.742 2012 рзс*** 
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Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност, опис показатеља Година 

Извор  

податка 

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) 

Стајњак................................6.297 

(6930ПГ)  

Средства за   

Заштиту биља.................. 14.898 

(9841ПГ) 

2012 рзс*** 

Чланови газдинства 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 јединице број 12.412 2012 рзс*** 

Земљорадничке задруге и 

удружења пољопривредника 

број 23 Земљорадничких задруга 

14 Пољопривредних удружења 

 интерни 

 

Производња пољопривредних 

производа: 

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 путева 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 енергијом 

број На подручју града не постоје 

постројења за производњу 

електричне енергије 

 интерни 
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Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност, опис показатеља Година 

Извор  

податка 

 

Социјална инфраструктура 

    

Објекти образовне 

инфраструктуре  

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 
водопривреде 

број 30.831 (30.593+238) 2012 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге 

профитабилне активности 

број 1.486 2012 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења 

туриста 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 

Пољопривредна газдинства 

укључена у саветодавни систем 

број -270 одабраних ПГи FADN 

газдинства и газдинства у 

саветодавном модулу;  

-1008 посета одабраним 

газдинствима на годишњем 

нивоу; 

-преко 800 контаката  у 

просторијама  ПССКШ; 

- 1700 пољопривредних 

произвођача је било присутно на 

наставним активностима; 

-945 посета осталим 

пољопривредним газдинствима 

на терену и 

-12 огледних газдинстава, 

-3 задруге и  

-12 удружења 

 ПССС 

 
 Овај Програм подршке објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-17/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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23            
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. Реше-
ња о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 03.03.2021. 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 на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину 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 про-

јекте у пољопривреди и руралном развоју за које јавну 
набавку расписује Градска управа града Крушевца и 

 
- 400.000,00 динара за развојне и иновативне 

пројекте у пољопривреди и руралном развоју за које 
конкурс расписује Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача развојних и ино-
вативних 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: 320-18/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

24          
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 03.03.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

извођача развојних и иновативних пројеката у пољо-
привреди и руралном развоју.  

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-25/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р.  

* 
*             * 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја пољопри-
вреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја града Крушевца за 2021. годину,  

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

 
КРИТЕРИЈУМЕ  

 
за  избор извођача развојних и иновативних 

пројеката у пољопривреди и руралном развоју 
 
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 финанси-

рање развојних и иновативних пројеката у пољопри-
вреди и руралном развоју има научно исраживачка 
организација, која је уписана у Регистар научно 
истраживачких организација. 

3. Критеријуми селекције 
 

Р.бр. Тип критеријума за избор  Да/Не Бодови 

1. 

 
Досадашње искуство у раду на сличним пројектима 

до 5 годинa Да 10 

5-15 годинa Да 20 

2. Обезбеђаност кадровима 

1-5 доктора наука Да 10 

5-10 доктора наука Да 20 

више од 10 доктора наука Да 30 

3. Број корисника обухваћених пројектом 

до 30 Да 10 

30 дo 50 Да 20 

преко 50 Да 30 

4. Поседовање неопходне опреме за реализацију пројекта  Да Да 10 

5. Постоји могућност наставка пројекта Да Да 10 
 
 

 Број: 16/20                                                                Председник Комисије 
               Наташа Бачлић, с.р.  
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25            
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 03.03.2021. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

премије осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
2.000.000,00 динара за субвенционисање премије 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња.  

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за субвенционисање премије 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: 320-19/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
   
 
26            
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 03.03.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање премије 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-22/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

* 
*             * 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 
и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Кру-
шевца за 2021. годину,  

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

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за  

субвенционисање премије осигурања усева, 
плодова, 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 - субвенционисање премије осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња и начин остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава за субвенци-

онисање премије осигурање усева, плодова, вишего-
дишњих засада, расадника и животиња имају физичка 
лица-носиоци комерцијалног породичног пољопри-
вредног газдинстава, правна лица и предузетници, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинства, са 
активним статусом, и са пребивалиштем и произво-
дњом на територији града Крушевца. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног поро-

дичног пољопривредног газдинстава, правно лице и 
предузетник има право на коришћење средстава за 
субвенционисање премије осигурања у износу од      
40 % од укупног износа премије осигурања, без ПДВ-
а, а максимално 40.000 динара. Додатних 10% 
одобрава се када су носиоци пољопривредног 
газдинства млади-млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 60%. 

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1)   Пријава; 
2)   Фотокопија личне карте подносиоца 

захтева/доказ о регистрацији из АПР-а (за правна 
лица и предузетнике); 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерци-
јално)-Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредних газдин-
става (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 предходне 
до 31.октобра текуће године; 
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7) Потврда о извршеном плаћању укупне пре-
мије осигурања; 

 
5. Начелник расписује Конкурс за доделу сред-

става за субвенционисње премије осигурања усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2021. 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 
Начелника, а на предлог Комисије, која врши одабир 
корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 7/21                            Председник Комисије  

        Наташа Бачлић, с.р.  
 
 
 
 
27               
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 03.03.2021. 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 на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
700.000,00 динара за регресирање трошкова вешта-
чког осемењавања крава на територији града Кру-
шевца. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за регре-
сирање трошкова вештачког осемењавања крава на 
територији града Крушевца, које ће донети Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града Круше-
вца, а сагласност дати Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-23/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

28                  
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 03.03.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава 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: 320-20/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*             * 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Кру-
шевца за 2021. годину,  

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

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

за избор  корисника средстава за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на 

територији града Крушевца 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за подстицаје унапређења примарне пољо-
привредне производње и прераде путем директних 
плаћања-за регресирање трошкова вештачког осеме-
њавања 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 преби-
валиштем и производњом на територији града 
Крушевца, а која нису поднела захтев за исто улагање 
у другим јавним фондовима. 

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. 
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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. 

  
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 комерци-
јално) - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газди-
нства (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 
05.10.2020. године и 

6) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима 

 
5. Начелник расписује Конкурс за доделу 

средстава за регресирање трошкова вештачког 
осемењавања крава на територији града Крушевца. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2021. 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 Начелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 9/21                           Председник Комисије  
              Наташа Бачлић, с.р.  
 
 
 
29             
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 03.03.2021. године донело је 

 
О Д Л У К У 

о издвајању средстава за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 
 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
18.100.000,00 динара за субвенционисање инвести-
ција у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава 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: 320-21/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
   
 
30 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 03.03.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање инвестиција 
у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-24/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

* 
*             * 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 
и именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и Про-
грама подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Кру-
шевца за 2021. годину, Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде на седници одржаној дана  
24.02.2021. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

за избор корисника средстава за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за субвенционисање инвестиција у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава, начин оства-
ривања права на подстицаје, као и максимални износи 
подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвенцио-

нисање  инвестиција у физичку имовину пољопри-
вредних газдинстава по Програму подршке за спро-
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вођење пољопривредне политике и политике рура-лног 
развоја града Крушевца за 2021. годину, имају физичка 
лица-носиоци комерцијалног породичног пољопри-
вредног газдинства, правна лица и преду-зетници, 
уписани у Регистар пољопривредних газдин-става, 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. Корисник средстава мора да испуњава и специ-

фичне услове у зависности од сектора и то: 
 
Сектор млека  
 
• Пољопривредна газдинства која поседују у 

свом власништву, односно у власништву члана РПГ    
1 - 19 млечних крава; 

• У случају набавке нових машина и опреме за 
наводњавање, поседују у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава. 

 
Сектор меса  
 
• У Регистру објеката (у складу са Правилником 

о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња - Службени гласник РС, 36-
2017) имају регистроване објекте са капацитетима за 
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мљање од 150 грла 
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 
и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу.    

 
Сектор jaja 
 
• Произвођачи јаја који имају до 5.000 кока 

носиља у експлоатацији, могу конкурисати за 
опремање већ постојећих објеката и набавку механи-
зације и опреме. 

У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, 
хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да:  

• Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и 
хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 
0,1- 50 hа цвећа, односно до 2 ха под виноградима 
уписаних у Виноградарском регистру на крају 
инвестиције.0,2-100 hа винове лозе. 

• У случају подизања нових или обнављања 
постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, 
имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста 
воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 2 ха винове лозе. 

• Расадничари могу да конкуришу за средства 
за набавку квалитетног садног материјала уколико 
имају површине под расадима до 50 ари на крају 
инвестиције. Пре тога, расадничари са површинама до 
50 ари, могу инвестирати и у изградњу мреженика, 
и/или стакленика, умножавање и тестирање садног 
материјала, као и за набавку опреме и механизације за 
производњу садног материјала. 

• Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 
3 hа производње поврћа на отвореном простору 

 
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)  
 
• Пољопривредна газдинства која имају имају 

мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. 
• За инвестиције за набавку  машина и опреме 

за наводњавање прихватљиви корисници су пољо-
привредна газдинства која имају мање од 100 ха 
земљишта под осталим усевима. 

 
Сектор пчеларства 
 
• У сектору пчеларства прихватљиви корисни-

ци треба да имају  5-500 кошница.

 
 

4.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у пољопривреди и то: 
 

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све 
елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и 
течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полу-
течног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 
стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стај-
њака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне 
хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 
екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту 
сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и 
комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 
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101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15. Машине за транспорт 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и 
течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 
стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, 
полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, 
специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног 
стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему 
за полутечни и течни стајњак) 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 
храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за 
припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 
сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 
дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; 
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени 
кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

Сектор производње 

конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење 

животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива 

Сектор воће, 

грожђе, поврће 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 
цвећа и расадничку производњу 
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(укључујући печурке) 

и цвеће 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у 
воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у 
заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање 
биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за 
гајење биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу 
при производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију 
земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење 
угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање 
производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 
остатака након резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали 

усеви (житарице, 

индустријско, 

ароматично и 

зачинско биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 

101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  
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5. Износи подстицаја за сектор млеко, месо, воће, 
грожђе и поврће, остали усеви и пчеларство су 40% на  
износ инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 
100.000,00 динара. За секторе млеко, месо, воће, грожђе 
и поврће  и остали усеви додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства млади - млађи од 40 година у 
тренутку подношења пријаве и додатних 10% одобрава 
се када су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 60%.                                                         

 
6. Потребна документација за подносиоце захтева : 
1) Пријава; 
2) Фотокопију личне карте подносиоца 

пријаве/доказ о регистрацији из АПР-а (за правна 
лица и предузетнике); 

3) Потврда о активном статусу у регистару 
пољопривредних газдинстава (активно и комерци-
јално) - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдин-
ства (подаци о пољопривредном газдинству) -Управе 
за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Извод са подацима о структури сточног фонда 
- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

7) Подаци о газдинству-укупан број животиња из 
надлежне Ветеринарске станице; 

8) Решење Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде-Управа за ветерину о упису у 
регистар објеката, за сектор меса; 

9) Фотокопија рачуна за набавку предметне 
инвестиције и фискалног рачуна-оригинал на увид 
или потврду о преносу средстава или извод, оверен од 
стране банке, јединствену царинску исправу ако је 
подносилац захтева директно извршио увоз 
предметне инвестиције и фотокопија гарантног листа 
за инвестицију која подлеже гаранцији и то: 

- за пољопривредну опрему и механизацију, не 
старији од 01.01.2021. године и 

- за подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хме-
ља и винове лозе у јесен 2020. године и у 2021. години. 

10) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за доделу сред-

става 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 15.11.2021. године. 

 
8.   Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 

са непотпуном конкурсном документацијом. 
   
9. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Начелника, а на предлог Комисије, која врши  одабир 
корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 11/21                          Председник Комисије  
              Наташа Бачлић, с.р.  
 

31               
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 03.03.2021. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

набавке хране и ветеринарске услуге за 
остављену женску телад 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
3.000.000,00 динара за субвенционисање набавке 
хране и ветеринарске услуге за остављену женску 
телад. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за субвен-
ционисање набавке хране и ветеринарске услуге за 
остављену женску телад, 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: 320-27/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
32                   
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и тачке 3. 
подтачка 3. Решења о образовању и именовању 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа- 
ној дана 03.03.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање набавке хране 
и ветеринарске услуге за остављену женску телад. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-26/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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* 
*             * 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 
и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2021. годину, Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде на седници одржаној дана 
24.02.2021. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор корисника средстава за  

субвенционисање за набавку хране и 
ветеринарске услуге за остављену женску телад 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за подстицаје унапређења сточарске производње - за 
субвенционисање трошкова набавке хране и ветери-
нарске услуге за остављену женску телад. 

 
2. Право на коришћење средстава за исплату 

субвенција за субвенционисање  трошкова набавке 
хране и ветеринарске услуге за остављену женску 
телад имају физичка лица-носиоци комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинстава, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинства, са активним 
статусом, и са  пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца, а нису поднела захтев за 
исто улагање у другим јавним фондовима. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног поро-

дичног пољопривредног газдинстава има право на 
коришћење средстава за субвенционисање трошкова 
набавке хране и ветеринарске услуге за остављену 
женску телад у износу од 50 % од рачуна за купљену 
сточну храну и ветеринарске услуге, без ПДВ-а, и 
максимално 10.000 динара по грлу, а максимално 
50.000,00 динара по пољопривредном газдинству.  

 
4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1)   Пријава; 
2)   Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру по-

љопривредних газдинстава (активно и комерци-
јално) -Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредних газдин-
става (подаци о пољопривредном газдинству)- 
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

5) Извод са подацима о структури сточног фонда 
- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Фотокопија пасоша телета, не старије од 
01.11.2020. године; 

7) Потврда да је теле уматичено или мајка; 
8) Фотокопија рачуна и фискалног рачуна -           

оригинал на увид за купљену сточну храну, а за вете-
ринарске услуге само рачун, не старији од 01.11.2020. 
године и 

9) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
5. Начелник расписује Конкурс за доделу 

средстава за субвенционисње трошкова набавке хране 
и ветеринарске услуге за остављену женску телад. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2021. 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 намен-

ски текући рачун корисника, на основу решења 
Начелника, а на предлог Комисије, која врши одабир 
корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 13/21                          Председник Комисије  
              Наташа Бачлић, с.р.  
 
 
 
33              
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

ној дана 03.03.2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I  - Усваја се Извештај о реализацији програма и 

пројеката у култури за 2020. годину, број 53 од  
25.02.2021. године. 

 
II - Усваја се предлог Комисије за избор пројеката 

у култури да се све књиге и часописи настали 
реализацијом пројеката у култури у 2020. години дају 
Народној библиотеци Крушевац. 

 
III  -  Извештај о реализацији програма и пројекта у 

култури за 2020. годину и Закључак Градског већа обја-
вити на званичном сајту града Крушевца, а Закључак 
објавити и у ,,Службеном листу града Крушевца''. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-68/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
34       
На основу Одлуке о буџету града Крушевца за 

2021. годину (,,Сл. лист града Крушевца'' бр. 17/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 03.03.2021. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Комисије 

за стипендирање и награђивање ученика и студената 
града Крушевца за 2021. годину, бр. 42 који је предло-
жила Комисија за стипендирање и награђивање 
студената града Крушевца, на седници одржаној дана 
17.02.2021. године. 
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II - Закључак објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-67/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
35                  
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

ној дана 03.03.2021. године, донeло је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијски 

извештај Комисије за стипендирање и награђивање 
ученика и студената града Крушевца, за 2020. годину 
број: 47 и број: 48 од 23.02.2021. године. 

 
II - Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-65/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
36                 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 11.03. 2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
  I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Одлуку  Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, бр. 1322 од 
24.02.2021. године, којом сe ослобађају у целости 
обавезе плаћања накнаде за услуге изношења смећа у 
2021. години власници стана или куће које нико не 
користи најмање шест месеци узастопно у току 
године - празна домаћинства.  

Подносиоци захтева су дужни да измире све 
доспеле обавезе за услуге изношења  смећа  према 
ЈКП „Крушевац“, пре доношења одлуке о осло-
бађању. 

 
II - Решење ће се примењивати након добијања 

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

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-11/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

37              
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 11.03. 2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Одлуку  Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 1323 од 
24.02.2021. године, којом сe ослобађају у целости 
обавезе плаћања накнаде за услуге изношења смећа у 
2021. години: 

- Домаћинства која су корисници права на 
новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној 
заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана 
(Решење Центра за социјални рад); 

- Корисници инвалидног додатка према подаци-
ма Одељења за друштвене делатности  (Решење 
надлежне организационе јединице Градске управе). 

Подносиоци захтева су дужни да измире све 
доспеле обавезе за услуге изношења  смећа  према 
ЈКП „Крушевац“, пре доношења одлуке о осло-
бађању. 

 
II - Све настале трошкове из става 1. диспозитива 

сноси ЈКП „Крушевац“ Крушевац. 
 
III - Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
IV - Oво решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-6/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
38                
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 11.03.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Одлуку  Надзорног одбо-

ра ЈКП „Крушевац“ Крушевац, бр. 1325 од 24.02.2021. 
године, којом се регулишу неизмирене обавезе корис-
ника за извршене комуналне услуге - изношење смећа 
корисницима (дужницима), физичким лицима. 

 
1. Услови за отпис камате и репрограм главног дуга: 
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- На основу поднетог Захтева закључе Уговор о 
репрограму дуга и отплати дуга на рате уз отпис 
камате и репрограм дуга. 

 
- Последњи рок за подношење захтева је 

31.12.2021. године. 
 
2.  Услови за Уговор о репрограму дуга и отплати 

дуга уз отпис камате: 
 
-  Кориснику се на дан закључења Уговора о 

репрограму утврђује укупан главни дуг; 
 
- Корисник, чије задужење прелази 10.000,00 

динара а определи се за једнократну исплату  дужан 
је да у року од 15 дана од потписивања споразума  
измири 70% главног дуга, а остатак од 30% се условно 
отпушта; 

 
- Корисник који се определи за отплату дуга на 

рате у периоду репрограма у зависности од висине 
главног дуга одобриће се репрограм до 12 месечних 
рата, по уговореној динамици, у зависности од висине 
дуга и солветности дужника према следећој табели: 

 
 

Р. 
бр. Износ дуга 

Број  
месечних  

рата 

1. Од 3.000,00 до  6.000,00 динара 3 

2. Преко 6.000,00 динара 
до 12.000,00 динара 

6 

3. Преко 12.000,00 динара 
до 18.000,00 динара 

9 

4. Преко 18.000,00 динара 12 

 
Споразум о отплати дуга на рате ће бити 

раскинут, уколико дужник не измири две узастопне 
рате дуга без упућивања посебне опомене. 

 
- Корисник се обавезује да редовно измирује 

рачуне по текућим комуналним обавезама. 
 
3. Услов за отпис утврђене камате на репро-

грамирани главни дуг је целокупно измирење главног 
дуга и исплата текућих обавеза од стране корисника 
потписника уговора у уговореним роковима доспећа. 

 
 II  -  Решење ће се примењивати након добијања 

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

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-10/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

39              
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 11.03.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Одлуку  Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 1324 од 
24.02.2021. године, којом се регулишу неизмирене 
обавезе по основу накнаде за коришћење гробног 
места на Новом и Старом гробљу у Крушевцу. 

 
Услови за отпис камате и репрограм главног дуга: 
 
- На основу поднетог захтева закључе Уговор о 

репрограму дуга и отплати дуга на рате. 
 
- Последњи рок за подношење захтева је 

31.12.2021. године 
 
Услов за Уговор о репрограму дуга и отплати 

дуга: 
- Кориснику се на дан закључења Уговора о 

репрограму утврђује укупан главни дуг. 
 
Корисник који се определи за отплату дуга на 

рате у периоду репрограма у зависности од висине 
главног дуга одобриће се репрограм до 12 месечних 
рата по уговореној динамици у зависности од висине 
дуга и солвентности дужника према следећој табели: 

 

Р. 
бр. 

Износ дуга 
Број  

месечних  
рата 

1. Од 3.000,00 до 6.000,00 динара 3 

2. Преко 6.000,00 до 12.000,00 динара 6 

3. Преко 12.000,00 до 18.000,00 динара 9 

4. Преко 18.000,00 динара 12 

 
Споразум о отплати дуга на рате биће раскинут 

уколико дужник не измири две узастопне рате дуга 
без упућивања посебне опомене. 

Корисник се обавезује да редовно измирује рачу-
не по текућим комуналним обавезама. 

 
II  - Решење ће се примењивати након добијања 

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

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-7/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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40 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 50. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 11.03. 2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 1326 од 24.02.2021. 

године којом се усваја Ценовник за услуге извођења радова на појачаном чишћењу и одржавању водотокова 
другог реда 

 
Р. 

бр. Опис Радова 
Јединичне  

мере 

Јединична цена  

без ПДВ-а 

 

1. 

 

Рад комбиноване машине на чишћењу терена и корита водотока 

(ископ насутог земљаног материјала, са одлагањем на страну) 

 

Дин/сат 

 

4.700,00 

2. Рад комбиноване машине на чишћењу пропуста и колских прелаза 

(ископ наноса са одлагањем на страну) 

Дин/сат 4.700,00 

3. Машинско прокопавање канала и дренажа у расквашеном тлу, за 

одводњавање поплављених површина, са одлагањем ископаног 

материјала. 

 

Дин/сат 4.700,00 

4. Ручно прокопавање канала и дренажа у расквашеном тлу, са 

одлагањем ископаног материјала на страну. 

Дин/сат 2.190,00 

5. Уклањање обореног дрвећа поред и из корита водотока са сечењем, 

утоваром и одвозом по комаду 

- обрачун по комаду 

До Ø30  

Ø30 - Ø50 

 

 

 

Дин/ком 

Дин./ком 

 

 

 

1.835,00 

5.131,00 

6. Хитне поправке мостовских крила, обалоутврда и насипа, бетоном МБ 

25 у двостраној оплати – обрачун по м3 бетона МБ 25 

Дин/м3 13.150,00 

7. Црпљење воде из поплављених објеката, канала и поплављених 

површина моторним пумпама – обрачун по радном сату 

Дин/сат 1.000,00 

8. Израда надвишења насипа и привремених („зечјих“) насипа 

машинским начином извођења (скип или багер)  

Дин/сат 4.700,00 

9. Израда надвишења насипа и привремених насипа за заштиту од 

плављења, јутаним џаковима са песком – обрачун по џаку  

Дин/џак 300,00 

10. Крчење самониклог растиња из корита водотока, ради повећања 

пропусне моћи водотока и канала  

Дин/м2 255,00 

11. Израда напера и обалоутврда од облица и растиња (фашине) и 

материјала из ископа на месту извођења радова – обрачун по комаду 

фашине од 2м 

Дин/ком 300,00 

12. Машинско чишћење цевних пропуста од наноса, са одлагањем 

материјала на страну на месту извођења радова 

Дин/сат 4.700,00 

13. Излазак на терен и припреме локације за рад Дин 50.000,00 

14. Рад вође групе Дин/сат 1.250,00 

15. Ручни рад на чишћењу пропуста од наноса : 

КВ радник  

НК радник  

ВК радник  

 

Дин/сат 

Дин/сат 

Дин/сат 

 

520,00 

348,00 

650,00 
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16. Чишћење самониклог растиња кошењем корова и орезивањем ниског 

растиња ( сеча на отвореном ) 

Дин/сат 255,00 

17. Сеча стабала која угрожавају околни простор (стара и сува дрвета, 

угрожавање нисконапонске мреже и околних објеката)  

Дин/ком 3.140,00 

18. Рад комбинованог возила (подизна корпа за орезивање) Дин/сат 4.100,00 

19. Рад вучног возила за превоз машина и опреме Дин/сат 8.000,00 

20. Рад теретног возила – кипера за одвоз материјала Дин/сат 2.320,00 

21. Рад камиона – путара, за превоз радника и опреме Дин/сат 2.320,00 

22.  Превоз отвореним возилом Дин/сат 4.000,00 

23. Рад трактора са витлом Дин/сат 4.200,00 

24. Постављање мреже за заустављање плутајућег отпада и инертног 

материјала 

Дин/м2 3.500,00 

25. Израда габионских зидова од габионских мрежа и испуне од камена  Дин/м3 14.500,00 

26. Зидање бедема и потпорних зидова од камена и бетонских блокова у 

цементном малтеру 

Дин/м3 17.000,00 

27. Бетонирање цевних пропуста и поправке мостова  Дин/м3 13.150,00 

28. Поправке ограда мостова – варење, замена поља ограде и бојење Дин/м2 3.500,00 

29. Набавка и уградња геотекстила Дин/м2 450,00 

30. Набавка и уградња префабрикованих бетонских цеви Ф 600, за цевне 

пропусте, на збијеној подлози од песка 

Дин./м 7.000,00 

31. Сакупљање комуналног отпада из водотока са приобаља, са утоваром 

у теретно возило и одвоз на депонију до 15км 

Дин/м3 1.800,00 

32. Утовар, превоз и насипање крупног грађевинског отпада за израду 

напера и обалоутврда, са разастирањем машинским путем 

Дин/м3 1.500,00 

33. Уклањање оборених коловозних плоча, ослонаца и крила мостова и 

колских прелаза из водотока, са транспортом до 30 метара  

Дин/сат 4.700,00 

34. Ископ самониклог тла 3.категорије, са утоваром и превозом до 500 

метара, са киповањем на место које одреди надзорни орган  

Дин/сат 7.100,00 

 

 

Овако формиране цене увећавају се за  ПДВ у зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 

Закона о порезу на додатну вредност. 

 

II - Решење ће се примењивати од дана добијања сагласности Градског већа града Крушевца. 

 

III -  Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

III Број: 023-8/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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41                  
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 50. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 11.03.2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 1328 од 24.02.2021. 
године којом се врши допуна Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, осталих 
комуналних услуга и одржавање јавних зелених површина. 

 
Врши се допуна у ставу 1. тачка 3. ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, где се додају нове услуге и то: 

 

 

 

Овако формиране цене увећавају се за  ПДВ у зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 
Закона о порезу на додатну вредност. 

 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 023-9/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

Врста услуге 
Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

Набавка и постављање неармиране бетонске цеви Ø500/1000 (набавка, рад 

радника, трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 4.550,00 

Набавка и постављање армиране бетонске цеви Ø500/1000 (набавка, рад радника, 

трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 4.850,00 

Набавка и постављање неармиране бетонске цеви Ø600/1000 (набавка, рад 

радника,трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 4.650,00 

Набавка и постављање армиране бетонске цеви Ø600/1000 (набавка, рад 

радника,трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 5.350,00 

Набавка и постављање неармиране бетонске цеви Ø800/1000 (набавка, рад 

радника,трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 7.350,00 

Набавка и постављање армиране бетонске цеви Ø800/1000 (набавка, рад 

радника,трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 8.350,00 

Набавка и постављање неармиране бетонске цеви Ø1000/1000 (набавка, рад 

радника,трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 8.150,00 

Набавка и постављање армиране бетонске цеви Ø1000/1000 (набавка, рад 

радника,трошкови транспорта са осталим манипулативним трошковима) 

Дин/ком 9.350,00 

Мрежа за засену - густине до 30% (набавка, рад радника, трошкови транспорта са 

осталим манипулативним трошковима) 

Дин/м² 47,00 

Мрежа за засену - густине до 90% (набавка, рад радника, трошкови транспорта са 

осталим манипулативним трошковима) 

Дин/м² 68,00 

Ниша за контејнере - 2 комада (набавка, рад радника са манипулативним 

трошковима) 

Дин 65.200,00 

Ниша за контејнере - 3 комада (набавка, рад радника са манипулативним 

трошковима) 

Дин 94.550,00 

Ниша за контејнере - 4 комада (набавка, рад радника са манипулативним 

трошковима) 

Дин 121.400,00 
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42                 
На основу члана 8. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/2015 
и 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), чл. 2. 
Правилника о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", бр. 8/20) и чл. 50. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

 Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној 11.03.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - У Решењу о образовању Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/20 и 16/20), у члану 
3. мења се став I да гласи: 

 
"Савет чини председник, заменик председника и 

девет чланова.“ 
 
У истом члану након става I додаје се став II који 

гласи: 
„Савет на првој седници, посебном одлуком, 

именује координатора за сарадњу са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја (у даљем тексту: координатор), 
односно стручно лице које ће обављати послове 
сарадње и комуникације са Агенцијом и извештавања 
Агенције о раду савета. За координатора се именује 
један од чланова савета." 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-166/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
43                  
На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15 и 
9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), тачке 3. 
Решења о образовању Савета за безбедност саобра-
ћаја на путевима на територији града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 2/20 и 16/20) и 
чл. 50 Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

 Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној 11.03.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ КООРДИНАТОРА И 
СЕКРЕТАРА И О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
  I – РАЗРЕШАВА СЕ: 
 
- дужности координатора за сарадњу са Аген-

цијом: 
 
Иван Врањанац, саобраћајни инжењер „Пословни 

центар“ Крушевац, 
 
- дужности секретара: 
 
Јелена Николић, дипл. архитекта у Градској 

управи града Крушевца, 
 
- дужности члана Савета 
 
 Јасмина Каличанин, представник Канцеларије за 

младе Градске управе града Крушевца. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА:  
 
- Јелена Брковић, дипл. инж. саобраћаја, саветник 

за саобраћај у Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско-правне послове Градске управе града Кру-
шевца, 

 
- Иван Врањанац, саобраћајни инжењер „Посло-

вни центар“ Крушевац, 
 
- Јелена Николић, дипл. архитекта у Градској 

управи града Крушевца, 
 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-165/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
44              
На основу члана 38. тачка 2. Закона о култури 

("Сл. гласник РС", број 72/09, 13/2016 и 30/2016 – 
испр.), члана 32 Закона о запосленима у јавним 
службама ("Сл. гласник РС", број 113/17), члана 6б 
Одлуке о оснивању Историјског архива Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", број 1/09, 6/10, 8/12 и 
9/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 11.03.2021. године, донело је   
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о орга-

низацији и систематизацији послова у Историјском 
архиву Крушевац, који је донео директор Историјског 
архива Крушевац дана 08.12.2020. године под бројем 
1025. 

        
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-88/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
45                  
На основу члана 50. тачка 1. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  а у 
складу са чланом 55. став 5. Закона о водама („Сл. 
гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 др. 
закон) 

   Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.03.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ВОДЕ II РЕДА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I – УСВАЈА СЕ Oперативни план за одбрану од 

поплава на територији града Крушевца за 2021. 
годину. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
46              
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.02.2021. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

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

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 6.01-

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, програм 1201: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, активност 0001: 
Функционисање локалних установа културе, економ-
ска класификација 414000, позиција 160 – Социјална 
давања запосленима, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 25.000 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи члановима уже породице због смрти запо-
сленог Миљка Вељковића. 

3. О извршењу решења стараће се Одељење за 
финансије. 

  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-8/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
47                
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.02.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
1.000 динара распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 6.06-
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ, програм 1301: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, активност 0004: Функцио-
нисање локалних спортских установа, економска 
класификација 483000, позиција 196 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, повећава се за 1.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 1.000 динара употребиће 
се за отварање позиције из извора 01, за измирење 
обавеза судских трошкова по пресуди Апелационог 
суда у Крагујевцу Гж 1 3073/19 од 16.09.2020. године. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-9/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 03.03.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
3.225.700 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, економска класификација 
424000, позиција 45 – Специјализоване услуге, 
повећава се за 3.225.700 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 3.225.700 динара су 
недовољно планирана средства за трошкове сахране 

лица са територије града Крушевца, који су преми-
нули од последица вируса Covid-19. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-11/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.02.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

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

средствима из додатних извора повећавају се за 
313.016 динара, извор 06 – Донације од међународних 
организација  и сада износе 4.777.293.948 динара, 
уплатом Комерцијалне банке АД Београд, на посебан 
рачун бр. 840-5470741-14 (Градска управа UNOPS-
SWISSPRO), ради финансирања реализације пројекта 
"Укључи се и унапреди локалну заједницу", по изводу 
бр. 1 од 28.01.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
313.016 динара, извор 06 и сада износе 4.777.293.948 
динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу 
од 4.641.502.319  динара. 

Приходи на конту 732141 – Текуће донације од међу-
народних организација у корист нивоа градова, повећа-
вају се за 313.013 динара и сада износе 313.016 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора повећавају 

се за 313.016 динара и сада износе 135.791.629 динара. 
 
Средства у износу од 313.016 динара, извор 06, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУ-

ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, пројекат 4005: 
UNOPS SWISSPRO "Укључи се и унапреди локалну 
заједницу", функционална класификација 133 на: 
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Уводи се позиција 283, економска класификација 
423000 - Услуге по уговору 

- конто 423419 - Остале услуге штампе, износ од 
99.679 динара; 

 
Уводи се позиција 284, економска класификација 

424000 - Специјализоване услуге 
- конто 424449 - Остале медијске услуге, износ од 

76.602 динара, 
- конто 424911 - Остале специјализоване услуге, 

износ од 120.649 динара и 
 
Уводи се позиција 285, економска класификација 

426000 - Материјал  
- конто 426411 - Бензин, износ од 16.086 динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-3/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
  
50 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, 
решавајући по службеној дужности на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 10.03.2021. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регули-

сању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 
5/11,...) тако да у члану 34. у тачки "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја у алинеји" - пуног платоа у следећим 
улицама:" тако што се након тачке 9. додаје нова тачка 
9.1.1 која гласи: 

 
"9.1.1 Улица Обилићева, на пешачком прелазу 

који се налази испред улаза у Гимназију;"  
Испрофилисати коловоз и поставити техничко 

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

 
 II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урба-

низам и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. 
став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 
изради саобраћајни пројекат у складу са режимом 
саобраћаја утврђеним у ставу I диспозитива овог 
Решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
 

IV Број: 344-160/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 

 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
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