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II - АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

 
36 
На основу члана 7. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17) и члана 47. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Градоначелник града Крушевца, дана 10.03.2022. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ 

 
I - Разрешава се Тања Панић, професор српског 

језика и књижевности из Крушевца, дужности члана 
Комисије за избор пројеката у култури. 

 
II - Именује се Александра Марковић-Јовић, 

дипл. педагог и библиотекар из Крушевца, за члана 
Комисије за избор пројеката у култури. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

II Број: 022-70/22  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
37 
На основу  члана 47. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 
Градоначелник града Крушевца, дана 11.03.2022. 

године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења 

на предлог Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији града Крушевца. 

   

II - Комисију чине председник и шест чланова. 
 
За председника: 
 
Ивица Костић, дипл.инж.ратарства - Институт за 

крмно биље д.о.о Крушевац; 
 
За чланове: 
 

1. Миона Радовановић, дипл.инж. пољопривреде; 
 
2. Немања Константиновић, дипл.инж. пољопри-

вреде; 
 
3. Мирослав Савић, пољопривредник уписан у 

регистар пољопривредних газдинстава; 
 
4. Вељко Антић, пољопривредник уписан у реги-

стар пољопривредних газдинстава; 
 
5. Далибор Миловић, пољопривредник уписан у 

регистар пољопривредних газдинстава; 
 
6. Радован Павловић, пољопривредник уписан у 

регистар пољопривредних газдинстава. 
 
III -  Задатак Комисије је да: 
 
- Размотри предлог Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини на  територији града Крушевца; 

 
- Своје Мишљење достави Комисији за израду 

предлога Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на  
територији града Крушевца; 

 
- Пољопривредни инжењер из предметне Коми-

сије врши контролу и оверу књиге поља за биљну 
производњу закупаца пољопривредног земљишта у 
државно ј својини. 

   
IV - Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине. 

 
V - Доношењем овог Решења престаје да важи 

решење III бр. 320-9/2021 од 29.01.2021. године. 
 
VI - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

II Број: 320-143/22  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
38 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о стављању ван снаге Одлуке о издвајању 
средстава за субвенционисање реализације 

пројеката набавке, замене, реконструкције и 
санације котларница за грејање у 2022. години 

 
I - СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о  издвајању 

средстава за субвенционисање реализације пројеката 
набавке, замене, реконструкције и санације котларница 
за грејање у 2022. години III бр. 501-13/2022 коју је 
донело Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 09.02.2022. године.  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 501-21/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
39 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

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

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

реализације пројеката набавке, замене, 
реконструкције и санације котларница за грејање 

у 2022. години 
 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2022. годину издвоје средства у износу 
од 1.936.044,00 РСД са ПДВ-ом за субвенционисање 
реализације пројеката набавке, замене, реконструк-
ције и санације котларница за грејање у 2022. години.   

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за 

субвенционисање реализације пројеката набавке, 
замене, реконструкције и санације котларница за 
грејање у 2022. години, које ће донети Комисија за 
израду Програма за коришћење средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
  

III Број: 501-22/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
40 
На основу члана 118, 122, 137, 138. Закона о 

спорту (''Службени гласник РС'', бр. 10/16), члана 40. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину 
("Сл. лист града Крушевца'', бр. 23/21), члана 28. 
Правилника 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 335/21 од 
28.12.2021. године и чл. 50. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
o одобравању и финансирању годишњих 

програма спортских организација којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 

територији града Крушевца у 2022. години 
 
I - ОДОБРАВАЈУ СЕ и финансирају годишњи 

програми спортских организација  којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца у 2022. години, сходно Одлуци о буџету 
града Крушевца за 2022. годину (''Службени лист 
града Крушевца'', број 23/21), програм 14 - Развој 
спорта и омладине, позиција 134, конто 481911, 
подршка локалним спортским организацијама, удру-
жењима и савезима – дотације осталим удружењима 
грађана, планирано 60.000.000,00 динара, а распо-
дељено 59.055.000,00 динара и то за: 

 
1. Спортски савез града Kрушевца, ПИБ 

107900323, матични бр. 28787391, за  реализацију 
годишњег програма – ''Афирмација спорта, реали-
зација спортских активности и организација 
спортских догађаја у Крушевцу" - у укупном  износу 
од 9.500.000,00 динара. Програм обухвата органи-
зацију спортско-промотивно-рекреативних манифе-
стација у циљу укључивања што већег броја 
крушевљана, а посебно деце у спортске активности 
Спортског савеза града Крушевца и његових чланица, 
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промоцију и популаризацију код предшколске и 
школске деце, као и развој спорта особа са 
инвалидитетом.  

 
2. Савез за школски спорт града Крушевца, ПИБ 

103894816, матични број 17629999, за реализацију 
годишњег програма ,,Школска спортска такмичења 
ученика/ца основних и средњих школа града, округа, 
међуокруга, државе, спортске радионице, међудржав-
ни спортски сусрети, - у укупном износу од 
500.000,00 динара. Програм обухвата: општинска, 
међуокружна и државна такмичења за ученице и 
ученике основних и средњих школа: стони тенис, 
рукомет, одбојка, кошарка, фудбал, атлетика, 
гимнастика, стрељаштво и пливање. Обухваћено је од 
1200-1500 ученика. 

  
3. Ватерполо клуб ''Расина'', ПИБ 106462970, 

матични бр. 07341253, за  реализацију годишњег 
програма – ''Такмичарски програм Ватерполо клуба 
Расина'' - у укупном  износу од 2.300.000,00 динара. 
Програм обухвата: рад на омасовљењу ватерполо 
спорта кроз организацију бесплатне школе пливања 
за ученике нижих разреда крушевачких основних 
школа; примарна такмичења биће: Првенство Србије 
за сениоре, Куп Србије за млађе категорије и 
Првенство Србије за млађе категорије и КУП Србије 
за сениоре, као и регионална такмичења; учествовање 
на више турнира у земљи иностранству. 

 
4.  Клуб за џудо и сродне спортове „Крушевац'', 

ПИБ 102681638, матични бр. 07301324, за  
реализацију годишњег програма - ''Такмичарска 
сезона клуба за џудо и сродне спортове у 
2022.години'' - у укупном износу од 200.000,00 
динара. Програмом је обухваћено: укључивање што 
већег броја младих за бављење спортом, развијање 
свести о здравом начину живота и постизање 
врхунских спортских резултата; такмичења у оквиру 
територијалног и националног гранског џудо савеза 
са циљем што већег обухвата грађана у обуци 
основних елемената џудо технике. Реализација 
пројекта одвија се током целе године. Планира се око 
250 полазника Клуба и осталих регистрованих 
чланова Клуба. 

 
5. Шах клуб ''Крушевац'' Крушевац, ПИБ 

102066222, матични бр. 17104977,  за реализацију 
годишњег програма – ''Такмичарска сезона'' - у 
укупном износу од 170.000,00 динара. Програм се 
односи на: организовање Школе шаха у основним 
школама на територији града Крушевца; 
организовање Видовданског турнира; обезбеђење 
учешћа кадета и омладинаца на кадетском и 
омладинском шампионату Србије; учешће у Куп 
такмичењу и такмичењу Лиге. 

 
6. Спортско друштво ''Финале'', ПИБ 108244270, 

матични бр. 28796765, за  реализацију годишњег 
програма – ''Школа фудбала'' и „Такмичење у 
фудбалској лиги региона источне Србије - у укупном 
износу од 50.000,00 динара. Програм се односи на 
организацију школе фудбала, промоцију здравог 

начина живота код млађе популације  и такмичење у 
фудбалској лиги региона источне Србије. 

 
7.   Рукометни клуб ''Крушевац'', ПИБ 

103705151, матични бр. 17622153, за реализацију 
годишњег програма – ''Првенствена сезона 2021/22''- 
у укупном износу од 800.000,00 динара. Програмом се 
планира учешће селекција на такмичењима локалног, 
републичког карактера као и одигравање турнира у 
иностранству: 

 
- кадети 2000 годиште - лига млађих селекција 

група Запад, међународни турнир у Италији; 
 
- млађи пионири 2002 годиште, Лига млађих 

селекција група Запад, Отворено првенство Србијe 
 
8. Фудбалски савез града Крушевца ПИБ 

100316356, матични бр. 07194315, за реализацију 
годишњег програма – ''Развој и едукација аматерског 
фудбалског спорта на територији Региона Источне 
Србије, Расинског округа и Фудбалског савеза града 
Крушевца'' – у укупном износу 9.000.000,00 динара. 
Програмом је превиђено: такмичарска 2021/22 и 
2022/23 година; Зона Запад; Прва Окружна лига; 
такмичење друга лига; такмичење прва лига; Футсал. 
Програмом је обухваћено 3000 такмичара, тренера и 
судија. 

  
9. Карате клуб ''Шампион'' Крушевац, ПИБ 

102331324, матични бр. 17190733, за реализацију 
годишњег програма ''Такмичарска сезона 2022'' у 
укупном износу од 350.000,00 динара. Циљ 
реализације Програма је подстицање и стварање 
услова за унапређење, односно бављења спортом  
деце и омладине, као и учешће на клупским 
такмичењима. Програмом је обухваћено такмичење у 
ОШ ,,Доситеј Обрадовић,, и ОШ ,,Јован Јовановић 
Змај,, такмичења у земљи и иностранству. 

 
10. Атлетски клуб Крушевац, ПИБ 100660125, 

матични бр. 07337345, за реализацију годишњег 
програма  - ''Такмичарски и развојни програм АК 
Крушевац за 2022. годину'' и ,,Такмичарска сезона АК 
Крушевац 2022.'', "Дечија атлетика 2022'' у укупном 
износу од 1.200.000,00 динара. Програм обухвата: 
обилазак школа и вртића, рад са рекреативцима и 
почетницима, учешће на такмичењима првенства 
Србије и Куп Србије, активности „Дан рекреације“ и 
„Брзином до звезда“, учествовање на Првенству 
Србије за пионире, Првенству Србије за млађе 
јуниоре, Првенству Србије за сениоре, Финалу и Купу 
Србије за пионире, Првенству Централне Србије – 
Пионири, летњу лигу и дечију атлетику. 

          
11. Клуб за подводне активности Крушевац, ПИБ 

102365863, матични бр. 07352506, за  реализацију 
годишњег програма: "Обука ронилаца'' и "Првенство 
у подводном хокеју'' у укупном износу од 100.000,00 
динара. Програми обухватају: афирмацију спорта и 
роњења, укључивање што већег броја младих 
бављења спортом, развијање свести о здравом начину 
живота и социјализацију лица са посебним потребама. 
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12. Мотокрос клуб ''Гајић'' Глобаре – Крушевац, 
ПИБ 106772510, матични бр. 17810065, за  реали-
зацију годишњег програма - ''Европски, Балкански и 
Национални шампионат у мото кросу'' и ''Национални 
шампионат у мото кросу'' у укупном износу од 
600.000,00 динара. Програм обухвата: Европски 
шампионат у мотокросу у категоријама МХ 65 и МХ 
85 (25. и 27. јуни); Балкански шампионат у свим 
категоријама; Европски шампионат, Нацио-нални 
шампионат у свим категоријама (25. и 27. јун), 
Национални шампионат у мотокросу (17. - 18. април). 
Планира се 9 учесника у такмичењу. 

        
13. Клуб за планински бициклизам ''Бела Стена'' 

Крушевац, ПИБ 102507136, матични бр. 17465422, за  
реализацију годишњег програма - ''Такмичарска 
сезона" Супер Лига Србије 2022'' и популаризација 
бициклизма,, и то за oрганизацију промотивних 
вожњи; Организацију трке за Супер лигу Србије 2022 
у МТБ - Рибарска Бања, Такмичарску сезону ,,Супер 
лига Србије 2022" - у укупном износу од 120.000,00 
динара. 

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

матични бр. 17582097, за реализацију годишњег 
програма - ''Организација спортских такмичења од 
посебног значаја за јединицу локалне самоуправе'' -  у 
укупном износу од 600.000,00 динара. Програм 
обухвата такмичење у другој лиги за сениорке и 
такмичењу млађих категорија и организацију турнира 
„Видовдан 2022“, укупан број учесника по свим 
категоријама је 70. 

 
15. Ронилачки клуб ''Викинг'', ПИБ 106619476, 

матични бр. 17784366, за реализацију годишњег 
програма  - ''Обука ронилаца''  у укупном износу од 
170.000,00 динара. Програм обухвата обуку спаша-
вања на води и под водом (учествује 149 чланова 
клуба). 

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

матични бр. 06237894, за  реализацију годишњег 
програма  - ''И ја играм рагби!'', - у укупном износу од 
100.000,00 динара. Програм обухвата: промоција 
рагби спорта у најмање  пет школа на територији 
града Крушевца, демонстрација рагбија на часовима 
физичког васпитања у трајању од 4 школска часа, 
организација међуодељенских такмичења, ограни-
зацију школског такмичења, организацију школског 
рагби фестивала на регионалном нивоу, укључивање 
деце у рад клупских селекција и наступе на 
такмичењима под окриљем Рагби савеза Србије. 
Више од 1.500 ученика биће упознато са основним 
вештинама рагбија. 

 
17. Клуб спортских риболоваца Чигра DeBox, ПИБ 

107475563, матични бр. 28774095,  за  реализацију 
годишњег програма - ''Редован годишњи програм'' -  у 
укупном износу од 700.000,00 динара. Програм 
обухвата: учешће на државним првенствима, 
Регионалном првенству "Југ" дисциплина - пловак 
сениори; Републичко првенство, дисциплина        
"Пловак-сениори", републичко првенство, дисциплина 

"Фидер сениори'' државно екипно првенство Прва 
Мастер лига, дисциплина пловак, Државно изборно 
првенство појединачно сениори дисциплина пловак, 
Државно изборно првенство појединачно сениори 
дисциплина фидер; Државно изборно првенство 
појединачно јуниори, дисциплина пловак и Државно 
изборно првенство појединачно кадети дисциплина 
пловак; учешће на међународним такмичењима: 
Светско првенство у дисциплини пловак, Балканско 
првенство у дисциплини пловак и учешће наших 
такмичара на Светском првенству за сениоре и 
јуниоре. Програмом је обухваћено 20 такмичара, 4 
спортска стручњака и 4 судије. 

 
18. Градски женски рукометни клуб ''Напредак 

12'' Крушевац, ПИБ 107456294, матични бр. 
28773579, за реализацију годишњег програма – 
''Афирмација женског рукомета и града Крушевца у 
Србији 2022'' - у износу од 2.300.000,00 динара. 
Програм обухвата: афирмацију женског рукомета, 
такмичење у сезони 2021/22 године у Првој 
рукометној лиги за жене ,,Запад'', одигравање 
припремних, пријатељских, првенствених и куп 
утакмица; млађе селекције јуниорке - одигравање 
припремних утакмица, такмичење у квалификационој 
групи и отворено; кадеткиње млађе селекције 
одигравање припремних утакмица, такмичење у 
квалификационој групи и првенствене утакмице у 
Лиги млађих категорија и млађе пионирке: 
одигравање припремних утакмица, такмичење у 
окружној лиги и отворено првенство. 

 
19. Карате клуб ''Напредак'', ПИБ 100660086, 

матични бр. 06855946, за  реализацију годишњег 
програма  - ''Едукација младих узрасних категорија у 
карате спорту'' - у укупном износу од 350.000,00 
динара. Програм обухвата трошкове едукације 
млађих узрасних категорија у карате спорту, 
припрема за такмичење и трошкове учешћа на 
такмичењу са свим узрасним категоријама на 
регионалном и републичком нивоу такмичења. Има 
23 регистрована такмичара. 

 
20. Клуб ритмичке гимнастике ''Ника'', ПИБ 

108886678, матични бр. 28811152, за  реализацију 
годишњег програма  - ''Промоција и развој ритмичке 
гимнастике на територији града Крушевца'' - у 
укупном износу од 150.000,00 динара. Програм 
обухвата: рад са децом млађег узраста(од 5-7); рад са 
децом школског узраста:такмичарски део;тренинзи у 
природи;промотивни наступи. Време реализације  је 
током целе године. Клуб броји 30-35 чланова а од тога 
10 спортиста регистровано у Гимнастичком савезу 
Србије-програм Ц. 

 
21. Омладински кошаркашки клуб Крушевац, 

ПИБ 100477642, матични бр. 17227025, за реали-
зацију годишњег програма – ''Такмичарска сезона 
2021/22 и 2022/2023'' у  износу од 750.000,00 динара. 
Програм обухвата:такмичарску сезону 2021/2022 и 
2022/23 годину, у оквиру Кошаркашког савеза 
Србије; такмичење пет селекција у Регионалној и 
Међурегионалној лиги и остваривање што бољег 
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пласмана за финално Првенство Србије;одржавање 
семинара, бесплатне школе кошарке и кампа. 
Обухваћено је око 1000 учесника током сезоне. 

 
 22. Стонотениски клуб Крушевац, ПИБ 

100658108, матични бр.17024299, за реализацију 
програма Школа стоног тениса у укупном износу од 
150.000,00 динара. Програм обухвата популаризацију 
спорта код свих генерација и развој школског спорта у 
нижим разредима и школу стоног тениса за ученике од 
1.-4. разреда. Очекивани број учесника у програму 50. 

 
23. Куглашки клуб ''Цар Лазар'', ПИБ 100316119, 

матични бр. 07340818, за  реализацију годишњег 
програма - ''Учешће спортске организације у екипним 
клупским такмичењима" - у укупном износу од 
550.000,00 динара. Програм обухвата:такмичење у 
Супер лиги Србије и Купу градова; Циљна група су 
деца школског узраста са најмање 11 година, 
средњошколска омладина и такмичари без обзира на 
узраст. Укупно регистрованих и нерегистрованих 
такмичара 30. 

 
24. Пливачки клуб ''Расина'' Крушевац, ПИБ 

100660078, матични бр. 17387863,  за  реализацију 
годишњег програма – ''Обука непливача, корективно 
пливање, усавршавање пливачких техника, такми-
чарско пливање'' - у укупном  износу од 600.000,00 
динара. Програм обухвата обуку непливача, Школу 
пливања,корективно пливање и такмичарско пли-
вање. Свим програмима обухваћено је 250 учесника 
свих категорија, од тога у такмичарске групе 
распоређено је 100 такмичара. Обуком непливача 
биће обухваћено око 150 деце. 

 
25. Пливачки клуб ''Напредак'', ПИБ 105172865, 

матични бр. 17686577, за  реализацију годишњег 
програма – ''Такмичарска сезона пливачког клуба 
Напредак 2022'' - у  укупном износу  650.000,00 
динара. Програм се односи на учешће пливача клуба 
на државним првенствима - 3 летња и 4 зимска, 
првенствима Централне Србије 3 летња и 2 зимска,  
15-25 такмичења у Србији са ограниченим бројем 
такмичара, 5-10 такмичења ван граница Србије, 
организација ,,Шаренградског купа 2022; константна 
едукација тренерског кадра, спортиста и спортских 
стручњака. Укупан број учесника програма је око 800 
а директних корисника по категоријама је 260. 

 
26.  Спортско друштво ''Пролетер'' Крушевац, 

ПИБ 103805933, матични бр. 17118587, за реали-
зацију годишњег програма – ''Спортом до здравља'' -  
у укупном износу од  50.000,00 динара. Програм 
обухвата:организацију и промоцију спорта и здравог 
начина живота код деце Ромске популације и 
укључивање деце Ромске популације у масовна 
спортска такмичења како би се подигао квалитет 
живота Рома као и побољшање здравља; одржавање 
масовних спорских активности као што је мали 
фудбал,кошарка,одбојка,бициклизам, пикадо, игре на 
води; учешће на турниру Дан Рома, турниру Једнаки 
у спорту, видовданским свечаностима, избор за 
најбољег ромског спортисту. 

27. Одбојкашки клуб ''Младост 2000'' ПИБ 
102450137, матични бр. 17426818, за  реализацију 
годишњег програма у укупно износу 50.000,00 динара 
и то за програме: - ''Такмичарска сезона 2021/22''. 
Програм обухвата: учешће у такмичарској сезони 
2021/22. и то:друга лига, међурегионална лига, 
општинска лига и такмичење младих кадета.Укупан 
број учесника у реализацији програма је око 150. 

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

103573202, матични бр. 17585240, за  реализацију 
годишњег програма – ''Предлог програма Бадмингтон 
клуба "Змајеви" за 2022. годину у укупном износу од 
800.000,00 динара. Програм обухвата Учешће 
спортских организација са територије јединице 
локалне самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима. 

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

105925790, матични бр. 17720961, за  реализацију 
годишњег програма   - ''Спорт за све'' - у укупном 
износу од 50.000,00 динара. Програм обухвата: 
организацију бесплатних часова пилатеса, зумба 
фитнеса, кике, табате и ХИИТ-а у летњим месецима и 
септембру за све суграђане. 

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

106430091, матични бр. 17782355, за  реализацију го-
дишњег програма ''Такмичарско развојни кошарка-
шки програм'' - у укупном  износу од 7.000.000,00 
динара. Програм се односи на: припреме за 
такмичење сениорског тима Прве мушке кошаркашке 
лиге Србије. Такмичарска сезона обухвата 
одигравање 26 кола; припреме за такмичење друге 
мушке кошаркашке лиге Србије; припреме и учешће 
у лиги за јуниорску, кадетску, пионирску и 
регионалну лигу млађих пионира, која се одвија по 
квалификационим групама; образовање и техничко 
обучавање деце, односно рад са најмлађим полазни-
цима кроз Школу кошарке. 

 
31. Атлетско рекреативни клуб  ''Маратонац'', 

ПИБ 109280402, матични бр. 28818203, у укупном 
износу од 650.000,00 динара, за реализацију  програма 
„7. Крушевачки полумаратон 2022. године“. Програм 
обухвата: распис за полумаратон; штампање 
пропагандног материјала; набавка мајица, медаља, 
пехара, окрепе; укључивање јавних предузећа у 
пројекат; ангажовање бенда или ди џеја, ангажовање 
волонтера. У оквиру спортске манифестације 7. 
Крушевачки полумаратон 2022. биће реализовано пет 
спортских догађаја: трке на 21км и трке на 10 км 
(укупно око 1200 такмичара)., трке на 5 км, трке 
задовољства на 5 км. и трка Дечији осмех (око 2500 
такмичара). У оквиру трке на 21 км. биће обухваћени 
сви пријављени такмичари који су старији од 18 
година, без крајњег ограничења у годинама. У оквиру 
трке на 10 км биће обухваћени сви пријављени 
такмичари који су старији од 18 година, без крајњег 
ограничења у годинама, млађи од 18 година могу 
учествовати само уз писмену сагласност родитеља.     
У оквиру трке на 5 км биће обухваћени сви 
пријављени такмичари који су старији од 18 година, 
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без крајњег ограничења у годинама, млађи од 18 
година могу учествовати само уз писмену сагласност 
родитеља. У оквиру трке задовољства могу 
учествовати сви који желе да пробају да истрче или 
ишетају било коју дужину у оквиру 5км. У оквиру 
трке Дечији осмех, биће организована деца из 
Предшколске установе "Ната Вељковић", да у што 
већем броју учествују и на тај начин уче да је бављење 
спортом важно за њихово здравље и да стекну једну 
здраву навику која ће им помоћи у даљем расту и 
развоју. У овој трци могу да учествују и друга деца 
заједно са својим родитељима. Време реализације 
пројекта је 20-22.03.2022. године. 

        
32. Фитнес клуб ''Хомоспортикус'' ПИБ 106686564, 

матични бр. 17785168, за реализацију годишњег 
програма – ''Јавни час за клинце и клинцезе'' - у 
укупном износу од 50.000,00 динара. Програм се 
састоји од 4 јавна часа, који ће се одржати на теренима 
за одбојку и мали фудбал на Багдали, у летњем 
периоду. Главни део часа чине две целине,прва у којој 
је акценат на развоју физичких способности кроз 
вежбе прилагођене узрасту и други део развој 
моторике деце кроз игре. Укупан број учесника је од 
20-30 деце. 

 
33. Одбојкашки клуб ''Антена 08'', ПИБ 

102026786, матични број 17189085, за  реализацију 
годишњег програма - ''Организација спортских 
такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе''- у укупном износу од 150.000,00 динара. 

Програм обухвата такмичење у Међурегионалној 
лиги за сениорке и такмичење млађих категорија као 
и суорганизацију међународног Видовданског 
турнира са ОК Антена за омладинце и омладинке. 

 
34. Стонотениски клуб ''Напад'', ПИБ 107477740 

матични бр. 28774133, за  реализацију годишњег 
програма  - ''Стони тенис за децу и одрасле'' - у 
укупном  износу од 450.000,00 динара. Програм 
обухвата:организовање такмичења у виду стоно-
тениских турнира за све категорије такмичара, 
такмичење екипе у лигашком такмичењу, школа 
стоног тениса за децу и одрасле, тренинзи са играчима 
такмичарског нивоа. 

 
35. Аутомобилски спортски  клуб ''ФАМ 

Божиловић рацинг теам'', ПИБ 108030372, матични 
бр. 28791194, за  реализацију годишњег програма  - 
''Кружне, брдске и рели трке'' - у укупном  износу од 
900.000,00 динара.Програм обухвата: организацију и 
такмичење у рели, брдским и кружним тркама у 
шампионатима,на територији Републике Србије и 
централне Европе, у складу са накнадно утврђеним 
календаром такмичења надлежног гранског савеза. 

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

105405992, матични бр. 17689835, за реализацију 
годишњег програма  - ''Такмичарска сезона 2021/2022 
по календару ГСС и Програму Гимнастичког савеза 
југоисточне Србије“ у укупном износу од 600.000,00 
динара. Програм обухвата: такмичарску сезону 
2021/2022 по календару Гимнастичког савеза Србије 

и програму Гимнастичког савеза југоисточне Србије. 
Активности се одвијају према правилима Савеза за 
женску спортску гимнастику, Савеза за мушку 
спортску гимнастику и Савез региона југоисточне 
Европе. Наставиће са континуираним радом у свим 
селекцијама у клубу, систематски рад са такмичарима 
у циљу постизања што бољих резултата на свим 
нивоима; популаризација и едукација стручног кадра; 
припрему такмичења, реализацију самог такмичења и 
демонтажа такмичарских справа. 

       
37. Одбојкашки клуб ''Напредак 037'' Крушевац, 

ПИБ 107983959, матични бр. 28789599,  за  реали-
зацију годишњег програма – „Одбојка за све“  - у 
укупном  износу од 1.200.000,00 динара и то за: 

- „Такмичарска сезона 2021/2022 – мушка 
селекција“ у укупном износу од 1.000.000,00 динара.  
Програм обухвата учешће мушке сениорске екипе у 
Другој лиги Србије, као и учешће млађе категорије на 
јуниорском, кадетском и пионирском такмичењу. 

- „Такмичарска сезона 2021/2022 – Женска 
селекција“ у укупном износу од 200.000,00 динара. 
Програм обухвата такмичење женске сениорске екипе 
у Другој лиги Србије, млађих категорија на 
јуниорском, кадетском и пионирском такмичењу. 

 
38. Спортски клуб за децу и омладину са посебним 

потребама ''Палестра'', ПИБ 103261573, матични бр. 
17548913, за  реализацију годишњег програма - 
''Подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације, односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом,, и ,,Организација спортских 
такмичења од  посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе - организовање Државног првенства 
специјалне олимпијаде Србије у пливању,,  у укупном 
износу за оба програма од 450.000,00 динара. Програм 
обухвата: организовање Државног првенства Специ-
јалне Олимпијаде Србије у пливању; Државно 
првенство Специјалне Олимпијаде у стоном тенису; 
Државно првенство Специјалне Олимпијаде Србије у 
атлетици; државно првенство Специјалне Олимпијаде 
у женском фудбалу; Државно првенство Специјалне 
олимпијаде у мушком фудбалу; Националне Игре 
Специјалне Олимпијаде Србије; Државно првенство 
специјалне олимпијаде Србије у одбојци; Државно 
првенство Специјалне Олимпијаде у женској кошарци; 
Државно Првенство Специјалне олимпијаде Србије у 
мушкој кошарци. 

 
39. Омладински кошаркашки клуб ''Багдала'', 

ПИБ 109339947, матични број 28819340, за  
реализацију годишњег програма - ''Такмичарски 
програм и афирмација женске кошарке'' - у укупном 
износу од 500.000,00 динара. Програм обухвата: 
организацију редовног тренажног процеса за чланове 
клуба(сениорке и млађе селекције);набавка спортске 
опреме (дресова, маркера, лопти и сл.); организација 
утакмица сениорске екипе и млађих селекција; 
плаћање котизације према Савезу и за лиге. 

        
40. Планинарско спортски клуб ''Јастребац'' , ПИБ 

100317105, матични број 07194145, у укупном износу 
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од 250.000,00 динара и то: за  реализацију годишњег 
програма - ''Такмичарска сезона 2022, - 200.000,00 
динара; програм обухвата: учешће у такмичењу 
Трекинг лига Србије и Планинско трчање; органи-
зовање 4. кола Трекинг лига Србије на Јастрепцу, као 
и такмичење у планинском трчању.Укупан број 
учесника је око 790 и за реализацију програма „Деца 
планинари“ - 50.000,00 динара; програм обухвата 
камп на Јастрепцу, Републичкu планинарску акцију 
Змај на Јастрепцу и  Републичку планинарску акцију 
Рај на Рајцу. Програмом је обухваћено око 650 
корисника програма. 

 
41. Параглајдинг клуб ''Аир 037'', ПИБ 109385633, 

матични број 28820216, за реализацију годишњег 
програма  - ''Такмичарски и развојни програм 2022'' - 
у укупном износу од 150.000,00 динара. Програм 
обухвата:учешће на регионалним и националним 
такмичењима у свим категоријама које одреди Вазду-
хопловни савез Србије као и учешће на Светском 
првенству, Европском првенству и Светским купо-
вима јер клуб има репрезентативца Србије. 

 
42. Женско спортско удружење ,,Напредак Јуниор 

2018", ПИБ 110491051, матични број 28709650, за 
реализацију програма" Спортско развојни и такми-
чарски програм сениорског тима, ЖСУ,,Напредак 
јуниор 2018,, - прва лига Србије за жене, Куп Србије за 
жене, такмичарски програм пионирки - развојна лига 
Србије за девојчице, мини-макси лига за почетнице, 
fairplay лига за почетнице ,,- у укупном износу од 
1.500.000,00 динара. Програмом је обухваћено учешће у  
првој лиги Србије, Купу Србије и Пионирској лиги 
Србије, као и Школа фудбала. 

 
43. Спортско боксерско удружење ''14.ОКТОБАР - 

БК КШ 037'' – ПИБ 110115140, матични бр. 28705816, за 
реализацију годишњег програма - ''Регионално 
такмичење у поморавско шумадијској лиги, учешће на 
три појединачна првенства Србије, учешће на 
међународним и домаћим такмичењима и организација 
турнира у Крушевцу“ – у укупном износу од 350.000,00 
динара. Програмом је обухваћен ,,Видовдански турнир,, 
и учешће у "Шумадијско-поморавској лиги" и поједи-
начно првенство. Укупан број такмичара 150. 

        
44. Спортско удружење играча преферанса 

,,Витез,, Крушевац, ПИБ 110905127, матични број 
28712936, за реализацију годишњег програма 
,,Учешће у такмичењима: Лига Србије у преферансу 
и Куп Србије у преферансу,,, у укупном износу од 
70.000,00 динара. Програм обухвата организацију               
31-ог првенства Крушевца у преферансу; одигравање 
првенствених кола у лиги Србије; учешће у Купу 
Србије. 

 
45. Стреличарски клуб ,,Царска стрела,, Круше-

вац, ПИБ 109072577, матични број 28814895, за 
реализацију програма ,,Зато што можеш 2-уна-
пређење рекреативног бављења спортом деце, 
младих, жена и особа са инвалидитетом,, - у укупном 
износу од 60.000,00 динара. Програм обухвата: 
организацију активности регрутовања спортиста за 

стреличарство, набавку опреме за гађање луком и 
стрелом, извођење тренинга из гађања луком и 
стерлом, одржавање такмичења у стреличарству. 
Укупан број учесника у програму је 100. 

 
46. Одбојкашки савез града Крушевца, ПИБ 

107725469, матични број 28782764, за реализацију 
програма ,,Одбојка у Крушевцу,, у укупном износу од 
150.000,00 динара. Програм обухвата подстицање и 
стварање услова за унапређење спортске рекреације, 
односно бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом. Реализацију 
такмичења Међуопштинске лиге Крушевца за сениорке 
и предпионирке. Организација турнира градова, 
Организација Видовданског турнира у одбојци на песку 
као и семинара за одбојкашке тренере. 

 
47. Спортско друштво Напредак, ПИБ 107110113, 

матични број 17818376, за реализацију годишњег 
програма ''Унапређење спорта за све са организацијом 
спортских такмичења уз обављање секретарско-             
-књиговоствених-финансијских послова за клубове 
чланице, као и самог СД „Напредак“ '',  у укупном 
износу од 665.000,00 динара. Програм се односи на 
обављање секретарско-књиговодствено-финансијских 
послова за клубове као и за само спортско друштво и 
организовање заједничких спортских активности са 
клубовима – чланицама СД „Напредак“. 

 
48. Спортско удружење ,,3x3 баскет 037'', ПИБ 

111978506, матични број 28725183, за реализацију 
годишњег програма ,,3x3 баскет'' – у укупном износу 
од 50.000,00 динара. Активност подразумева учешће 
на 33 турнира, тренинзи и припреме за такмичења. 
Програм се реализује током целе године. 

        
49. Шаховско удружење ,,Чарапани,, Крушевац, 

ПИБ 111178133, матични број 28715889, за реализа-
цију програма „Шах у Крушевцу“у укупном износу 
од 150.000,00 динара: 

- за реализацију програма ,,Школа шаха 
шаховског клуба „Чарапани „  -у износу од 50.000,00 
динара. Програм обухвата рад школе шаха за 
предшколску децу, пионире и кадете основних школа, 
као и средњошколаца, као и учешће полазника школе 
на такмичењима. 

- за реализацију програма „Учешће шаховског 
удружења „Чарапани“ у домаћим клупским 
такмичењима“ – у износу од 100.000,00 динара. 
Програм обухвата учешће у Српској лиги Запад, 
Регионалној лиги, Омладинској лиги централне 
Србије и Омладинској лиги Србије. Укупан број 
учесника у програму је 32.  

 
50. Фудбалски клуб „Напредак“ Крушевац, ПИБ 

100475294, матични број 07195931, у износу од 
10.000.000,00 динара за реализацију програма „Развој 
омладинског фудбала“. Програм обухвата: рад 
омладинске школе фудбала – узрасни период од 5. до 
18. година, тренажне процесе, такмичења, едукацију 
спортиста, а све у циљу стварања свестрано 
образованих личности и фудбалера за сениорски 
састав фудбалског клуба. 
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51.  Плесни клуб „Крушевац“, ПИБ 108904721, 
матични број 28811551, у укупном износу од 
100.000,00 динара за реализацију годишњег програма 
„Подизање капацитета Клуба и стварање услова за 
унапређење система такмичарског и рекреативног 
плеса у свим сегментима становништва на територији 
града Крушевца и Републике Србије“. Програм 
обухвата: подизање капацитета и квалитета органи-
зације Клуба и његових чланица, стварање опти-
малних услова за обављање спортских активности и 
делатности и развој дечијег, рекреативног и 
врхунског плеса, оспособљавање становништва за 
бављење плесних активности и сл. 

 
52. Кошаркашко удружење „Феникс 037“, ПИБ 

110315573, матични број 28708319,  у укупном износу 
од 100.000,00 динара, за реализацију програма „Развој 
кошаркашког спорта“. Програм обухвата такмича-     
рску сезону клуба 2021/22 и школу кошарке у циљу 
афирмације спорта и кошарке и развијања свести о 
здравом начину живота. Програмом је обухваћено око 
120 полазника обука и сталних регистрованих 
чланова клуба. 

  
53. Јога центар „Еквилибријум“, ПИБ 110140359, 

матични број 28706286, у укупном износу од 
50.000,00 динара, за реализацију програма „ Јога парк 
– лето на Багдали“. Програм обухвата: израду 
пројекта, израду промо материјала и промоција, 
организацију тренажног процеса, организацију 
учешћа на домаћим такмичењима и јога парк. 
Програмом је обухваћено 40 учесника узраста од 13 
до 50 година. 

 
54. Фудбалски клуб ,,Борац'' Бивоље, ПИБ 

100659957, матични број 07300468 назив програма, 
,Школа фудбала и такмичење у градској фудбалској 
лиги Крушевац' у укупном износу од – 100.000,00 
динара. Програм обухвата ангажовање својих 
капацитета у циљу организације и промоције фудбала 
и здравог начина живота код млађе популације као и 
укључивање деце у спортска такмичења у току 2022. 
године. Такмичење у градској фудбалској лиги 
Крушевац где се такмичи сениорска екипа и где клуб 
увек наступа са највећим амбицијама. 

 
55. Теквондо клуб Багдала ПИБ 104861810, 

матични број 17666975, за реализацију годишњег 
програма - ''Подстицање и стварање услова за 
унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана теквондоом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом, физичко васпитање деце 
предшколског и школског узраста кроз учешће 
теквондо клуба Багдала у домаћим и европским 
клупским такмичењима као и организација спортских 
такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе ("Трофеј 14. октобар")" - у укупном 
износу од 100.000,00 динара. Програм се односи на 
унапређење спортске рекреације, односно бављење 
грађана теквондо-ом, посебно омладине, жена и особа 
са инвалидитетом, физичко васпитање деце 
предшколског и школског узраста, кроз учешће клуба 
у домаћим и европским клупским такмичењима као и 

организација спортских такмичења од посебног 
значаја за локалну самоуправу "Трофеј 14. октобар"; 
смањење дечјег насиља кроз обуку самоодбране и 
бављење олимпијским спортом. 

 
56. Спортски савез особа са инвалидитетом 

Крушевац, ПИБ 108263146, матични бр. 28797281, за 
реализацију годишњег програма "Спорт и рекреација 
особа са инвалидитетом 2022'' – у укупном износу од 
250.000,00 динара. Програм се односи на: одржавање 
континуитета већ устаљених спортско - рекреативних 
активности, повећање броја учесника и могућности за 
бављењем спортом особа са инвалидитетом, усаврша-
вање младих тренера и професора физичког васпи-
тања у раду са особама са инвалидитетом. 

 
57. Спортско удружење за пеинтбол 1371 Кру-

шевац, ПИБ 110218417, матични број 28707169, у 
укупном износу од 100.000,00 динара: 

 
- за реализацију програма "Медитерански куп" у 

укупном износу од 30.000,00 динара. Програм обухва-
та учешће Српског пеинтбол тима на Медитеранском 
купу у Солуну. 

 
- за реализацију програма "Опремање терена", у 

укупном износу од 70.000,00 динара. Програм обухва-
та набавку непоходних такмичарских препрека ради 
одржавања лигашких такмичења. 

 
II – Одобрена средства за финансирање годиш-

њих програма спортских организација којима се 
остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца у 2022. години из тачке                    
I ове Одлуке, у укупном износу од 59.055.000,00 
динара, преносе се носиоцима одобрених годишњих 
програма из тачке I ове Одлуке. 

 
III – Нераспоређена средства на позицији 134 

конто 481911- дотације осталим удружењима грађана 
– подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима износе 945.000,00 динара. 

 
IV-  Реализатори годишњих програма, утврђени 

тачком I ове Одлуке, дужни су да: 
 
- приликом реализације одобрених програма, 

примењују Закон о јавним набавкама, 
- изврше усклађивање финансијских планова са 

одобреним средствима, 
- промет буџетских средстава врше преко 

посебног рачуна код Управе за трезор, 
- придржавају се упутства Комисије о правдању 

финансијских средстава из буџета града Крушевца. 
 
V - Са носиоцима одобрених годишњих про-грама, 

у складу са Законом и Решењем Градског већа града 
Крушевца, начелник Градске управе закључиће Уговор 
о реализацији програма. Ако се носилац одобреног 
програма не одазове позиву за закључење уговора у 
року од осам дана од дана пријема позива, сагласно 
Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма. 
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VI – На основу Решења Градског већа сачиниће 
се Табеларни приказ расподеле буџетских средстава 
спортских организација и удружења по месецима за 
2022. годину.  

 
VII - Месечни пренос наменских буџетских сред-

става у 2022. години вршиће се на основу  Закључка о 
преносу средстава који потписује Градоначелник. 

 
VIII -  Решење објавити на сајту града Крушевца 

и у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-33/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
41 
На основу члана 118, 122, 137 и 138. Закона о 

спорту (''Службени гласник РС'', бр. 10/16), члана 40. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину 
("Сл. лист града Крушевца'', бр. 23/21), члана 28. 
Правилника 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 335/2021 
од 28.12.2021. године и чл. 50. Статута града Кру-
шевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 22.02.2022.  године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДБИЈАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I - Одбијају се Годишњи програми спортских 

организација са седиштем на територији града 
Крушевца за 2022. годину и то:   

 
1. Фудбалски клуб „Дуел Јуниорс“ Крушевац,  

ПИБ 107676864, матични број 28780770 за реали-
зацију годишњег програма „Школа фудбала и 
Такмичење у фудбалској лиги Региона источне 
Србије (припреме и учествовање у лиги)“ у укупном 
износу од 600.000,00 динара. Програм обухвата 
организацију и промоцију фудбала и здравог начина 
живота код млађе популације, укључивање деце  у 
спортска такмичења као и Такмичарска сезона свих 
омладинских селекција у 2022. години. 

 
2.  Фудбалски клуб ,,Мешево“, ПИБ 107645557, 

матични број 28779445, за реализацију програма ,,Развој 
и едукација аматерског фудбалског спорта на тери-
торији Региона Источне Србије, Расинског округа и 
Фудбалског Савеза града Крушевца“ - у укупном износу  

од 9.110.640,00 динара. Програм обухвата: Омасовља-
вање аматерског фудбалског спорта, социјализација 
деце, одвијање едукације тренерског дела као и редовно 
такмичење у Српској лиги Исток и другој кадетској и 
пионирској лиги ФСРИС. 

    
 II - Решење објавити на сајту града Крушевца и у 

''Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-35/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
42 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од  
07.02.2022. године и Програма подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја града Крушевца за 2022. годину,                    
III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 22.02.2022. 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 

Крушевца за 2022. годину издвоје средства у износу 
од 5.000.000,00 динара за развојне и иновативне 
пројекте у пољопривреди  и руралном развоју.  

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном 
развоју, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дати Градско веће града Крушевца.  

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-80/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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43 
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, III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. 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: 320-81/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

* 
*                 *  

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне по-
литике и политике руралног развоја града Крушевца за 
2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022. 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 пољо-
привреди и руралном развоју има научно исражи-
вачка 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 

 

 

4. Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу уговора, по 

завршеној јавној набавци услуга за спровођење развојног пројекта.  
 

Бр. 3/22         Председник Комисије 

У Крушевцу        Наташа Бачлић, с.р.  

09.02.2022. год. 
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44 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године и Програма подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2022. годину,                   
III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта - контролу плодности 
(анализе) пољопривредног земљишта 

  
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2022. годину издвоје средства у износу 
од 2.000.000,00 динара за одрживо коришћење пољо-
привредног земљишта-контролу плодности (анализу) 
пољопривредног земљишта. 

  
II -  Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача за одрживо коришће-
ње пољопривредног земљишта-контролу плодности 
(анализу) пољопривредног земаљишта, 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: 320-82/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
45 
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, III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

извођача за одрживо коришћење пољопривредног 
земљишта-контролу плодности (анализу) пољопри-
вредног земаљишта.  

 

II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-83/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*                 * 
 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. 
године,   

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за  избор извођача за одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта-контролу плодности 
(анализе) пољопривредног земљишта 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача за одрживо коришћење 
пољопривредног земљишта-контролу плодности 
(анализе) пољопривредног земљишта, као и начин 
остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финанси-

рање одрживог коришћења пољопривредног 
земљишта - контролу плодности (анализе) пољо-
привредног земљишта има правно лице које испуњава 
услове у погледу техничких и стручних капацитета за 
обављање послова испитивања плодности земљишта 
и које поседује документ о испуњености услова за 
обављање контроле плодности обрадивог пољо-
привредног земљишта, односно решење да је 
овлашћена организација за одређивање основних 
параметара плодности земљишта издато од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, које је акредитовано и које је уписано у 
Регистар привредних субјеката.  

 
3. Контрола плодности  (анализе) пољопривред-

ног земљишта обухвата: 
 
 Трошкове узорковања - узимање просечног 

узорка на терену 
 Агрохемијску анализу узорка за утврђивање 

основних параметара плодности: 
 
• Реакција земљишта (вредност pH) - активна и 

супституциона киселост 
• Влажност земљишта (%) 
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• Садржај слободног калцијум карбоната 
CaCO3 (%) 

• Садржај органске материје-хумуса (%) 

• Садржај укупног азота N (%) 

• Садржај лакоприступачног фосфора у облику 

P2O5 (mg P205/100mg) 
• Садржај лакоприступачног калијума у облику  

K2O (mg K2O/100mg) 
 
 Израда и достава резултата анализе и препо-

руке за ђубрење РПГ 
 Израда обједињеног извештаја на основу 

извршених анализа који садржи: податке о носиоцима 
регистрованих пољопривредних газдинстава (име и 
презиме/назив, адреса), број РПГ, бројеве катастарске 
парцеле, катастарску општину, површину парцела, 
начин коришћења земљишта, дубина са које је узет 
узорак, резултате основних параметара плодности 
земљишта, препоруке за ђубрење (врста и количина 
минералних, органских ђубрива, оплемењивача 
земљишта) и препоруке за побољшање хемијских и 
биолошких својстава земљишта.  

Анализе земљишта могу да се врше за парцеле 
које су уписане у Регистар пољопривредних произво-
ђача, односно налазе се у структури биљне 
производње регистрованих пољопривредних газдин-
става са активним статусом. По пољопривредном 
газдинству могуће је извршити највише 10 (десет) 
анализе земљишта.  

Рок за достављање резултата 10 дана од дана 
узорковања пољопривредног земљишта. 

 
4. Извођач услуга обавља услугу самостално без 

подизвођача. 
 
5. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу уговора, 
по завршеној јавној набавци услуга за спровођење 
контроле плодности (анализе) пољопривредног 
земљишта.  

 
Број: 5/22                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
У Крушевцу,                           Наташа Бачлић, с.р.   
09.02.2022. године        

 
 
 
 
 
46 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2022. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
23/21), става 3. тачка 4. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 
07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 22.02.2022. 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 2022. 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 избор корисника средстава за 
субвенционисање премије осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, а сагласност дати Градско 
веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-84/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
47 
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,  III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. 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: 320-86/22  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 пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне по-
литике и политике руралног развоја града Крушевца за 
2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022. 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 субвенцио-

нисање премије осигурање усева, плодова, више-
годишњих 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 производњом 
на територији града Крушевца. 

 
3. Физичко лице-носилац комерцијалног поро-

дичног пољопривредног газдинстава, правно лице и 
предузетник има право на коришћење средстава за 
субвенционисање 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 подсти-цаја 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 претходне 
до 31. октобра текуће године; 

7) Потврда о извршеном плаћању укупне 
премије осигурања; 

5. Начелник расписује Конкурс за доделу средстава 
за субвенционисње премије осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња. 

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, 
а најкасније до 15.11.2022. 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: 7/22                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             
09.02.2022. г.                                                                                            

 
 
 
48 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2022. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
23/21), става 3. тачка 4. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца за 
2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 22.02.2022. 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 2022. годину издвоје средства у износу од 700.000,00 
динара за регресирање трошкова вештачког осеме-
њавања крава на територији града Крушевца. 

 
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 Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-88/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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49 
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 подсти-
цање развоја пољопривреде, III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за регресирање трошкова веш-
тачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-89/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

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

именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. 
године,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022. 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 
осемењавања крава на територији града Крушевца и 
начин остваривања права на подстицаје. 

 
2. Право на коришћење средстава за подстицаје 

унапређења примарне пољопривредне производње и 
прераде путем директних плаћања-за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на тери-
торији града Крушевца имају физичка лица-носиоци 
комерцијалних породичног пољопривредног газ-
динства, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом и са пребива-
лиштем 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. 

 
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 газ-
динства (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 
01.10.2021. 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 15.11.2022. 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: 9/22                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             
09.02.2022. г.                                                                                            

 
 
 
 
50 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године и Програма подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2022. годину,                       
III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 22.02.2022. године, донело је 



     12.03.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 9                                      15 
 

 

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 2022. годину издвоје средства у износу 
од 22.530.000,00 динара за субвенционисање инвести-
ција у физичку имовину пољопривредних газдин-
става и то: 

 
1) 17.530.000,00 динара за  расписивање конкурса 

у првом кварталу године и   
2) 5.000.000,00 динара за расписивање конкурса у 

трећем кварталу године. 
  
Уколико средства не буду искоришћена у 

конкурсу у првом кварталу године биће пребачена и 
увећана за тај износ за расписивање конкурса у 
трећем кварталу године. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за субвен-
ционисање инвестиција у физичку имовину пољо-
привредних 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: 320-90/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
51 
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, III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници 
одржаној дана 22.02.2022. 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: 320-91/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

* 
*                 * 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 
и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. годи-
не и Програма подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 
07.02.2022. године,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022. 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 субвенци-

онисање  инвестиција у физичку имовину пољопри-
вредних газдинстава по Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2022. годину, 
имају физичка лица-носиоци комерцијалног породич-
ног пољопривредног газдинства, правна лица и 
предузетници, уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом и који: 

- имају пребивалиште и производњу на 
територији града Крушевца; 

- нису поднели  захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима; 

- да нису користили исту инвестицију код 
локалне самоуправе у последње две године, осим 
опреме за наводњавање-капајуће траке и фолије и 

- немају својство повезаног лица са добављачем 
односно пружаоцем услуга (носилац и чланови поро-
дичног пољопривредног газдинства, супружници, ван-
брачни партнери, крвни сродници у правој линији).  

 
3. Корисник средстава мора да испуњава и специ-

фичне услове у зависности од сектора и то: 
 
Сектор млека  
 
• Пољопривредна газдинства која имају до 29 

крава на крају инвестиције;  
 
• Нема посебних критеријума за улагање у 

сектору млека за козе и овце. 
 
Сектор меса  
 
• Пољопривредна газдинства која имају до 29 

грла говеда и / или 199 грла оваца и /или коза и / или 
29 грла крмача и / или 199 товних свиња и / или 999 
ћурака и / или 299 гусака и / или 4.999 бројлера на 
крају инвестиције. 
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Сектор jaja 
 
• Пољопривредна газдинства са укупним 

капацитетом објекта за максимално 4.999 кока 
носиља у експлоатацији на крају инвестиције. 

 
Сектор воћа: 
 
• Пољопривредна газдинства са прихватљивим 

инвестицијама до 49.999 евра, у динарској против-
вредности;  

• Пољопривредна газдинства, регистрована у 
Регистру произвођача садног материјала воћа, винове 
лозе и хмеља у складу са Законом о садном 
материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) 
са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра, у 
динарској противвредности. 

 
Сектор виноградарства: 
 
• Пољопривредна газдинства регистрована у 

Виноградарском регистру у складу са Законом о вину 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са 
највише 1,99 ha винограда на крају инвестиције;  

• Пољопривредна газдинства регистрована у 
Регистру произвођача воћа, винове лозе и садног 
материјала хмеља у складу са Законом о садном 
материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) 
са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра, у 
динарској противвредности. 

 
Сектор поврћа: 
 
• Пољопривредна газдинства са прихватљивим 

инвестицијама до 49.999 евра, у динарској против-
вредности. 

  
Сектор житарица и индустријских услова: 
• Пољопривредна газдинства која  имају до 49 ha 

земљишта под житарицама и индустријским усевима;  
• Пољопривредна газдинства која имају до           

1,99 ha земљишта под хмељем. 
 
 

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 

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 
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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 (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) 
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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  

 
5. Износи подстицаја за сектор млеко и месо су 

50% на  износ инвестиције без ПДВ-а, а максимално 
до 200.000,00 динара. а износи подстицаја за сектор 
воће, грожђе и поврће, остали усеви и пчеларство су 
50% на  износ инвестиције без ПДВ-а, а максимално 
до 150.000,00 динара. За секторе млеко, месо, воће, 
грожђе и поврће и остали усеви и пчеларство 
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%.                                                         

 

6. Потребна документација за подносиоце 
захтева: 

1) Пријаву; 
2) Фотокопију личне карте подносиоца 

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

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

4) Извод из регистра пољопривредног газ-
динства (подаци о пољопривредном газдинству) -
Управе за трезор, филијала Крушевац;  
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5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Извод са подацима о структури сточног фонда 
(за инвестиције из сектора млека и меса) - Управа за 
трезор, филијала Крушевац; 

7) Подаци о газдинству-укупан број животиња 
из надлежне Ветеринарске станице (за инвестиције из 
сектора млека и меса); 

8) 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 01.01.2022. године и 

- за подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, 
хмеља и винове лозе у јесен 2021. године и у 2022. 
години и 

9) Потписану изјаву да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима и  

10) Потписана изјава да са добављачем, односно 
пружаоцем услуга није повезано лице. 

 
7.  Начелник расписује Конкурс за доделу сред-

става за субвенционисање инвестиција у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава.  

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава а 
најкасније до 30.05.2022. године, а рангирање ће се 
вршити по датуму пријављивања. 

 
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: 11/22                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             
09.02.2022. г.                                                                                            

 
 
 
 
52 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године и Програма подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2022. годину,              
III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 22.02.2022. 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 2022. годину издвоје средства у износу од 
2.000.000,00 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 
субвенционисање 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: 320-93/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
53 
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,  III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници 
одржаној дана 22.02.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор ко-

рисника 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: 320-92/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

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

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. 
године и Програма подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја 
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града Крушевца за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 
07.02.2022. године,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022. 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 усло-

ви за подстицаје унапређења сточарске производње - 
за субвенционисање  трошкова набавке хране и вете-
ринарске 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 који: 

- имају пребивалиште и производњу на 
територији града Крушевца, 

- нису поднели  захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима и 

- немају својство повезаног лица са добављачем 
односно пружаоцем услуга (носилац и чланови 
породичног пољопривредног газдинства, супружни-ци, 
ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији).  

  
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 пољо-

привредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

 
4) Извод из регистра пољопривредних газдин-

става (подаци о пољопривредном газдинству) - Упра-
ва за трезор, филијала Крушевац; 

 
5) Извод са подацима о структури сточног 

фонда- Управа за трезор, филијала Крушевац; 
 
6) Фотокопија пасоша телета, не старије од 

01.11.2021. године; 
 
7) Потврда да је теле уматичено или мајка; 
 
8) Фотокопија рачуна и фискалног рачуна-

оригинал на увид за купљену сточну храну, а за 
ветеринарске услуге само рачун, не старији од 
01.11.2021. године; 

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

 
10) Потписана изјава да са добављачем, односно 

пружаоцем услуга није повезано лице. 
 
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 15.11.2022. 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: 13/22                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             
09.02.2022. г.                                                                                            

 
 
 
 
54 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр.23/21), става 3. тачка 4. Решења о 
образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године и Програма подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2022. годину,              
III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 22.02.2022. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

органске производње - набавку садног и 
семенског материјала дозвољеног за употребу у 
органској производњи, контролу земљишта и 

плодова и сертификацију органске производње и 
друге инвестиције које се односе на органску 

производњу, а део су свих  осталих мера  
руралног развоја 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2022. годину издвоје средства у износу од 
600.000,00 динара за субвенционисање органске 
производње-набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова и сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се 
односе на органску производњу, а део су свих осталих 
мера руралног развоја.  
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II - Наведена средства утрошиће се на основу 
Критеријума за избор корисника средстава за 
субвенционисање органске производње - набавку 
садног и семенског материјала дозвољеног за 
употребу у органској производњи, контролу земљи-
шта и плодова и сертификацију органске производње 
и друге инвестиције које се односе на органску 
производњу, а део су свих осталих мера руралног 
развоја, 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: 320-94/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
55 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), става 3. тачка 
3. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање органске 
производње - набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова и сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се 
односе на органску производњу, а део су свих осталих 
мера руралног развоја. 

 
II Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-95/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

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

именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. године и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 07.02.2022. 
године, Комисија за подстицање развоја пољопри-
вреде на седници одржаној дана 09.02.2022. године, 
донела је   

КРИТЕРИЈУМЕ 
 

за избор корисника средстава за субвенционисање 
органске производње-набавка садног и семенског 

материјала дозвољеног за употребу у органској 
производњи, контролу земљишта и плодова и 
сертификацију органске производње и друге 

инвестиције које се односе на органску 
производњу, а део су свих осталих мера руралног 

развоја 
 

1. Овим критеријумима ближе се прописују 
услови за субвенционисање органске производње-
набавку садног и семенског материјала дозвољеног за 
употребу у органској производњи, контролу земљиш-
та и плодова и сертификацију органске производње и 
друге инвестиције које се односе на органску 
производњу, а део су свих осталих мера руралног 
развоја, начин остваривања права на подстицаје, као 
и максимални износи подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвенцио-

нисање органске производње по Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике ру-
ралног развоја града Крушевца за 2022. годину имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног по-
љопривредног газдинства уписана у Регистар пољо-
привредних газдинстава, са активним статусом и који: 

- имају пребивалиште и производњу на тери-
торији града Крушевца, а 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 сертификовану биљну производњу); 

- нису поднели  захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима и 

- немају својство повезаног лица са добављачем 
односно пружаоцем услуга (носилац и чланови поро-
дичног пољопривредног газдинства, супружници, 
ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији).  

 
3.  Корисник средстава мора да испуњава и 

специфични услов: 
Да  има закључен уговор са овлашћеном контрол-

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

 
4.  Подстицаји обухватају подршку инвестици-

јама за набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова и сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се 
односе на органску производњу, а део су свих осталих 
мера руралног развоја (трошкови набавке ситних 
алата, опреме и механизације за органску производ-
њу, опреме за подизање пластеника, биозаштите, 
класмана за усејавање семена, агротекстила за 
покривање од смрзавања, мрежа за засенчење, трака 
за наводњавање кап по кап и пратеће опреме, фолија 
за малчирање и фолија за пластенике). 
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Шифра 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 мера руралног развоја 

 
5. Износи подстицаја су 80% на износ инве-

стиције 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%.                                                         

 
6. Потребна документација за подносиоце 

захтева: 

1) Пријава; 

2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; 

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 из листа непокретности РГЗ - Служба 
за катастар непокретности Крушевац, за власнике 
пољопривредног земљишта, (не старији од шест 
месеци од дана објављивања овог конкурса), односно 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта, (оверен 
и закључен на период најмање до 2025. године за нове 
произвођаче); 

7) Уговор са овлашћеном организацијом за 
контролу и сертификацију производње хране по 
методама органске пољопривреде о извршеној 
контроли агроеколошких услова земљишта са оценом 
могућности за органску производњу или пројекат за 
развој органских производа; 

8) Рачуни овлашћене организације за контролу 
земљишта и плодова и сертификацију производње 
хране, не старији од 01.01.2022. године, са доказом о 
извршеном плаћању, извод или оригинални 
готовински рачун са фотокопијом фискалног рачуна и 
рачуни којима се доказује куповина садног и семенског 
материјала дозвољеног за употребу у органској 
производњи и опреме која се односи на органску 
производњу а део је осталих мера руралног развоја, не 
старији од 01.01.2022. године и доказ о извршеном 
плаћању, извод или оригинални готовински рачун са 
фотокопијом фискалног рачуна и            

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

10) Потписана изјава да са добављачем, односно 
пружаоцем услуга није повезано лице. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за избор корисника 

средстава за субвенционисање органске производње-
набавку садног и семенског материјала дозвољеног за 

употребу у органској производњи, контролу земљишта и 
плодова и сертификацију органске производње и друге 
инвестиције које се односе на органску производњу, а део 
су свих осталих мера руралног развоја. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 30.06.2022. 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 и уговора, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 15/22                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             
09.02.2022. г.                                                                                            

 
 
 
56 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године и Програма подршке за спрово-
ђење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2022. годину,   

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање  

економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града Кру-

шеца за 2022. годину издвоје средства у износу од 
800.000,00 динара за субвенционисање економских 
активности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за 
субвенционисање економских активности на селу 
кроз подршку непољопривредним активностима, које 
ће донети Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, а сагласност дати Градско 
веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-96/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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57 
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, III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање економских 
активности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима. 

  
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-98/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

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

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. 
године и Програма подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2022. годину, III бр. 320-56/2022 од 
07.02.2022. године, 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 09.02.2022.  године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

за избор  корисника средстава за 
субвенционисање субвенционисање економских 

активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за субвенционисање економских активности 
на селу кроз подршку непољопривредним активно-
стима, начин остваривања права на подстицаје, као и 
максимални износи подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвенцио-

нисање економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима по Програму 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Крушевца за 2022. 
годину имају физичка лица-носиоци комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом статусом и који: 

- имају пребивалиште и производњу на терито-
рији града Крушевца, 

- нису поднели  захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима и 

- немају својство повезаног лица са добављачем 
односно пружаоцем услуга (носилац и чланови поро-

дичног пољопривредног газдинства, супружници, ван-
брачни партнери, крвни сродници у правој линији).  

 
3. Корисник средстава мора да испуњава и специ-

фичнe условe: 
 
- Прихватљиви корисници су физичка лица која 

по реализацији инвестиције имају објекат катего-
рисан 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. 

 
• Сектор руралног туризма и сектор старих и 

уметничких заната  
• Прихватљиви примаоци:  
- Физичка лица  
- Максимални капацитет броја кревета у 

регистрованим смештајним објектима ограничен је на 
до 30 појединачних кревета по примаоцу.  

• Прихватљиви издаци се односе на:  
- Изградњу/реконструкцију и опремање тради-

ционалних (аутентичних) објеката категорисаних 
само као пољопривредно туристичко домаћинство и 
домаћи занатски угоститељски објекти у циљу 
очувања локалне културе и традиције; 

- Промоцију непољопривредних активности 
(израду и дизајн веб страница; дизајн и штампање 
промотивног материјала).  

• Интензитет помоћи: 
- Мање од 20.000 ЕУР, у динарској противвредности. 
 
4.  Подстицаји обухватају подршку инвестици-

јама за економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима и то: 

 

Шифра Назив инвестиције 

302.1  Инвестиције у изградњу и/или опремање 
објеката за обављање традиционалних 
заната  

302.2  Подршка активностима везаним за рурал-
ни туризам 

302.6 Изградња објеката за оснивање продајних 
места на газдинствима за директну про-
дају пољопривредних и традиционалних 
занатских производа и сувенира, у 
појединачном или удруженом интересу 
произвођача 

 
Прихватљиви трошкови 
 
Прихватљиве инвестиције у сектору старих и 

уметничких заната, односно домаће радиности су: 
улагања у набавку опреме и алата за обављање 
послова који се сматрају старим и уметничким 
занатима, односно пословима домаће радиности, у 
складу са прописима којима се уређују одређивања 
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послова који се сматрају старим и уметничким 
занатима, односно пословима домаће радиности, 
начину сертификовања истих и вођењу посебне 
евиденције издатих сертификата; 

Прихватљиве инвестиције у сектору руралног 
туризма су: улагање у изградњу, доградњу, 
адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање (у 
складу са важећим законским прописима за област 
грађења) у циљу привођења намени, као и набавке 
опреме, а ради пружања угоститељских услуга у 
аутентичним угоститељским објектима у домаћој 
радиности или сеоском туристичком домаћинству, у 
смислу прописа којим се уређује туризам, односно 
угоститељство, уз услов да је објекат у оквиру кога  се 
реализује инвестиција  на територији Града Крушевца  
и да се користи на основу права својине;  

Неприхватљиви трошкови су порези, укључујући 
и порез на додату вредност, царинске, увозне и друге 
дажбине; трошкови куповине односно закупа 
земљишта; опрема, материјали и радови који по типу 
не одговарају предмеру и предрачуну овереном од 
стране лиценцираног инжењера одговарајуће струке; 
потрошни материјал за очување и унапређење старих 
и уметничких заната, односно послова домаће 
радиности; путни трошкови /трошкови горива, 
трошкови телeкомуникације и трошкови такси. 

 
5. Износи подстицаја су 50% на износ инве-

стиције 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 интен-
зитет подстицаја од највише 70%.    

 
Корисник је у обавези да: 
 
• наменски користи предметну инвестицију 

(период наменског коришћења ће се дефинисати 
уговором у складу са врстом инвестиције) и 

• доказ о извршеној категоризацији 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 инвестиције, у 
сектору руралног туризма, у року који ће бити 
дефинисан уговором; 

 
6.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; 
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) Бизнис план за инвестицију која је предмет 
захтева; 

7) Предмер и предрачун радова оверен од стране 
лиценцираног инжењера одговарајуће струке и рачун 
са спецификацијом предмета пријаве и исказаним 
јединичним ценама коштања за појединачне елементе 
за предметну инвестицију, издат у периоду од 
01.01.2022. године, који гласи на подносиоца пријаве;  

8) Доказ о извршеном плаћању предметне инве-
стиције и то потврда о преносу средстава или извод 
оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице 
извршило готовинско или плаћање картицом фискални 
исечак, у случају када је инвестиција реализована;  

9) Отпремница за набавку предметне инвести-
ције за коју је утврђена обавеза издавања отпремнице, 
у случају када је инвестиција реализована;  

10)  Гарантни лист/гаранција за извршену набав-
ку опреме, односно радова, за коју је утврђена обавеза 
издавања гарантног листа, односно изјава добављача 
да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа, 
у случају када је инвестиција реализована; 

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

12) Потписана изјава да са добављачем, односно 
пружаоцем услуга није повезано лице. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за доделу 

средстава за субвенционисање економских активно-
сти на селу кроз подршку непољопривредним ак-
тивностима. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 30.06.2022. 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 и уговора, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 17/22                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             
09.02.2022. г.                                                                                            

 
 
 
 
58 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 
07.02.2022. године и Програма подршке за спрово-
ђење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној  дана 22.02.2022. године, донело је 
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О Д Л У К У 
 

о издвајању средстава за субвенционисање 
економских активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности 
кроз прераду као и на увођење и сертификацију 

система безбедности и квалитета хране, 
органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима 
 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2022. годину издвоје средства у износу од 
1.000.000,00 динара за субвенционисање економских 
активности у циљу подизања конкурентности у 
смислу додавања вредности кроз прераду као и на 
увођење и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла на газдинствима. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за суб-
венционисање економских активности у циљу поди-
зања конкурентности у смислу додавања вредности 
кроз прераду као и на увођење и сертификацију система 
безбедности и квалитета хране, органских производа и 
производа са ознаком географског порекла на газ-
динствима, 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: 320-99/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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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, III бр. 320-59/2022 
од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца  на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање економских 
активности у циљу подизања конкурентности у 
смислу додавања вредности кроз прераду као и на 
увођење и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла на газдинствима. 

 
 
 

II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-100/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

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

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде III бр. 320-59/2022 од 07.02.2022. 
године и Програма подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2022. годину, III бр. 320-56/2022  
од 07.02.2022. године, Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде на седници одржаној дана 
09.02.2022.  године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за 

субвенционисање економских активности у циљу 
подизања конкурентности у смислу додавања 

вредности кроз прераду као и на увођење и 
сертификацију система безбедности и квалитета 

хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла на газдинствима 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за субвенционисање економских активности у 
циљу подизања конкурентности у смислу додавања 
вредности кроз прераду као и на увођење и 
сертификацију система безбедности и квалитета 
хране, органских производа и производа са ознаком 
географског порекла на газдинствима, начин 
остваривања права на подстицаје, као и максимални 
износи подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвен-

ционисање економских активности у циљу подизања 
конкурентности у смислу додавања вредности кроз 
прераду као и на увођење и сертификацију система 
безбедности и квалитета хране, органских производа 
и производа са ознаком географског порекла на 
газдинствима  по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2022. годину имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом и 
који: 

- имају пребивалиште и производњу на терито-
рији града Крушевца; 

- нису поднели  захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима и 

- немају својство повезаног лица са добављачем 
односно пружаоцем услуга (носилац и чланови 
породичног пољопривредног газдинства, супружници, 
ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији).  
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3.  Корисник средстава мора да испуњава и 
специфичне услове у зависности од сектора и то: 

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 коришће-
ње 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 усту-
пања на коришћење без накнаде, у периоду од 
најмање пет година почев од календарске године за 
коју подноси захтев за остваривање права на 
подстицаје.  

 
Прерада млека  
 
• Корисници морају бити регистровани у 

Регистру објеката у складу са Законом о вете-
ринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/2005, 
30/2010 и његове накнадне измене);  

• Корисници  који на крају инвестиције имају 
дневни капацитет прикупљеног млека до 2.999 l. 

 
Прерада меса  
• Корисници морају бити регистровани у Ре-

гистру објеката у складу са Законом о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/2005, 30/2010 и 
његове накнадне измене);  

• У случају кланица, прихватљиви су корисни-
ци са максималним капацитетом до: 9 говеда или 49 
свиња или 49 оваца и коза, или 499 ћурака или гусака 
или 4.999 живине дневно на крају инвестиције;  

 
• У случају постројења за сечење и / или 

прераду, прихватљиви корисници су предузећа са 
максималним капацитетом сечења или прераде до 499 
kg дневно на крају инвестиције. 

 
Прерада воћа  
 
• Предузећа са прихватљивим инвестицијама 

до 49.999 евра, у динарској противвредности. 
 
Прерада поврћа  
 
• Предузећа са прихватљивим инвестицијама 

до 49.999 евра, у динарској противвредности. 
 
Прерада грожђа  
 
• Корисник мора бити уписан у Виноградарски 

регистар  у складу са Законом о вину („Службени 
гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са максималним 
расположивим капацитетима годишње производње 
вина до 19.999 литара на крају инвестиције, а који је 
уписан у Регистар винарија у складу са Законом о 
вину („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12). 

 
Прерада житарица и индустријских усева  
 
• Предузећа са прихватљивим инвестицијама 

до 49.999 евра, у динарској противвредности. 
 
4.  Подстицаји обухватају подршку инвестици-

јама у пољопривреди и то: 

 
 Шифра 

инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

 

1 2 3 

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 

304.5.1.3.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада меса 

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 

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 
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1 2 3 
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 

Прерада пчелињих 
производа 

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 

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  
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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 

 
5.  Износи подстицаја су 50% на износ инвести-

ције 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%.                                                         

 
6. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве 
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) Решење Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде - Управа за ветерину о 
упису у регистар објеката, за сектор млека и меса; 

8) Уговор о вршењу контроле, односно сертифи-
кације производње са овлашћеном сертификационом 
кућом или други одговарајући доказ о вршењу 
контроле и спровођењу поступка увођења система 
квалитета за инвестицију 304.4; 

9) Доказ о праву својине предметних објеката  (у 
којем се рализује инвестиција) не старији од шест месеци;  

10) Фотокопија рачуна 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, не старији од 01.01.2022. године;   

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

12) Потписана изјава да са добављачем, односно 
пружаоцем услуга није повезано лице. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за избор корисни-

ка средстава за субвенционисање економских актив-
ности у циљу подизања конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду као и на увођење и 
сертификацију система безбедности и квалитета 
хране, органских производа и производа са ознаком 
географског порекла на газдинствима. Конкурс ће 
бити отворен до утрошка средстава, а рангирање ће се 
вршити по датуму пријављивања, а најкасније до 
30.06.2022. 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 и уговора, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 

Број: 19/22                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               

У Крушевцу,                         Наташа Бачлић, с.р.             

09.02.2022. г.                                                                                            

 
 



     12.03.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 9                                      29 
 

 

60 
На основу  члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), и члана 2. 
Одлуке о одређивању надлежног органа за спро-
вођење поступка давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 18/20) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 22.02.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 
1. Горан Колашинац, дипл.правник - председник 

Комисије 
 
2. Марко Милојевић - дипл.инж.пољ - члан 

Комисије. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ: 
 
1. Милица Михајловић, дипл.правник - предсе-

дник Комисије 
 
2. Сњежана Вујиновић - дипл.инж.пољ. - Пољо-

привредна саветодавна и стручна служба Крушевац -
члан Комисије. 

 
III - Доношењем овог решења престаје мандат 

досадашњем Председнику и члану Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији града Крушевца. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-108/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
61 
На основу члана  3. и 4. Одлуке о оснивању 

Савета за родну равноправност („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/20) и члана 50. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Градско веће града Крушевца на седници од 
28.02.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 

Савета за родну равноправност и то: 
 
Председник: 
Анка Лисинац Митровић, одборник, професор 

разредне наставе; 
 
Чланови: 
1. Љубомир Карић, одборник, магистар наука о 

менаџменту, 
2. Милан Сојевић, одборник, доктор медицине; 
3. Сузана Илић, професор разредне наставе КУД 

"Бела Рада".  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ  председник и чланови Савета 

за родну равноправност и то: 
 
Зa председника: 
Јелена Тодоровић, помоћник градоначелника за 

друштвене делатности, дипломирани економиста; 
 
За чланове: 
1. Мирко Јовановић, члан Градског већа, дипл. 

економиста; 
2. Љиљана Кнежевић, члан Градског већа, 

економски техничар; 
3. Маја Цуцкић, секретар Скупштине града.  
 
III -  Мандат председника и чланова Савета траје 

до истека мандатног периода на који је именован 
Савет. 

 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-42/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
62 
На основу члана 8. Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средста-
ва за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења, Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Крушевца 
за суфинансирање и финансирање програма и проје-
ката од јавног интереса у области здравствене 
заштите ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/18) 
и члана 50. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца на седици одржаној 
дана 28.02.2022. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

о измени Решења о именовању чланова  
Комисије за избор програма и пројеката од јавног 

интереса у области здравствене заштите 
 
I - У Решењу о именовању чланова Комисије зa 

избор програма и пројеката од јавног интереса у области 
здравствене заштите ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
12/19), у ставу I, тачка 4. речи: "Весна Анђелић, начелник 
Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине" замењују се речима: "Драгана Степановић, 
начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине" а у тачки 5. речи: "Зорица Јовановић", 
начелник Одељења за друштвене делатности" замењује 
се речима: "Светлана Видановић, начелник Одељења за 
друштвене делатности". 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-41/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
63 
На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
др. 47/18), Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. 
годину (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 16/21), члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Кру-
шевца", бр. 15/18), члана 21 Правилника о крите-
ријумима и поступку доделе средстава из буџета 

града Крушевца за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса у области: 
превенције, смањењу ризика од катастрофа и управ-
љању ванредним ситуацијама ("Сл. лист града 
Крушевца"  бр. 1/19) и Предлога Одлуке Комисије о 
избору програма/пројеката који се финансирају из 
буџета града Крушевца у 2022. години 

Градско веће града Kрушевца, на седници одржа-
ној дана 10.03.2022. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

 
о финансирању Програма/пројеката од јавног 

интереса у области превенције, смањења ризика 
од катастрофа управљању ванредним 

ситуацијама и противградне заштите за град 
Kрушевац у 2022. години 

 
I - У складу са Одлуком о буџету града Крушевца 

у 2022. години ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/2020"), Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (управљање у ванредним ситуацијама) 
позиција 66, конто 481941 (Дотације осталим 
удружењима грађана), обезбеђена су средства у 
износу од 2.400.000,00 динара и Програм 5 – 
Пољопривреда и рурални развој, позиција 83, конто 
481941 (Дотације осталим удружењима грађана), 
обезбеђена су средства у износу од 4.000.000,00 
динара. 

Средства за суфинансирање и финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса финансираће се 
удружења са територије града Крушевца из области 
превенције, смањења ризика од катастрофа, управља-
њу ванредним ситуацијама и противградне заштите за 
град Крушевац у 2022. години у укупном износу од 
6.400.000.00 динара, реализоваће се на следећи начин: 

 
 
 

Р. 
бр. 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 
Време 

реализације 
пројекта  

Износ 
одобрених 

средстава/дин. 

1. Стрелци противградне 
заштите града 
Крушевца 

''Јачање и унапређење система 
противградне заштите на територији 

града Крушевца '' 

до 
31.12.2022. 

године 

 
4.000.000,00 

2. Ватрогасни савез града 
Крушевца 

''Јачање улоге Ватрогасног савеза 
града Крушевца у систему заштите од 

пожара и ванредним ситуацијама'' 

до 
31.12.2022. 

године 

 
1.400.000,00 

3. Радио клуб Багдала 
Крушевац 

''Јачање улоге радиоаматеризма и 
обука младих радиоаматера по месним 

заједницама у циљу превенције 
управљања ванредних ситуација на 

територији града Крушевца'' 

до 
31.12.2022. 

године 

 
450.000,00 

4. Црвени крст Крушевац ''Јачање капацитета Црвеног крста 
Крушевац за управљање у ванредним 

ситуацијама '' 

до 
31.12.2022. 

године 

 
400.000,00 

5. Аеро клуб ''Михајло 
Живић'' Крушевац 

''Аеро клуб у систему заштите и 
спасавања града Крушевца'' 

до 
31.12.2022. 

године 

 
150.000,00 
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II - Са Удружењима из става I ове Одлуке 

начелник Градске управе града Крушевца закључиће 
уговор у складу са чланом 23. Правилника о кри-
теријумима и поступку доделе средстава из  буџета 
града Крушевца за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса у области: 
превенције, смањењу ризика од катастрофа, управља-
њу ванредним ситуацијама и противградне заштите. 

 
III - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 87-1/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
64 
На основу члана 50 Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", број 15/18), на основу 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину 
("Службени лист града Крушевца", број 23/21), члана 19 
и 20 Правилника о критеријумума и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у 
области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите 
и заштите лица са инвалидитетом ("Службени лист града 
Крушевца", број 15/18), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења (''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 16/18), а 
у складу са Одлуком Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области социјалне 
заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са 
инвалидитетом број 86/22 од 08.03.2022. године 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 10.03.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о избору програма и пројеката у области борачко-

-инвалидске заштите и заштите лица са 
инвалидитетом који ће се финансирати и 
суфинансирати из буџета града Крушевца  

у 2022. години 
 
I - Бирају се програми/пројекти у области боачко 

инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом 
за 2022. годину, који ће се финансирати из буџета 
града Крушевца у 2022. години, у укупном износу од 
8.216.864,00 динара, са позиције 33, конта 481941 
дотације осталим удружењима грађана (расписивање 
јавног конкурса - област борачко инвалидске заштите 
и заштите лица са инвалидитетом). Програми/пројекти 
који су одабрани и предлажу се Градском већу ради 
финансирања или суфинансирања су: 

 
Област борачко-инвалидске заштите 
 
 1. Удружење ратних војних инвалида 
 
 Назив програма: "Програмске активности Удру-

жења ратних војних инвалида Крушевац за 2022. 

годину",  предложена буџетска средства у укупном 
износу од 630.000,00 динара. 

 
2. Заједно за Расински округ-ветерани Крушевац 
 
Назив програма: "Заједно за Расински округ - 

ветерани Крушевац ", предложена буџетска средства 
у укупном износу од 190.000,00 динара. 

 
Oбласт заштите лица са инвалидитетом  
 
1. Међуопштинска организација слепих 

Крушевац - Назив програма: "Програмске активно-
сти 2022. год." - предложена буџетска средства – 
1.536.691,32 динара. 

 
2. Савез глувих и наглувих - Основна 

организација Крушевац - Назив програма: 
"Програмске активности ООГНК у 2022. години"- 
предложена буџетска средства – 1.587.246,32 динара 

 
3. Удружење мултипле склерозе Расинског 

округа - Назив програма: "План активности 
Удружења Мултипле склерозе Расинског округа за 
2022. годину" - предложена буџетска средства – 
849.632,76 динара. 

 
4. Удружење дистрофичара Расинског округа- 

Назив програма: "Годишњи план програма Удружења 
дистрофичара  РО за 2022. годину" - предложена 
буџетска средства – 899.508,00 динара. 

 
5. Друштво за церебралну парализу - Назив 

програма: "Годишњи план и реализација програма 
Друштва за церебралну парализу за 2022. годину" - 
предложена буџетска средства – 869.220,00 динара. 

 
6. Друштво за помоћ ментално недовољно 

развијеним особама града Крушевца  
Назив програма: "Програм рада Друштва за 

помоћ ментално недовољно развијеним особама града 
Крушевца за 2022. годину – родитељска кућа у години 
јубилеја"- предложена буџетска средства - 986.769,28 
динара. 

 
7. Удружење за помоћ особа са аутизмом - 

Назив пројекта: "И ми то можемо", предложена 
буџетска средства – 294.684,00 динара 

 
8. Удружење за помоћ и унапређење положаја 

деце и младих са посебним потребама "Осмех на 
длану" Крушевац - Назив пројекта: "Креативни осмех" 
- предложена буџетска средства – 221.000 динара. 

 
9. Удружење грађана Чарапанско срце -  Назив 

пројекта: "Корачајмо заједно" - предложена буџетска 
средства – 151.200 динара. 

 
II - Пројекти који нису разматрани због 

неиспуњености формалних услова: 
 
Удружење здравствених радника националне 

асоцијације Расинског округа - Према статутарним 
одредбама циљеви Удружења здравствених радника 
националне асоцијације Расинског округа се не 
остварују у области за коју је расписан конкурс, 
односно у области заштите лица са инвалидитетом. 
Такође, пројектне активности нису у складу са 
расписаним конкурсом, те се пројекат одбацује.  
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III - Неутрошена средства у износу од 912,32 
динара остају на позицији 33 конто 481941 - Дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање јавног 
конкурса - област борачко - инвалидске заштите и 
заштите лица са инвалидитетом). 

 
IV - По закључењу Уговора са начелником 

Градске управе града Крушевца, одобрена средства 
биће пренета на наменски рачун подносилаца 
изабраних пројеката, по динамици и условима утврђе-
ним Уговором. 

 
V - Средства за ове намене планирана су Одлуком о 

буџету града Крушевца за 2022. годину, у укупном 
износу од 8.216.864,00 динара, на позицији 33 конто 
481941 - Дотације осталим удружењима грађана (распи-
сивање јавног конкурса - област борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом). 

 
VI – Учесници конкурса који су добили мањи 

износ средстава од траженог, дужни су да доставе 
нову спецификацију трошкова у складу са додељеним 
средствима, у року од 15 дана од дана објављивања 
решења о додели средстава на интернет страници 
града Крушевца. Уколико то не учине, сматраће се да 
су одустали од средстава која су им додељена. 

 
VII - Реализатори програма и пројеката утврђени 

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

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

Управе за трезор, 
- изврше усклађивање буџета програма/пројекта 

са одобреним средствима. 
 
VIII - Ако се реализатор одобреног 

програма/пројекта не одазове позиву за закључење 

уговора у року од осам дана од дана пријема позива, 
сагласно Закону, сматраће се да је одустао од  
програма. 

 
IX - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца'' и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 580-310/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
65 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  10.03.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 1767 од 
24.02.2022. године којом се врши допуна Ценовника 
за одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, 
осталих комуналних услуга и одржавање јавних 
зелених површина и одржавања водотокова другог 
реда,  донетим Решењем Градског већа бр. 38-7/2021 
од 06.12.2021. године.  

 
Врши се допуна у ставу 1. тачка 3. ОСТАЛЕ 

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, тако што се после тачке 39. 
додају следеће позиције: 

 

 

Р.бр. Врста услуге 
Јединица 

мере 
Цена без  
ПДВ-а 

40. Набавка, транспорт и уградња панелне ограде Дин/м² 1.390,00 дин. 

41. 
Набавка, транспорт и уградња стубова за панелне ограде 
на припремљену бетонску подлогу Дин/м 2.130,00 дин. 

42. Набавка, транспорт и уградња пешачке капије Дин/ком. 24.300,00 дин. 

43. 
Набавка, транспорт и уградња гуменог еластичног 

застора са ХИЦ мин.1,5 m 
Дин/м² 6.300,00 дин. 

44. Набавка блока од камена пешчара  Дин/м³ 88.200,00 дин. 

45. 
Набавка,транспорт и уградња гола 3x2m за рукомет и 
мали фудбал Дин/ком. 59.600,00 дин. 

46. 
Набавка и транспорт бетонске трапезне каналете дубине 

50цм 
Дин/м 5.930,00 дин. 

47. 
Набавка, транспорт и уградња љуљашке за децу са 

инвалидитетом 
Дин/ком 199.000,00 дин. 

48. 
Набавка, транспорт и уградња клацкалице са четири 

седишта 
Дин/ком 209.000,00 дин. 

49. Набавка, транспорт и уградња комбинованог игралишта Дин/ком       497.000,00 дин. 

 

 
 



     12.03.2022.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 9                                      33 
 

 

 
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: 023-7/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
66 
На основу чл. 178 и 179 Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 
113/17 - др. Закон, 95/18 и 114/21), чл. 50 Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 10.03.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ЖАЛБЕНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - Образује се Жалбена Комисија града Крушевца 
 
II - Комисија има Председника и два члана  
 
III - Именују се председник и чланови Комисије 
 
За Председника: 
 
- Светлана Видановић, дипл.правник, запослена у 

Градској управи града Крушевца. 
 
За чланове: 
 
- Зоран Вешковац, дипл. правник, запослен у 

Градској управи града Крушевца 
 
- Јасмина Бабић, дипл.правник, запослена у 

Градској управи града Крушевца. 
 
IV - Задатак Комисије је да у складу са Законом у 

другом степену одлучује о жалбама службеника на 
решење којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и 
јавног конкурса. 

 
V - Председник и чланови Комисије именују се на 

период од 5 година и могу бити поново именовани.  

VI - Жалбена Комисија је у свом раду самостална 
и ради у саставу од три члана. 

 
VII -  Жалбена Комисија има свој печат према 

закону којим се уређује печат државних органа. 
 
VIII - Председнику и члановима Комисије 

припада накнада у висини од 5% од просечне нето 
зараде по запосленом у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа за послове 
статистике по одржаној седници. 

 
IX - Исплату накнаде врши Одељење за 

финансије, на текући рачун председника и чланова 
Комисије, на основу Извештаја који сачињава 
Одељење за људске ресурсе. 

 
X - Стручно техничке и административне послове 

за Жалбену комисију обавља Одељење за управљање 
људским ресурсима.  

 
XI - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца" и на интернет презентацији града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 016-10/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
67 
На основу члана 56. 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 одржа-
ној дана 10.03.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ 
ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА ЗА ВОДЕ II РЕДА  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Oпера-

тивног плана за одбрану од поплава на територији 
града Крушевца за воде II реда за 2021. годину. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 87-3/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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68 
На основу члана 56. 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 одржа-
ној дана 10.03.2022. 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 2022. ГОДИНУ 

 
I – УСВАЈА СЕ Oперативни план за одбрану од 

поплава на територији града Крушевца за воде II реда, 
за 2022. годину. 

 
II – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 87-4/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
69 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 15/18), члана 
27. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса у области превенције, смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/19) и тачке II 
Решења о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од посебног јавног интереса  за развој и 
функционисање система превенције, смањења ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
града Крушевца, Градског већа града Крушевца, ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/19), 

Градско веће града Крушевца је на седници 
одржаној дана 10.03.2022. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма 

и пројеката од јавног интереса финансиран из буџета 
града Крушевца у области: превенције, смањења 
ризика од катастрофа, управљању ванредним ситуа-
цијама и противградне заштите за град Крушевац у 
2021. године достављен од стране Комисије за избор 
програма и пројеката од посебног јавног интереса  за 
развој и функционисање система превенције, смање-
ња ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама града Крушевца. 

 

II – Закључак објавити у ''Службеном листу града 
Крушевца''. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 87-2/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
70 
На основу члана 40. Закона о социјалној заштити 

("Сл. гласник РС", бр. 24/11), члана 69. став 4. Одлуке о 
правима и услугама у социјалној заштити града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/13, 11/13, 
1/14, 14/16, 9/17, 13/19 и 16/19) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца је дана 10.03.2022. 
године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Даје се сагласност на Правилник о условима 

обезбеђивања и пружања услуге Дневни боравак за 
децу, младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-80/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
71 
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 
118/2021) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.02.2022. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2022. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 330, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
764.341 динара распоређено на следеће кориснике:  

У разделу 6 – Градска управа, програм 0602: Опште 
услуге локалне самоуправе, активност 0001: Функцио-
нисање Градске управе, економска класификација 
515124 – скулптуре, позиција 56 – Нематеријална имо-
вина, повећава се за 764.341 динар. 
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Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 
2. решења у износу од 764.341 динара су непланирана 
средства за порезе и доприносе за самосталне 
уметнике који нису у радном односу – академског 
вајара Томе Коматине. 

 
2. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
3. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА   
III Број: 401-8/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
72 
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  10.03.2022. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2022. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
37.530 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, акти-
вност 0001: Функционисање Градске управе, економска 
класификација 414000, позиција 39 – Социјална давања 
запосленима, повећава се за 37.530 динара. 

       
Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. решења у износу од 37.530 динара су недовољно 
планирана средства за исплату солидарне помоћи 
запосленој Сањи Јевтић, због смрти оца. 

 
2. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
3. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-12/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

73 
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, 149/20 и 118/2021) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 17.02.2022. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.000.000 динара, извор финансирања 08 –
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова и сада износе 5.332.079.656 
динара, уплатом донатора Батрића Радуновића за 
суфинансирање израде скулптуре потпуковнику 
жандармерије Вељку Раденовићу. 

 
Приходи и расходи буџета повећавају се за 

2.000.000,00 и сада износе 5.200.457.332 динара. 
 
Приходи на конту 744241 – Капитални 

добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова, повећавају се за 2.000.000 
динара и сада износе 2.000.000 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се 

у износу од 131.622.324 динара. 
Средства у износу од 2.000.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се: 
 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
Градска управа, програмска активност 0001 (ПА: 
„Функционисање Градске управе“) функционална 
класификација 133 и то: 

 
Позиција - 56, економска класификација 515000 – 

Нематеријална имовина износ од 2.000.000 динара: 
 
- конто 515124 – Скулптуре, износ од 2.000.000 

динара. 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-4/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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74 
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, 149/20 и 118/2021) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.02.2022. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.033.242 динара, извор финансирања 07 – Трансфери 
од других нивоа власти и сада износе 5.334.112.898 
динара, уплатом Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, по изводу бр. 1 од 14.02.2022. године. 

 
Укупни расходи буџета за 2022. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.033.242 динара, извор финансирања 07 и сада 
износе 5.334.112.898 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.033.242 динара и сада износе 5.202.490.574 динара. 

Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 
трансфери у ужем смислу од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 2.033.242 динара и 
сада износе 2.033.242 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се 
у износу од  131.622.324 динара. 

Средства у износу од 2.033.242 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Градске управе, програм 2003: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ, пројекат 5019 - (П: „Капитално 
одржавање објеката основних школа на територији 
града Крушевца“) функционална класификација 912 – 
Основно образовање и то: 

 
Позиција - 148, економска класификација 511000 

– Зграде и грађевински објекти: 
  
- конто 511323 - Капитално одржавање објеката 

за потребе образовања, износ од 2.033.242 динара, 
 
2) О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-5/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА И ДРУГО 
 

 

 
75 
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 и 24/18), дана 23.02.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 5/11 ... 6/13) тако што се: 

 
- у чл. 6. став 1. тачка 20. 1 мења се да гласи: 
 
"20.1. Улица Иванковачка, десном страном од 

улице Косовске до улице Саве Шумадиновића за 
подужно паркирање на коловозу;" 

 
- у члану 13. ставу 1. тачка 21.1 мења се да гласи: 
 
"21.1. Улица Иванковачка, левом страном од 

улице Косовске до улице Саве Шумановића;" 
 
2. Саобраћајну сигнализацију сходно Саобраћај-

ном пројекту за измену режима у улици Иванковачкој и 
улици Колубарске битке у Крушевцу ЛИСТ 2 II бр. 449 
од 18.02.2021. године израђен од стране Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Кру-

шевац да, сходно чл. 158, став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат у 
складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1 
диспозитива овог Решења које се односи на паркирање 
и достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти.  

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца". 
 
IV Број: 344-37-2/21      ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА, 
    Весна Анђелић, с.р. 
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Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
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