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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЛЕСКОВЦА
246.
На основу члана 71. Статута града Лесковца („Слу
жбени гласник града Лесковца", бр. 28/18),члана 2. 
Одлуке о Градском већу града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца", број 15/08), члана 2, 4. и 
37. Пословника о раду Градског већа града Лесковца 
("Слу жбени гласник града Лесковца", број 11/08), и 
Ре шења Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде о давању претходне сагласности на Пре
длог Програма подршке за спровођење пољо привредне 
политике и политике руралног развоја за град Лесковац 
за 2020. годину, број 3204003786/202009 од 12. јуна 
2020. године,  Градско веће града Лесковца на 133. 
седници, одржаној 23. јула 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ

1. Усваја се Програм подршке за спровођење пољо
поривредне политике и политике руралног развоја за 
град Лесковац за 2020. годину.
2. Решење доставити Одељењу за привреду и 
пољопривреду и архиви Градског већа.

Број: 06110/20II
У Лесковцу 23. јула 2020. године

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

247.
Образац 1

На основу члана 46. и члана 66. став 5. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07,
83/14  др. закона, 101/16  др. закон и 47/18), члана 13. 
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју ("Сл. гласник РС", број 10/2013,142/2014, 
103/2015 и 101/2016), члана 71, тачке 5) и 32) Статута 
града Лесковца ("Сл. гласник града Лссковца" бр. 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16,9/17  испр. и 28/18), 
Одлуке о буџету града Лесковца за 2020. годину ("Сл. 
гласник града Лесковца" бр. 34/19) и члана 2. Одлуке 
о Градском већу града Лесковца ("Сл. гласник града 
Лесковца", број 15/08), на 131. седници
Градског већа града Лесковца, одржаној 15.05.2020. 
године, је донело ПРЕДЛОГ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА град 
Лесковац, за 2020. годину

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике: 
Град Лесковац је на трећем месту по величини тери
торијалне површине коју покрива у Србији, заузима 
површину од 1.025кm2. Град Лесковац има 144 на
сељена места од којих су три, Лесковац, Грделица и 
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Вучје, градског типа, 39 насељених места су подру
чја са отежаним условима рада у пољопривреди. Ово 
је град са развијеном текстилном, хемијском, дрво
пре  рађивачком и прехрамбеном индустријом, град 
роштиља и кулинарских специјалитета. Просечна гу
стина насољености по 1 км2 износи 140,69.

Природни услови и животна средина: Умерено
ко нти нентална клима, са просечном годишњом те
мпе ратуром од 11,10°С, падавинама 625.40 mm, 
одре ђена географском ширином (северна географска 
ши рина 42°52'; источна географска дужина 21° 57'.), 
надморском висином (210240 м) и рељефом (по
вољан размештај висија и низија) утицала је да оду
век ово подручје буде погодно за живот и основне 
привредне активности. Највећа река лесковачког 
крајаје Јужна Морава у коју се уливају Власина, која 
захвата воду из Власинског језера и протиче кроз 
Црну Траву и Власотинце, Ветерница, која протиче 
кроз Лесковац; Јабланица која извире подно Гољака 
и протиче кроз Медвеђу и Лебане,  Пуста река, 
која креће са планине Радан, напуни Брестовачко 
језсро и протиче кроз БОЈНИК. Вучјанка, која креће 
са планине Кукавице, протиче кроз Вучје и улива 
се у Ветерницу. У Лесковачком крају познате су и 
Козарачка река, Предејанска, Копашничка и Сушица. 
Град је окружен са три вештачка Језера: Власинско, 
Барје, Брестовачко. У зависности од конфигурације 
терена подземне воде се налазе на дубини од 2,9 до 
100 м, са тенденцијом пораста. Природна богатства 
лесковачког краја погодују великој разноврсности 
биљног и животињског света. Најраспрострањеније 
врсте животиња су: срндаћи, дивље свиње, зечеви, 
јаребице и фазани, док је код биљака приметно веома 
разнолико присуство лековитих и других корисних 
биљака. Лесковачки крај поседује преко 50 ретких 
(углавном лековитих) биљака, као и ендемских и 
реликтних врста. Према попису пољопривреде под 
шумом jе 27.767 hа. Учешће површина под шумом 
у укупној површини града износи 27,09%. Према 
изворима Општине и региони у Републици Србији 
из 2017. године пошумљено у 2016. години износи 
37,17 hа, пошумљено у шуми лишћарима 13,27 hа, 
четинарима 13,30 hа, изван шуме лишћарима 9,50 hа, 
четинарима 1,10 hа. Посечена је дрвена маса 43.833 

m3. У области дрвне индустрије доминира производња 
финалних производа (производа од масивног дрве та, 
школски, предшколски, и канцекарисијски наме штај, 
грађевинска столарија, комадни намештај, тапа
цирани намештај, фурнир, палете, брикет). Укупан 
број предузећа и предузетничких радњи дрвне 
индустрије јо 72 и у њима, према средњој месечној 
вредности за 2012. годину ради 547 радника. Земље 
у које се највише извози дрвне грађе и намештаја од 
дрвета су Италија и Немачка, а затим следе Грчка, 
Шпанија, Шведска, Русија.

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Према 
званичним подацима последњег пописа 2011. године, 
на територији нашег града живи 144.206 становника, 
што је за 12.046 мање у односу на попис 2002. год. 
Негативни природни прираштај износи 6,7 на 1000 
становника. Миграција, односно изузетно изражено 
исељавање из региона (посебно младих) је велики 
проблем града, иако се наставља вишедеценијски 
тренд присутан на нивоу целе Србије: миграције 
из села ка граду. Степен образовања становништва 
града, као и структура стручне понуде је неповољнија 
него у Републици Србији, а далеко заостаје и за по
требама развоја града. Просечна старост стано
вни штва износи 42,1 година. Од укупног броја 
становништва на територији града Лесковца, 49,67% 
су мушкарци, 50,33% су жене. Учешће пољо при
вредног становништва у односу на укупно износи 
54,73 %.

Диверзификација руралне економије: Према 
изво ру података Општине и региони у Републици 
Срби ји, у октобру 2015. године, од укупног броја 
ста новника по методолигији ЕУ стопа незапо сле
ности је 19,48%, по методологији НСЗ 32,04%, 
број нсзапослених мушкараца је већи од броја 
неза послених жена. По истом извору стопа запо
слености у октобру 2015. године по мето дологији 
РСЗ је 27,39%. Учешће пољопривреде у привредној 
структури није задовољавајући и треба радити на 
унапређењу пољопривредне производње. На тери
торији Града налази се једна кванташка пијаца, 
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шест зелених пијаца (четири су у самом Граду, 
једна у Грделици и једна у Вучју) и две сточне 
пијаце (једна је на периферији Града, док се друга 
налази у селу Грделица, у непосредној близини 
Рупске реке). У оквиру прехрамбене индустрије, 
на територији града Лесковца најзаступљенија је 
производња и прерада воћа, поврћа и меса. Укупан 
број предузећа и предузетника ове производне гране 
је 116. Економски активно становништво чини 
41,24%, од чега 26,53% обавља занимање, а 14,71% 
су незапослени. Проценат економски неактивног 
становништва у односу на укупан број становништва 
је доста већи од економски активног становништва и 
износи 84.730 становника, односно 58,76%. Највећи 
проценат чине пензионери са 21,57%, док су на 
другом месту деца млађа од 15 година са 14,57%. Од 
укупног броја становника 54,73% становника бави се 
пољопривредом. Лесковац је једини град у Србији који 
има два међународно призната прехрамбена бренда 
„Лесковачко роштиљ месо" и „Лесковачки домаћи 
ајвар". У току је брендирање и трећег производа 
„Лесковачка домаћа спржа". У свом окружењу 
Лесковац има здраву и чисту природу, тако да је 
веома примамљив за посетиоце који желе да га на тај 
начин упознају. Ту се налазе реке, језера, излетишта и 
ловишта. Такође има и веома богату историју и нуди 
посете историјским знаменитостима, споменицима 
културе и византиским градовима из далеке 
историје. Пашина чесма, представља најпосећеније 
и најперспективније излетиште лесковчана. Налази 
се 10 кш од Лесковца. Положај, конфигурација 
терена и богатство четинарском и храстовом шумом 
на 86 ћа, чини излетиште атрактивним за спорт, 
рекреацију и ловни туризам. На .јужној страни од 
Лесковца простире се планина Кукавица, између две 
река Јужне Мораве и Ветернице, са врхом Влаином 
од 1.442 метара надморске висине. Од Лесковца је 
удаљена 16 кш. Кукавица је идеално место за сеоски 
туризам и располаже природним условима за развој 
планинског и ловног туризма, обзиром на богатство 
ловне дивљачи, од којих су најзначајнијс дивње 
свиње и срнећа дивљач. Од најзначајних културно 
историјских наслеђа града су Хидроелектрана Вучје 
чија градња је почела конструисањем канала 1902
1903. године, који воду доводи изнад електране. 

Природна лепота изградњом канала није нарушена, 
шта више са његових обода пружа се прелеп 
поглед на водопаде, камене литице и на кањон реке 
Вучјанке. Најстарији далековод у Србији дужине 
17 километара је повезивао хидроелектрану и град 
Лесковац, са којим су власници електране имали 
уговор о осветљавању. Скобаљић град се налази на 
врху стеновитог гребена планине Кукавице на левој 
обали кањона реке Вучјанке, за културно добро 
проглашен је 1986. године. Захвата површину од 2 ћа. 
На овом простору пронађени су фрагменти грнчарије 
из периода III1 века п.н.е. у слоју рушења зида 
грађеног од камена повезаног блатом. Слој је датован 
републиканским денаром из 100. године п.н.е. То су 
остаци тврђаве из предримског времена. Млађа фаза 
утврђења потиче из рановизантијског времена из VI 
века . Сачувани су делови бедема грађени од камека 
и малтера. Овај бедем је оштећен  пресечен бедемом 
с краја XIV и прве половине XV века. Спомен па
рк меморијални комплекс на источној падини Хи
сара изграђен је 1971. године по идејном решењу 
архитекте, Богдана Богдановића. Археолошки ло
ка литет Хисар у Лесковцу налази се, на међи пло
дних долина река Јабланице и Ветернице, на на
дморској висини од 310м. Захваљујући повољном 
стратегијском положају, с једне стране, и благим 
падинама усред плодне лесковачке котлине, с друге 
стране, насељаван је од праисторије па до данас. 
Откривен је велики број архитектонских и других 
објеката, мноштво керамичког материјала, новца и 
велики број археолошких предмета од метала, стакла, 
кости и камена који документују живот дуг седам 
миленијума на Хисару  односно у Лесковцу. Остаци 
најстаријих насеља потичу из средњег и млађег 
неолита. Хисар је насељаван и током свих периода 
металног доба: бакарног средњег бронзаног доба и 
гвозденог доба. Откривани су остаци утврђења из 
касноантичког доба  IV век н.е. и рановизантијског 
доба  VI век н.е, као и српског средњег века и турског 
периода. Поред насеља и утврђења откривени су и 
делови некропола из рановизантијског доба и српског 
средњег века  ХIIХIII век. Шездесетих година 
прошлог века од старих заната били су развијени 
во скарски, лицидерски, сарачки, грнчарски и ужа
рски. Календар манифестација руралне средине Од 
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постојећих манифестација на територији града које 
се везују искључиво за руралну средину и село и 
последњих година су по посећености превазишле 
локалне оквире, треба поменути: • ПИХТИЈАДА у 
селу Грабовница која се одржава у јануару; • ДАНИ 
ПОВРТАРА у селу Номаница, која се одржава у 
септембру; • РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КРАВА И 
ЈУНИЦА, у Лесковцу, која се одржава у септембру; • 
ДАНИ МЕДА у Лесковцу, која се одржава у октобру; • 
ЛЕСКОВАЧКИ АЈВАР у Лесковцу, у октобру; У 2016. 
години Град је преко Агенције за локални економски 
развој организовао манифестације: • ДАНИ ЈАГОДЕ 
у селу Душанову, у јуну; • ДАНИ ВИШЊЕ у сeлу 
Липовица, у јулу; • ДАНИ КРУШКЕ у Вучју, у августу; 
• ДАНИ ПАПРИКЕ у селу Локошница у септембру; • 
ДАНИ КРОМПИРА у селу Печењевце у децембру. У 
2017. години Буџетки фонд за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца је преко градске Управе 
 Одељења за привреду и пољопривреду организовао 
манифестације: • ДАНИ ВИШЊЕ у селу Липовица, 
у јулу; • ДАНИ КРУШКЕ у Вучју, у августу; • ДАНИ 
ПАПРИКЕ у селу Локошница у септембру; • ДАНИ 
КРОМПИРА у селу Печењевце у децембру. У 2018. и 
2019. години Буџетки фонд за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца је преко Градске Упра
ве  Одељења за привреду и пољопривреду орга
низовао манифестације: • ДАНИ ЈАГОДЕ у селу Ка
рађорђевцу и Душанову, у мају, • ДАНИ ВИШЊЕ 
у селу Радоњица, у јуну; • ДАНИ КРУШКЕ у селу 
Мирошевце, у августу, • ДАНИ ПАПРИКЕ у селу 
Локошница у септембру, • ДАНИ КРОМПИРА у 
селу Печењевце у децембру.

Рурална инфраструктура: Град Лесковац се налази 
у групи од 25 урбанизованих градова/општина и 
издваја се по свом специфичном положају, јер се 
центри Ниш, Лесковац и Врање налазе у јужном делу 
међународног саобраћајног коридора 10. У погледу 
функционално урбаног значаја Лесковац представља 
једно од 16 функционалних урбаних подручја од 
државног значаја, где на 2,4% републичког простора 
живи 3% становништва Републике. Основни извор 
за снабдевање водом града Лесковца представља 
акумулација "Барје" настала преграђивањем реке 
Ветернице, тридесет км узводно од Лесковца, код 

истоименог села. Из акумулације "Барје" вода долази 
до постројења за пречишћавање воде за пиће, које 
се налази се на 5,5км низводно од бране у селу 
Горина. Укупан капацитет постројења износи 840 
l/s, а његова реализација је са две технолошке линије 
од 420 1/5. Висински положај постројења је одређен 
тако да се вода гравитационо допрема до резервоара 
25.000 m) на Рударској коси у близини Лесковца, 
а успут се водом снабдева подручје двадесетак 
насеља. Електоенергетска инфраструктура Основно 
разводно постројење за напајање Лесковца и околине 
представлдз ТС 400/220/110кВ „Лесковац 2", путем 
110кВ ДВ. Са електроенергетским системом Србије 
Лосковац је повeзан преко слeдећих далековода и 
то: 1. 400 кВ ДВ (ТС „Ниш 2"  ТС „Лесковац 2") 
2. 220 кВ ДВ (ТС „Ниш 2"  ТС „Лесковац 2") и 3. 
110 кВ ДВ (ТС „Ниш 2"  ТС „Лесковац 4"), (ТС 
„Лесковац 4"  ТС „Лесковац 2"), (ТС „Лесковац 2  
ТС „Врла 3") и (ТС „Лесковац 2"  ЕВП Грделица  
ТС „Врла 3"). Стање у фиксној телекомуникационој 
мрежи се по квалитету у претплатничкој мрежи 
можо оценити као релативно задовољавајуће када је 
у питању пренос говорног сигнала. Услугу фиксне 
телефоније у Лесковцу пружају следеће фирме 
Телеком Србија, СББ, ЕХЕ NET и Супер нова. 
Услуге мобилне телефоније, интернета и кабловске 
телевизије у Лесковцу пружају многе фирме тако да 
је заступљена јака конкуренција која гарантује висок 
квалитет наведених услуга. Мобилни оператери у 
Лесковцу су: Вип мобиле д.о.о., Телеком Србија а.д. 
и Теленор Србија . Оператери кабловске телевизије 
су: СББ, Телеком Србија, Коперникус, Орион 
телеком. Интернет услуге у Лесковцу пружају све 
горе наведене фирме са одличним интернет пакетима 
који се тренутно нуде у целој Србији. Град Лесковац 
са околним општинама јо први имао храбрости 
да почне са практичном применом Нацоналне 
стратегије управљања отпадом тако што је иницирао 
потписивање првог међуопштинског споразума који 
је био увод у формирање првог региона за управљање 
отпадом у Републици Србији. Индустријски и 
демографски развој Лосковца наметнуо је потребу 
изградње савремене канализационе мреже. Због 
конфигурације терена на ком се налази град, одвод 
отпадних вода у Лесковцу представља специфичан 
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проблем. У циљу унапређења животне средине и 
заштите здравља наших грађана, граду Лесковцу 
одобрен је пројекат изградње постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Постројење ће моћи да 
преради 800 литара отпадних вода у секунди. У циљу 
заштите отпадних и површинских вода утврђена су 
3 степена приоритета заштите и то: високи, средњи 
и ниски. Жељковац је прва регионална санитарна 
депонија у Републици Србији која је изграђена и 
пуштена у рад а налази се на територији града Ле
сковца. Од стране Скупштине града Лесковца компа
нији PORRWRNER&WEBER је поверена кому
налан делатност сакупљања и одвожења комуналног 
отпада.

Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно земљиште: По попису пољопри
вреде 2012. године, расположиво земљиште за 
бављење примарном пољопривредном производњом, 
пољопривредне површине приватних газдинстава 
износи 48.650ha, док се не користи 6.173ha. Под 
шумским земљиштем је 10.186ha, остало 1.632ha. 
Од ове површине користи се 30.659ha, земљиште 
је углавном III и IV класе. Под окућницом налази 
се 231ha, оранице и баште 22.448ha, ливаде и 
пашњаци 3.814ha, воћњаци 3.435ha, виногради 
673ha, расадници 56ha, остало 1ha. Организовани 
систем одводњавања на територији града у суштини 
не постоји. Од наведене коришћене пољопривредне 
површине наводњава се само 2.939ha што је веома 
мало у односу на укупну површину. Према интерним 
изворима укупно пољопривредно земљиште на 
територији града у власништву државе је 6.200ha, 
мада реално та површина износи око 4.000ha (када 
се одбију земљишта под објектима, гробља, шуме). 
Тренутно је у понуди 3.500ha. Површина пољо
привредног земљишта у државној својини која се даје 
у закуп физичким лицима износи око 95% у односу 
на око 5% правним лицима.

Вишегодишњи засади: Због географских и клима
тских предиспозиција, које погодују развоју воha
рства и виноградарства, воће и производи од воha 
су увек били једна од највећих извозних шанси југа 

Србије и нашег града. Као једна од најважнијих грана 
производње у пољопривреди, воhaрство је увек имало 
велики значај за комплетан економски развој села. 
У воhaрсковиноградарској производњи, потребно 
је подстицати подизање засада са квалитетнијим 
и савременијим сортама, са одабиром сортимента 
прилагођених тражњи страног тржишта. Површина 
под засадима воha је 3.435 ha. Од тога под засадима 
јабуке је 245 ha, крушке 362 ha, брескве 69 ha, кајсије 
11, вишње 1.353 ha, шљиве 1.002 ha, ораха 63 ha, 
лешника 30 ha, осталим дрвенастим врстама 77 ha, док 
је под засадима малине 173ha, купине 46 ha и осталог 
бобичастог воha 5 ha. Већина пољопривредних прои
зво ђача у воhaрству и виноградарству бави се полу
интезивном производњом. Највише се наводњавају 
јабука, крушка, јагода, малина а остало се скоро 
уопште не наводњавања.

Сточни фонд: На територији града Лесковца постоје 
одлични природни потенцијали за развој сточарске 
производње. По попису пољопривреде из 2012. 
године, под ливадама и пашњацима налази се 3.814 
ha. Под крмним биљем је 3.035 ha: мешавина трава 
833 ha, кукуруз за силажу 219 ha, детелина 1.183 
ha, луцерка 700 ha, остале крмне легуминозе 80 ha, 
остало биље које се жање на зелено 15 ha, сточна репа 
1 ha, остало коренасто и зељасто крмно биље 3 ha. 
На пољопривредним газдинствима налази се: 8.193 
објеката за смештај кокошака носиља; 10.125 објеката 
за смештај говеда; 14.660 објеката за смештај свиња; 
1.223 објеката за смештај остале стоке. По попису 
пољопривреде из 2012. године на територији града 
Лесковца било је 13.792 грла говеда, 35.841 грло 
свиње, 6.367 грла оваца и коза, 201.915 грла живине 
и 11.206 кошница пчела. На територији града налази 
се "Млекара ДОО" Лесковац која се бави прерадом 
млека и производњом млечних производа. Такође се 
на територији града налази "Месокомбинатпромет 
ДОО" Лесковац, то је модерна кланична индустрија 
и прерада регистрована за увоз и извоз меса. Налази 
сс у селу Турековац, десетак километара од града, 
где се на 8 hа ограђеног земљишта налази кланица са 
прерадом, пратећи објекти и управна зграда укупне 
површине 7000м2. Капацитет кланице су 90 грла 
крупне стоке, 300 свиња и 1000 јагњади дневно, док 
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су капацитети прераде око 151 по смени, зависно од 
структуре. По попису пољопривреде из 2012. године 
12.142 пољопривредна газдинства има 23.987 условна 
грла. На 10.101 поллзпривредном газдинству има 
живине 201.915, на 219 пољопривредних газдинства 
има 3.900 оваца, на 9.664 пољопривредна газдинства 
има 35.841 грла свиње, на 487 има 13.792 грла говеда, 
кошница пчела има 11.206.

Механизација, опрема и објекти: Према подацима 
пописа пољопривреде из 2012. године на територији 
града има 8.580 једноосовинских трактора, 11.480 
двоосовинских трактора, 656 комбајна и 34.844, 
прикључних машина. На пољопривредним газди
нстви ма налази се: 8.193 објеката за смештај коко
шака носиља; 10.125 објеката за смештај говеда; 
14.660 објеката за смештај свиња, 1.223 објеката за 
смештај остале стоке. За смештај пољопривредних 
производа на газдинству: 10.239 кошева за кукуруз; 
7.621 амбара; 112 силоса. Сушара има 108, објеката 
за силажу 231. За смештај пољопривредних машина 
и опреме има 9.044 објекта и 35 хладњаче

Радна снага: Према попису пољопривреде из 2012.
године на пословима пољопривреде било је ангажовано 
40.138 чланова. Од овог броја на породичном газдинству 
39.998 чланова, на газдинствима правних лица било 
је ангажовано 140 члана. На основу уговора према 
годишњој радној јединици било је 772. На 6.858 ГРЈ 
по попису 2012. године на пословима пољопривреде 
ангажовано је 15.507 менаџера са нивоом обучености: 
само пољопривредно искуство 9.542, курсеви из 
области пољопривреде 91, пољопривредна средња 
школа 482, друге средње школе 4.388, пољопривредна 
виша школа или факултет 210, друга виша школа или 
факултет 794, похађали курсеве у 2012.  419. На 4.546 
породичних газдинстава ангажована сезонска радна 
снага 593 ГРЈ, а на 12 пољопривредних газдинстава 
правних лица 178 ГРЈ, на 3 пољопривредна газдинства 
правних лица на основу уговора ангажовано је 1ГРЈ.

Структура пољопривредних газдинстава: Од 43.603 
домаћинстава на територији града 15.507 су пољо
привредна газдинства. На располагању је 48.650 hа 
пољопривредног земљишта од ове површине обрађује 

се 30.658 ha, не користи се 6.173 ha, под шумским 
земљиштем је 10.186 ha, остало земљиште 632 ha. 
Просечна велична поседа по газдинству износи 1,98ha. 
12.142 пољопривредна газдинства држе укупно 23.987 
условних грла.

Производња пољопривредних производа: Град 
Лесковац припада региону са економијом базираном 
на природним богатствима и неискоришћеним ресу
рсима, што га сврстава у мање развијене градове. 
Искуства земаља у развоју указују на то да поред 
улагања у индустрију троба улагати и у пољопривреду. 
На територији града постоје одлични услови за 
бављење овим видом пољопривредне производње. У 
2013. години према нашим подацима само једно по
љопривредно газдинство бавило се органском пољо
привредном производњом. Повртарска произво дња 
на подручју града Лесковца има значајног удела у 
укупној биљној производњи. Под поврћем по попису 
из 2012. године било је 1.468ha, под кромпиром 
1.284ha, под махунаркама 218ha. Веома је значајна и 
воћaрска производња по истом извору под воћњацима 
је било 3.435ha и под виноградима 673ha. По попису 
пољопривреде из 2012. године производња пшенице 
је износила 40.0941., кукуруза 36.8711, пасуља 1.0351, 
кромпира 11.4301, јабуке 2.8051, шљива 8.3751, дете
лина 1.7071, грожђе 22.4881. Сточарских прои звода 
3.5661 меса, 4.3861 млека, 69.000 јаја

Земљорадничке задруге и удружења пољопривре
дника: На територији града активно функционишу 
неколико земљорадничких задруга које се баве про
изводњом паприке, парадајза и вишње. Од удружења 
активно функционише десет удружења. Чланови удру
жења баве се производњом паприке, парадајза, купуса 
и другог поврћа, крушке, јабуке, вишње, шљиве, јагоде, 
меда. Главни проблем у претходним годинама била је 
ниска откупна цена пољопривредних производа. У 
2017. години, само је шљива имала добру откупну цену. 
Постојеће задруге и удружења имају позитиван утицај 
на повећање пољопривредне производње и служе 
као одличан пример за формирање нових. У 2018. 
години кабинет министра без портфеља за дуженог за 
регионални развој и координацију рада јавних предузећа 
у сарадњи са локалном самоуправом расписао је 
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јавни конкурс. Бесповратна средства одобрена су за 
4 задруге: 1. 33 Професионал СМС  Доње Трњане, 
за пројекат Пластеник (набавка пластеника, трактора 
и прикључних машина за обраду земљишта); 2. ПЗ 
Кумови плус  Вучје, за пројекат Шљива нашег краја 
(набавка машина за бербу, заштиту и обраду земљишта 
у воћарству); 3. 33 Петровић  Горње Крајинце, за 
пројекат Повећање прераде млека набавком генетски 
појачаних стеоних јуница за добијање улазне сировине 
и куповина трактора (трактор и 39 грла стеоних јуница); 
4. 33 Градацвоће  Градашница, за пројекат Опрема 
за хладњачу. Укупно одобрена средства за наведене 4 
задруге са територије града Лесковца за 2018. годину 
износи 36.339.421,93 динара.

Трансфер знања и информација: Пољопривредна 
саветодавна и стручна служба Лесковац покрива 
подручје Јабланичког округа са својих шест општина 
 Лесковац, Лебане, Власотинце, Бојник, Медвеђа и 
Црна Трава. У стручној служби раде саветодавци одго
варајућих профила. Саветодавци ПССС организују 
стручна предавања, трибине, радионице и веома често 
предавања држе професори са Високе струковне 
пољопривредне школеПрокупље, Високе струковне 
економске школеЛесковац, Пољопривредног факу
лтетаЛешак (Косовска Митровица ). Осим стручног 

кадра ПССС Лесковац има неопходне лабораторије 
за испитивања земљишта, лабораторију за контролу 
квалитета семена пољопривредног биља, испитивање 
масноће млека, фитопатолошку лабораторију која се 
бави идентификацијом штетних организама на гајеним 
културама и апарата за утврђивање афлатоксина у 
житарицама. Надлежно одељење Градске Управе 
такође активно учествује у преносу информација по
љо привредним произвођачима везано за Конкурсе 
које расписује Министарство пољопривреде, шума
рства и водопривреде. Невладине Организације у 
једининци локалне самоуправе Лесковца су: Ресурс 
центар, програм и акције центра су намењени лока
лној заједници у целини и њеном напретку. Међутим 
акценат је ипак на младима, незапосленима и припа
дницима мањинских заједница. Услуге Ресурс центра 
такође пружа и консултантску помоћ код писа ња 
пројеката. Народни парламент је једна од најста
ријих непрофитних и невладиних организација у 
Лесковцу. ХЕЛП  је немачка невладина хуманитарна 
организација. Хелп обезбеђује социјалну економску 
помоћ за угрожено становништво, подржава развојне 
пројекте и тиме смањује сиромаштво. ГИЗ је немачка 
организација за међународну сарадњу која спроводи 
Пројекат подстицање запошљавања младих. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни 
број

Назив мере Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД)

Износ 
постицаја 

појединици 
мере 

(апсолутни 
изиос у РСД)

Износ подстицаја 
по кориснику(%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%)

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни 
број

Назив мере Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД)

Износ 
постицаја 

појединици 
мере 

(апсолутни 
изиос у РСД)

Износ подстицаја 
по кориснику(%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%)

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни 
број

Назив мере Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД)

Износ 
постицаја 

појединици 
мере 

(апсолутни 
изиос у РСД)

Износ подстицаја 
по кориснику(%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%)

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

1 Инвестиције 
у физичку 
имовину 
пољопри
вредиих 
газдинстава

101 29.100.000,00 50 70.000,00 0,00

2 Инвестиције за 
унапре ђење и 
развој руралне 
инфрастру
ктуре и услуга

301 600.000,00 60 120.000,00 0,00

УКУПНО 29.700.000,00
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Табела 4. Посебни подстицаји

Редни 
број

Назив мере Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД)

Износ 
постицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД)

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%)

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(акоје 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

1 Подсти цаји за 
промо тивие 
активности у 
пољопри вреди 
и руралном 
развоју

402 1.240.796,00 0,00 100 200.000,00 59.204,00

УКУПНО 1.240.796,00

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

Редни 
број

Назив мере Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД)

Износ 
постицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД)

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%)

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ аланираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих 
обавеза)

30.940.796,00

Планирана средства за директна плаћања 0,00

Планирана средства за кредитну подршку 0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 29.700.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје 1.240.796,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе 59.204,00
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Циљна група и значај променс која се очекује за 
кориснике: Програм има за циљ стимулисање оних 
делатности и сегмената производње који су процењени 
као стратешки најзначајнији за очување и унапређење 
постојећих капацитета у пољопривреди, стварање но
вих и диверзификацију привредних активности у ру
ралним срединама. Потенцијални корисници про грама 
подршке су регистрована пољопривредна газдинства 
и задруге са теригорије града Лесковца. Лесковачка 
котлина има велики значај за развој пољопоривреде, 
с обзиром да се одликује веома повољном климом и 
великим потенцијалом плодношћу земљишта. Ре
а лизацијом Програма битно ће се утицати на одр
жи вост пољопривредне производње, смањиће се 
тро шкови пољопривредне производње, унапредиће 
се пољопривредна производња, повећаће се конку
рентност. Сви ови параметри утицаће на повећање 
продуктивности и ефикасности пољопривредне прои
зводње, уз побољшање квалитета живота и останак 
младих на селу. .

Информисање корисника о могућностима које 
пру жа Програм подршке за спровођење пољо при
вредне политике и политике руралног развоја: 
Информисање потенцијалних корисника о мерама 
ко је су дефинисане Програмом вршиће се путем ло
калних телевизија, објављивањем на интернет стра
ници града Лесковца, као и путем информисања по
те нцијалних корисника у месним канцеларијама.

Мониторинг и евалуација: Комисија Буџетског 
фо нда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца у сарадњи са Градском управом  Одељењем 
за привреду и пољопривреду формираће Комисију за 
пријем и обраду захтева пољопривредних произвођача 
за коришћење подстицајних средстава. Комисија за 
пријем и обраду захтева ће након административне 
процедуре изаћи на терен ради утврђивања чињеничног 
стања, а након тога на основу документације и са
чи њеног извештаја са терена сачиниће извештај са 
финансијским износима потенцијалних корисника 
подстицајних средстава. Исти извештај подносе Ко
ми сији Буџетског фонда, који разматра исти и доно
си Одлуку, (саставни део Одлуке је и Извештај Ко
мисије за пријем и обраду захтева). Донешену Одлуку 

прослеђује градском Већу које доноси Одлуку о 
давању сагласности на Одлуку Комисије Буџетског 
фонда. Након тога следи закључивање Уговора о до
дели подстицајних срсдстава са подносиоцима захтева 
који су испунили услове. Након потписивања Уговора 
корисник подстицајних средстава је у обавези да 
предметну инвестицију не може да отуђи за период 
утврђен условима Конкурса за доделу подстицајних 
средстава и да у поменутом периоду омогући Ко
мисији за пријем и обраду захтева, несметану ко
нтролу. После сваке извршене контроле Комисија 
за пријем и обраду захтева Буџетском Фонду за ра
звој пољопривреде на територији града Лесковца 
подноси извештај. На основу поднешених извештаја 
Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца имаће увид у чињенично 
стање и на основу тога ће доносити Одлуке у наре
дном периоду. 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физи
чку имовину пољопривредних газдинстава

2.1.1. Образложење: Програмом развоја града Ле
ско вца са акционим планом 20152020 године, дефи
нисани су детаљани циљеви: 1. Развој удружења и 
кооператива, уз формирање специјализованих агро
бизнис центара у пољопривредном сектору у циљу 
унапређења производње и маркетинга пољопривредне 
производње и 2. Унапређење и повећање обима и 
капацитета пољопривредне производње и прераде, 
уз модернизацију пољопривредне инфраструктуре 
у циљу бржег и савременијег развоја пољопривреде 
на подручју града. Такође, стратегија пољопривреде 
и руралног развоја Републике Србије за период од 
20142024. године („Сл. гласник РС", бр. 85/2014) 
дефинише дугорочне правце развоја пољопривреде и 
руралних средина. Највећи део буџетских средстава 
је управо намењен расту конкурентности и развоју 
одговарајућих економских услова у сеоским срединама 
и подршци диверсификације руралне економије. 
Проблем пољопривредног сектора на територији 
града Лесковца представља: уситњеност поседа, мали 



Страна 687 – Број 25СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА15. август 2020.

број грла стоке на пољопривредним газдинствима, 
неадекватни производни и смештајни објекти, 
слаба примена савремених технологија производње 
и увођење новог сортимента. Мера инвестиције 
у физичку имовину пољопривредних газдинства 
подржава мала и средња регистрована пољопривредна 
газдинства у циљу унапрсђоња процеса производње, 
продуктивности, конкурентности као и технолошког 
оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ 
стандардима, а све ради постизања веће економске 
ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту 
и дугорочне одрживости. Преглед по секторима: 
Сектор: Млеко Сектором доминирају индивидуални 
пољопривредни произвођачи. Општи проблем 
представља недовољан број високо млечних грла 
стоке, па је самим тим и количина млека недовољна 
за потребе града. Индивидуални пољопривредни 
произвођачи суочавају се са лошом технологијом у 
исхрани животиња, недостатком напредног генетског 
узгоја, лошим условима држања стоке и правилан 
начин складиштења и дистрибуција течног и чврстог 
стајњака. Унапређењем опреме и механизације за 
припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване 
и кабасте сточне хране, опреме за мужу може се 
побољшати конкурентност и квалитет производа. 
У оквиру овог сектора Буџетски фонд за развој 
пољопривреде на територији града Лесковца планира 
подстицаје за набавку опреме за, напајање, вентилацију, 
мужу, исхрану животиња, опреме и механизације за 
припрему, дистрибуцију концентроване и кабасте 
сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, 
итд.). Сектор: Месо Тренутно стање у сектору ука
зује на пад сточарске производње. 11 а територији 
града Лесковца према попису из 2012. године има 
13.792 говеда, 35.841 свиња, 3.900 оваца,, 2.467 коза. 
Сектором доминира велики број газдинстава са ниским 
интезитетом производње, односно са традиционалним 
начином узгоја, који желе да унапреде и побољшају 
квалитет сточарских производа, специјализују се 
у про изводњи меса са фокусом на гајење свиња, го
во да и оваца, као и да побољшају продуктивност и 
конзистентност у производњи. Проблем представља 
и недовољно коришћење пашњака, неодговарајућа је 
технологија исхране као и услови смештаја животиња. 
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 

подршке сектору како би се задовољили национални 
прописи и како би се приближили стандардима ЕУ 
у области добрибити животиња и животне средине. 
У оквиру овог сектора Буџетски фонд за развој 
пољопривре на територији града Лесковца планира 
подстицаје за: машине и опрему за припрему сточне 
хране, за храњење и напајаље животиња. Сектор: Воће, 
грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће Иако ова 
газдинства карактерише специјализована производња, 
кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа. 
Прикључне машине које се користе у воћарству, ви
ноградарству и повртарству на газдинствима су за
стареле. Низак степен стручне оспособљености ства
ра потешкоће када је реч о правилној употреби са
вре мене опреме и коришћење инпута, сортирању, па
ковању и складиштењу, примени савремених метода 
за наводњавање, што резултира проблем у ланцу пре
раде воћа, грожђа и поврћа да хладњаче не добијају 
довољне количине високо квалитетних сировина. У 
оквиру овог сектора Буџетски фонд за развој пољо
привреде на територији града Лесковца планира да 
издвоји финансијске подстицаје за подизање нових 
засада у воћарству и виноградарству, за новоподигнуте 
једногодишње засаде. Такође се планирају финансијски 
подстицаји за унапређење производње у заштићеном 
простру  пластеничка производња. Сектор: Остали 
усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско 
биље и др.) Приноси усева у Србији су знатно нижи 
него у већини земаља ЕУ услед ограничене употребе 
минералних ђубрива и сертификованог садног мате
ријала. Наши пољопривредници користе знатно мање 
потребне количине минералног ђубрива у односу на 
пољопривреднике у развијеним земљама, углавном 
због недостатка финансијских средстава, технолошке 
заосталости и неефикасног система трансфера техно
логије. Прикључне машине и опрема која се користи 
у ратарству је застарела. У складу са проблемима, 
постоји потреба да се кроз ову меру утиче на моде
рнизацију механизације пољопривредних газди
нстава, повећање приноса, побољшање техноло
гије. Сектор: Пчеларство Пчеларство представља 
изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која 
последњих година почиње да се тржишно усме
рава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. 
Различите врсте меда које потичу са географског 
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подручја Србије су високог квалитета. Из тог разлога 
треба усмерити финансијске подстицаје за куповину 
пчеларске опреме.

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Повећање 
производње;  Смањење трошкова производње;  Уна
пређење техничкотехнолошке опремљености;  Раст 
конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег 
и иностраног тржишта; Специфични циљеви по 
секторима: Сектор: Млеко  Усвајање добре пољо
привредне праксе, као и прилагођавање производа 
захтевима савременог тржишта;  Унапређење опреме 
на пољопривредним газдинствима. Сектор: Месо  
Побољшање квалитета и конзистентности производње 
кроз инвестиције у опрему. Сектор: Воће, грожђе, 
поврће (укључујући печурке) и цвеће  Повећање 
површина у заштићеном и полузаштићеном простору; 
 Унапређење механизације и опреме ради смањења 
трошкова производње,  Повећање површина под 
интензивним засадима;  Повећање наводњаваних 
површина системом кап по кап. Сектор: Остали усеви 
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско 
биље и др.)  Унапређење стања мсханизације на 
газдинставима; Сектор: Пчеларство  Повећање прои
зводње пчеларских производа,  Повећање прихода у 
домаћинствима која се баве пчеларском производњом

2.1.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Мера Инве
стиције у физичку имовину пољопривредних га зди
нстава комплементарна је са Националним Про грам за 
рурални развој за период 20182020 године. Двоструко 
финансирање ће се спречити на тај начин што ће 
пољопривредни произвођачи који испуњавају услове 
тражене Конкурсом за доделу подстицајних средстава 
подносити Захтев за доделу ПОДСТИЦАЈНИХ сре
дстава, саставни део наведеног захтева биће и Изјава 
да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима. Осим тога, прилаже се оригинал фискални 
рачун, готовински рачун, отпремница и Министарству 
пољопривреде подноси се извештај о спроведеним 
мерама. Националним Програмом за пољопривреду 
за период 20182020, нису дефинисане мере руралног 
развоја.

2.1.4. Крајњи корисници:  активна регистрована 
пољопривредна газдинства физичка лица пољопри
вредни произвођачи.

2.1.5. Економска одрживост: За меру Инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава није 
предвиђен бизнис план.

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. Да је 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у 
складу са Правилником о начину и условима уписа 
и вођења регистра пољопривредних газдинстава; 2. 
За инвестицију за коју иодноси захтев, не сме ко
ристити подстицаје по неком другом основу (су
бве нције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за кори
шћење подстицаја, осим кредитне подршке; 3. У 
случају када корисник није власник катастарских 
парцела и објекта који су предмет инвестиције за 
коју се подноси захтев, неопходно је да на њима 
има право закупа, односно коришћења на основу 
уговора закљученог са закуподавцем физичким 
лицем или министарством надлежним за послове 
пољопривреде; 4. Наменски користи и не отуђи 
нити да другом лицу на коришћење инвестицију 
која је предмет захтева у периоду од пет година 
од дана набавке опреме, машина и механизације, 
одно сно изградње објокта; 5. Да се регистровано 
пољопривредно газдинство налази на територији 
града Лесковца (да се пољопривредно земљиште за 
које се подноси захтев налази на територији града 
Лесковца) и да подносилац захтева има боравиште на 
територији града Лесковца, 6. Подносилац захтева 
може да поднесе само један захтев у оквиру мере у 
току трајања Конкурса, 7. Да је подносилац захтева 
измирио доспеле пореске обавезе према локалној 
самоуправи.

2.1.7. Специфични критеријуми: Сектор: Млеко За 
шифре инвестиције: 101.1.3. и 101.1.5. (за набавку: 
музилица, лактофриза, појилица, сенопревртача, 
косачица, ротационах коса, млинова, мешаона, 
круњача за кукуруз, сакупљача сена)  Прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која 
поседују у свом власништву, односно у власништву 
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члана РПГ 119 млечних крава; Сектор: Месо За 
шифре инвестиције: 101.2.5. (за набавку: појилица, 
сенопревртача, косачица, ротационах коса, млинова, 
мешаона, круњача за кукуруз, сакупљача сена).  
У Регистру објеката (у складу са Правилником о 
регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња Службени гласник РС, 
362017) имају регистроване објекте са капацитетима 
за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла 
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 
и/или од 1.0003.999 бројлера у турнусу. Сектор: 
Воће, грожђе, поврће (укљчујући печурке) и цвеће: 
За шифру инвестиције: 101.4.1, за новоподигнуте 
једногодишње засаде (за набавку садног материјала): 
 У случају подизања нових или обнављања посто
јећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) 
и матичних засада воћака и винове лозе, имају, 
на крају инвестиције: 0,150 hа јагодастих врста 
воћака и хмеља, 0,3100 hа другог воћа, 0,2100 hа 
винове лозе.  У случају када корисник није власник 
катастарских парцела које су предмет инвестиције за 
коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има 
право закупа, односно коришћења на основу уговора 
закљученог са закуподавцем физичким лицем или 
министарством надлежним за послове пољопривреде 
на период који није краћи од 10 година, осим за јагоду 
5 година.  Да је садња извршена на адекватан начин 
уз примену одговарајућих агротехничких мера,  Да 
је предметни засад за који се подноси Захтев подигнут 
на јесен 2019. до завршетка Конкурса у 2020. години; 
 Да је предметна парцела за коју се подноси Захтев 
засађена декларисаним садним материјалом,  Да 
су при подизању производних засада испоштовани 
услови густине садње (број садница по хектару).  
Да се предметна парцела налази у структури биљне 
производње. За опрему и механизацију, шифре 
инвестиције 101.4.3, 101.4.8, 101.4.20, 101.4.24, 1 
01.4.25,101.4.28. (за набавку мреже противградне, 
мулч фолија, бушилица за земљу са сврдлом, 
ротофрез, тилер, бочни ротофрез и бочна тањирача 
за међуредну и редну обраду земљишта у воћарству, 
атомизери, прскалице, фумигатор, тример, тресач 
воћа са и без моторног дувача лишћа, тримерски 
тресач воћа са и без моторног дувача лишћа, агрегати, 

тифони, пумпе за воду, системи за наводњавање): 
 Имају: мањe од 2 hа јагодичастог воћа и хмељ; 
односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1 50 hа 
цвећа, односно 0,2100 hа винове лозе.  Имају мање 
од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње 
поврћа на отвореном простору.  Да у структури биљне 
производње има уписано пољопривредно земљиште 
под производњом на територији града Лесковца. 
Повртарство и цвећарство, за шифре инвестиције 
101.4.2, 101.4.6, (за набавку: полиетиленских фолија 
за покривање пластеника, агрил, пумпе за воду, 
системи за наводњавање, моторни дувач лишћа (за 
опрашивање у заштићеном простору), фолије за се
нчење и мреже за сенчење);  Имају мање од 0,5 hа 
пластеника или мање од 3 hа производње поврћа 
на отвореном простору.  Да су предметни засади у 
заштићеном простору подигнути на површини не 
мањој од 400 м2 на територији града Лесковца;  Да 
у структури биљне производње има уписано по љо
привредно земљиште у заштићеном простору нa 
територији града Лесковца.  Да за подизање за шти
ћеног простора (пластеника) није користио и неће 
користити бесповратна средства, подстицаје, су бве
нције и донације од другог органа, организације и 
институције у 2020. години. СекторОстали усеви: 
За шифре инвестиције: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 
101.5.4, 101.5.5, 101.5.6, 101.5.8. (за набавку: плугова, 
тањирача, дрљача, копачица, култиватора, ротофреза, 
сетвоспремача, тилера, тарупа, тракторских ситни
лица за обраду земљишта и друге машине за допу
нску обраду земљишта, растурач минералног ђубри
ва, сејалице, садилице, прскалице за ратарску про
изво дњу, тракторске приколице, тракторске корпе) 
 По љопривредна газдинства која имају мање од 50 
hа земљишта под осталим усевима.  Да у структури 
би љне производње има уписано пољопривредно зе
мљиште под производњом на територији града Ле
сковца. СекторПчеларство: За шифре инвестиције: 
101.6.2. (за набавку: кошница, центрифуга, електри
чних отклапача саћа, електричне пумпе, пуни лице 
за мед, топионици за восак, електрични декри стали
затори, канте прохром, пчеларске ваге за мере ње 
кошница)  Прихватљиви корисници треба да имају 
5500 кошница.
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2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 
инвестиције

Назив инвестиције

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

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;

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 ст

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

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

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

101.4.20 Машине за допунску обраду 
земљишта

101.4.24 Машине за заштиту биља

101.4.25 Машине за убирање односно 
скидање усева

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за 
наводњавање усева

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

101.5.8 Машине за транспорт

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни 
број

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови

1 Прихватљиви захтеви 
ће се реализовати према 
редоследу доспећа, по 
завршетку Конкурса за 
доделу подстицајних 
средстава. Приликом 
допуне документације 
односно комплетирања, 
узимаће се у обзир 
датум комплетираља 
докумептације

2.1.10. Интензитет помоћи: За шифре инвестиције: 
 101.1.3, 101.1.5, 101.2.5, 101.4.1, 101.4.2, 1 01.4.3, 
101.4.6, 101.4.8, 101.4.20, 101.4.24, 101.4.25, 101.4.28, 
101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6, 
101.5.8,  101.6.2 максимални износ износиће од 30% 
50% прихватљивих трошкова куповине опреме, 
односно максимално 80.000,00 динара по једном 
реги строваном пољопривредном газдинству (по је
дној шифри инвестиције које су напред наведене). 
Висина подстицаја за набавку полиетиленске фолије 
за покривање пластеника не може бити већи од 60,00 
динара без обрачунатог ПДВ по 1м2 подигнутог 
пластеника односно од 30% до 50% прихватљивих 
трошкова.  101.4.1. за новоподигнуте једногодишње 
засаде у воћарству, максимални износ износиће од 
30% до 50%, од прихватљивих трошкова, односно 
максимално 100.000,00 динара по једном хектару 
засада. Једно регистровано пољопривредно газдинство 
може максимално да оствари 100.000,00 динара. 
Подстицајним средствима со не надокнађује порез 
на додату вредност. Подстицаји се могу остварити 
само за куповину нове опреме и прикључних машина. 
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Минимални збирни износ рачуна са којима ће подно
силац захтева моћи да конкурише код Буџетског фо
нда за развој пољопривреде на територији града 
Ле сковца износи 10.000,00 динара са обрачунатим 
порезом на додату вредност. У оквиру ове мере једно 
регистровано пољопривредно газдинство, може ма
кси мално да оствари 160.000,00 динара.

2.1.11. Индикатори/показатељи:

Редни 
број

Назив показатеља

1 Укупан број поднетих захтева
2 Укупан број исплаћених захтева
3 Број подржаних младих пољопривредних 

произвоћача
4 Број подржаних захтева за подизање 

пластеника
5 Број подржаних захтева за куповину 

прикључних машина за обраду земљишта

2.1.12. Административна процедура: Мера ћо бити 
спроведена од стране органа локалне самоуправе 
 Буџетског фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца у даљем тексту Буџетски 
фонд . Буџетски фонд ће сваке године објављивати 
Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за 
подношење захтева, као и индикативни буџет мере. 
Врсте подстицаја и детаљи услова за коришћење 
средстава мера подстицаја дефинисаће се Одлуком 
Комисије буџетског фонда, о расписивању Конкурса 
за доделу подстицајних средстава. У овој години 
Буџетски фонд планира да распише Конкурс за до
делу подстицајних средстава у другом или тре ћем 
кварталу ове године и трајаће до утрошка опре
дељених средстава, а најкасније до._____. Буџетски 
фонд ће спровести широку кампању информисања 
по тенцијалних корисника. Свим заинтересованим 
по дно сиоцима захтева помоћ приликом попуњавања 
Захтева пружаће Комисија за пријем и обраду захтева 
формирана од упошљеника Градске управе града 
Лесковца, Одељења за привреду и пољопривреду. 
Саставни део захтева биће и Изјава да не ПОСТОЈИ 
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима. 
Комисија за пријем и обраду захтева ће вршити 
про веру документације у смислу комплетности, 

адми нистративне усаглашености, прихватљивости. 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима 
у складу са условима који су раније прописани. Са 
једним захтевом ће моћи да се конкурише за више 
шифри инвестиција. Детаљне административне про
вере се спроводе пре одобравања захтева ради утвр
ђивања да ли је комплетан, поднет на време и да ли су 
услови за одобравање захтева испуњени. Захтеви који 
буду поднети комплетни, благовремено и у складу са 
условима ће бити прегледани по редо следу њиховог 
пристизања, након тога следи провера теренским 
обиласком газдинства потенци јалних корисника. 
После административне контроле и контроле на ли
цу места, Комисији буџетског фонда ће од стране 
Комисије за пријем и обраду захтева бити поднет 
Извештај по систему првопристиглих захтева, са
ставни део Извештаја су и новчани износи на које 
су подносиоци захтева остварили право. Комисија 
буџетског фонда доноси Одлуку о усвајању Извештаја 
и од Градског већа града Лесковца тражи сагласност 
на донешену Одлуку и Извештај. Након добијене 
сагласности од Градског већа склопиће се уговори 
са прецизираним правима и обавезама за кориснике 
подстицајних средстава и извршиће исплату истих. 
Динамика исплате подстицајних средстава зависиће 
од прилива из буџета града Лесковца. Зависно од 
карактера производње и интересовања за поједине 
мере, у случају недостатка финансијских средстава 
у буџету, или нередовног прилива финансијских 
средстава, Комисија буџетског фонда може одлу
чивати о висини и проценту подстицајних средстава 
у зависности од степена интересовања, предлагати 
измене и допуне овог Програма, у смислу преношења 
средстава са мера за које нема довољно интересовања 
на оне које због великог интересовања прелазе буџет 
планираних средстава, или да вишак планираних 
средстава из појединог кваратала пренесу у наредни 
кваратал. Конкретизација напред наведених опре
дељења спроводи се одлукама и критеријумима 
Ко мисије буџетског фонда из којих ће проистећи 
пратећа документација о чијој реализацији ће се ста
рати ресорне службе и организације. Измене и допуне 
овог Програма врше се у попоступку пре двиђеном за 
његово доношење. Овај Програм приме њиваће се од 
1. јануара 2020. године.
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2.2. Назив и шифра мере: 301 Инвестијце за уна
пређивање и развој руралне инфраструктуре и услу га

2.2.1. Образложење: Последњих година смо све
доци да услед неповољних климатских услова у 
вегетационом периоду, пољопривредна производња 
трпи велике губитке услед смањених количина 
падавина и појаве суше која узима размере еле
ментарне непогоде. Зато је неопходно да се злоуотребе 
наводњавања вода проналази у површинским подзе
мним водама. Због свега наведеног је потребно да се 
пољопривредним произвођачима обезбеде по дсти
цајна средства за бушење бунара, чиме би се обе
збе дило континуирано снабдевање водом за по требе 
наводњавања.

2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Повећање 
производње. Специфичан циљ:  Повећање наводња
ваних површина.

2.2.3. Веза мере са националним програмима за 
рурални развој и пољопривреду: Националним Про
грамом за рурални развој предвиђени су подсти ца ји за 
подршку инвестицијама у унапређење и ра звој руралне 
инфраструктуре за целокупан пери од реализације 
од 20182020 године. Двоструко фи нансирање ће се 
спре чити на тај начин што ће по љопривредни прои
звођачи који испуњавају услове тражене Конкурсом 
за доделу подстицајних средстава подносити Захтев за 
доделу подстицајних средстава, саставни део наведе
ног захтева биће и Изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. Осим тога, при
лаже се оригинал фискални рачун, готовински рачун, 
отпремница и Министарству пољопривреде подноси се 
извештај о спроведеним мерама. Национални Програм 
за пољопривреду није дефинисао напред наведену меру 
за период 20182020 године.

2.2.4. Крајњи корисници:  активна регистрована 
пољопривредна газдинства физичка лица пољопри
вредни произвођачи.

2.2.5. Економска одрживост: За меру Инвестиције 
за унапређење и развој руралне инфраструктуре није 
предвиђен бизнис план.

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. Да је 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у 
складу са Правилником о начину и условима уписа и 
вођења регистра пољопривредних газдинстава, 2. За 
инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 
подстицаје по неком другом основу (субвенцијс, 
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 
није предмет другог поступка за коришћење подсти
цаја, осим кредитне подршке; 3. У случају када 
корисник није власник катастарских парцела које 
су предмет инвестиције за коју се подноси захтев, 
неопходно је да на њима има право закупа, односно 
коришћења на основу уговора закљученог са заку
подавцем физичким лицем или министарством на
дле жним за послове пољопривреде; 4. Наменски 
користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење 
инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет 
година од дана бушења бунара; 5. Да се регистровано 
пољопривредно газдинство, налази на територији 
града Лесковца (да се пољопривредно земљиште за 
које се подноси захтев налази на територији града 
Лесковца) и да подносилац захтева има боравиште 
на територији града Лесковца; 6. Подносилац захтева 
може да поднесе само један захтев у оквиру мере у 
току трајања Конкурса, 7. Да је подносилац захтева 
измирио пореске обавезе према локалној самоуправи.

2.2.7. Специфични критеријуми: За бушење бунара, 
шифра инвестиције 301.2:  Да је бунар дубине до 100 
метара, пречника 80mm до 100mm и да се малази иа 
територији града Лесковца.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра 
инвестиције

Назив инвестиције

301.2 Инвестиније у израдиупапређење 
или проширење свих типова 
инфраструктуре мањег обима, 
укључујући инвестиније у 
обновљиве изворе енергије
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2.2.9. Критеријуми селекције:

Редни 
број

Тип критеријума за 
избор

Да/Не Бодови

Прихватљиви захтеви 
ће се реализовати према 
редоследу доспећа, по 
завршетку

1 Конкурса за доделу 
подстицајних средстава. 
Приликом допуне 
документаније односно
комплетирања, 
узимаћс се у обзир 
датум комплетирања 
документације.

2.2.10. Интензитет помоћи:  максимални износ 
финансијских подстицајних средстава за бушење 
бунара износиће од 30% до 60%, од трошкова бушења 
бунара и куповине опреме, односно максимално 
120.000,00 динара по једном регистрованом пољо
привредном газдинству. Подстицајним средствима се 
не надокнађује порез на додату вредност. Подстицајна 
средства могу остварити само подносиоци Захтева 
који су у потпуности релизовали инвестицију за 
куповину нове опреме и прикључних машина.

2.2.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља

1 Број избушених бунара

2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити 
спроведена од стране органа локалне самоуправе  
Буџетског фонда за развој пољопривреде на тери то
рији града Лесковца у даљем тексту Буџетски фонд. 
Буџетски фонд ће сваке године објављивати Ко нкурс 
за доделу подстицајних средстава, рокове за подно
шење захтева, као и индикативни буџет мере. Врсте 
подстицаја и детаљи услова за коришћење сре дстава 
мера подстицаја дефинисаће се Одлуком Ко мисије 
Буџетског фонда, о расписивању Конкурса за доделу 
подстицајних средстава. У овој години Буџетски фонд 

планира да распише Конкурс за доделу подстицајних 
средстава у другом или трећем кварталу ове године 
и трајаће до утрошка опредељених сре дстава, а 
најкасније до_______. Буџетски фонд ће спро вести 
широку кампању информисања поте нци јалних 
корисника. Свим заинтересованим подно сиоцима 
захтева помоћ приликом попуњавања Захте ва пружаће 
Комисија за пријем и обраду захтева формирана од 
упошљеника Градске управе града Лесковца, Одељења 
за привреду и пољопривреду. Саставни део захтева 
биће и Изјава да не постоји захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима. Комисија за пријем и обраду 
захтева ће вршити проверу документације у смислу 
комплетности, административне усаглашености, 
прихватљивости. Захтеви се подносе од стране 
корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Де таљне административне провере 
се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања 
да ли је компле тан, поднет на време и да ли су услови 
за одобравање захтева испуњени. Захтеви КОЈИ 
буду поднети комплетни, благовремено и у складу са 
условима ће бити прегледани по редоследу њиховог 
пристизања, након тога следи провера теренским 
обиласком газдинства потенцијалних корисника. 
После админи стративне контроле и контроле на 
лицу места, Ко ми сији Буџетског фонда ће од стране 
Комисије за пријем и обраду захтева бити поднет 
Извештај по систему првопристиглих захтева, 
саставни део Изве штаја су и новчани износи на које 
су подносиоци захтева остварили право. Комисија 
Буџетског фонда доноси Одлуку о усвајању Извештаја 
и од Градског већа града Лесковца тражи сагласност 
на донешену Одлуку и Извештај. Након добијене 
сагласности од Градског већа склопиће се уговори 
са прецизираним правима и обавезама за кориснике 
подстицајних средстава и извршиће исплату истих. 
Динамика исплате подстицајних средстава зависиће 
од прилива из буџета града Лесковца. Зависно од 
карактера производње и интересовања за поједине 
мере, у случају недостатка финансијских средстава 
у буџету, или нередовног прилива финансијских 
средстава, КОМИСИЈЕ Буџе тског фонда може 
одлучивати о висини и проце нту подстицајних 
средстава у зависности од степена интересовања, 
предлагати измене и допуне овог Програма, у смислу 
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преношења средстава са мера за које нема довољно 
интересовања на оне које због великог интересовања 
прелазе буџет планираних средстава, или да вишак 
планираних средстава из појединог кваратала пренесу 
у наредни кваратал. Конкретизација напред наведених 
опредељења спроводи се одлукама и критеријумима 
Комисије Буџетског фонда из којих ће проистећи пра
тећа документација о чијој реализацији ће се стара
ти ресорне службе и организације. Измене и допуне 
овог Програма врше се у попоступку предвиђеном за 
његово доношење. Овај Програм примењиваће се од 1. 
јануара 2020. године.

2.3. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном 
развоју

2.3.1. Образложење: У оквиру ове мере планирамо 
финансирање за организовање традиционалних 
сајмова, изложба и манифестација на теритирији 
града Лесковца које су везане за презентовање по
стигнутих резултата и развојних потенцијала села, 
пољопривредне производње, прераде пољо при вре
дних производа, као и пласмана производа и услу
га, развој агроекотуризма и за све друге области 
уна пређења квалитета живота на селу. Планира се 
и финансијска подршка за организовањ изложби/
манифестација птица и изложби/манифестација 
украсне живине и ситних животиња. Град Лесковац је 
преко Агенције за локални економски развој у 2015. 
и 2016. години организовао манифестације: Дани 
јагоде, Дани вишње, Дани крушке, Дани паприке 
и Дани кромпира, у 2017, 2018. и 2019. години ове 
манифестације организовао је Буџетски фонд преко 
Градске управе града Лесковца, Одељења за привреду 
и пољопривреду. Такође, се планира финансијска 
подршка за учествовање удружења и задруга са 
активним статусом на инфо рмативним активностима: 
сајмовима, изло жбама, манифестацијама везане за 
развој производње и пласман производа у повртарству, 
воћарству, пчеларству и сточарству ван територије 
града Лесковца. Ова мера је у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја Репулике Србије 
за период од 20142024. године (,,Сл. гласник РС", 
бр. 85/2014) и Програмом развоја града Лесковца са 

акционим планом 20152020. године.

2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Промоцију 
развојних потенцијала села и руралних средина 
путем информативних активности (сајмови, изложбе, 
манифестације, студијска путовања). Специфичан 
циљ:  Повећање прераде пољопривредних производа 
и пласмана.

2.3.3. Веза мере са националним програмима за 
рурални развој и пољопривреду: Национални Про
грам за пољопривреду за период 20182020. годиие, 
садржи Посебне подстицаје  промотивне активности 
у пољопривреди. Националним Програмом за 
рурални развој за период 20182020 нису дефинисани 
подстицаји за напред наведену меру.

2.3.4. Крајњи корисници:  регистрована пољопри
вредна удружења, задруге,  регистрована удружења 
за заштиту и одгој птица и ситних животиња;  
Буџетски фонд за развој пољоприведе на територији 
града Лесковца преко Градске управе  Одељења за 
привреду и пољопривреду.

2.3.5. Економска одрживост: За меру Подстицаји за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном 
развоју није предвиђсн бизнис план.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. Уколико 
је организатор активности удружење/задруга, по
требно је да је удружење/задруга, регистровано код 
надлежних државних органа и да достави Решење 
о упису у АПР о регистрацији удружења/задруге. 2. 
Да удружење/задруга, своје делатности обавља на 
територији града Лесковца.

2.3.7. Специфични критеријуми:  Да организатор, 
односно учесник, за предметну инвестицију не ко
ристи и неће користит средства из буџета града Ле
сковца за текућу годину. осим финансијских сре 
дстава на која је подпосиоц захтева остварио пре
ма Буџетском фонду за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца, за текућу годину.  Да 
су регистрована удружења за заштиту и одгој птица 
и ситних животиња, активни члан СОФа (Српска 
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орнитолошка федерација) и да имају пријављену 
изложбу/манифестацију на годишњој Скупштини 
СОФа. Напомена: Општи критеријуми за кориснике 
и Специфични критеријуми не односе се на Буџетски 
фонд за развој пољоприведе на територији града 
Лесковца  Градску управу града Лесковца, Одељење 
за привреду и пољопривреду.

2.3.8. Листа ипвестиција у оквиру мере:

Шифра 
инвестиције

Назив инвестиције

402.1 Информативне активности: 
сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања

2.3.9. Критеријуми селекције:

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови

1 Критеријуми селекције се не 
примењују при реализацији 
ове мере с обзиром да није 
предвиђено рангирање 
потенцијалних корисника. 
Мера се спроводи према 
редоследу пристиглих 
захтева, до утрошка 
средстава.

2.3.10. Интензитет помоћи: Максимални износ фи
на нсијских подстицајних средстава за органи зо вање 
сајмова, манифестација и изложби које су ве зане за 
територију града Лесковца, а односи се на пре зе
нтовање постигнутих резултата и развојних по те
нцијала села, пољопривредне производње, пре раде 
пољопривредних производа и пласмана производа и 
услуга, развој агроекотуризма и за све друге области 
унапређења квалитета живота на селу, износиће 100% 
од прихватљивих трошкова, са обрачунатим порезом 
на додату вредност (на основу профактуре), а не 
може бити већи од 100.000,00 динара. Максимални 
износ финансијских подстицајних средстава за орга
низовање изложби/ манифестација које су везане за 
територију града Лесковца, а односе се на изложбе/
манифестације птица и изложбе/манифестације укра
сне живине и ситних животиња износиће 100% од 
прихватљивих трошкова са обрачунатим порезом на 

додату вредност (промотивни/рекламни материјал, 
закуп штандова и простора, изнајмлшвање и набавка 
опре ме, превоза судија и опреме, преноћишта и надо
кнада судија, кетеринг, стручна предавања и сл.) 
на основу профактура/рачуна, а не може бити већи 
од 100.000,00 динара. За учествовање удружења и 
задруга на републичким и регионалним изложбама 
говеда максимални износ финансијских подстицајних 
средстава износиће 100% од прихватљивих трошкова, 
са обрачунатим порезом на додату вредност (тро
шкови транспорта грла, осигурање грла, закуп про
стора и сл.) на основу профактуре, а не може бити 
већи од 150.000,00 динара. За учествовање удружења, 
задруга на сајмовима, изложбама и манифестацијама 
везане за презентовање постигнутих резултата и 
развојних потенцијала села, пољопривредне прои
зводње, прераде пољопривредних производа и пла
смана производа и услуга, развој агроекотуризма и 
за све друге области унапређења квалитета живо
та на селу, максимални износ финансијских по
дстицајних средстава износиће 100% од прихва
тљивих трошкова, са урачунатим порезом на додату 
вредност (трошкови превоза, путарина, закуп шта
ндова/простора, рекламни материјал и сл.) на осно
ву поднетих профактура/рачуна (након одржане 
инфо рмативне активности), а не може бити већи од 
200.000,00 динара. Организовање манифестација 
Дани јагоде, Дани вишње, Дани крушке, Дани паприке 
и Дани кромпира, организоваће Буџетски фонд за 
развој пољопривреде на територији града Лесковца 
преко Градске управе града Лесковца, Одељења за 
привреду и пољопривреду. За организовање је дне 
манифестације планира се утрошак новчаних сре
дстава максимално до 200.000,00 динара са ура чу
натим ПДВом. Новчана средства би се утро ши ла 
за набавку добара и услуга (кетеринг, про мо ти вни 
ма теријал, мајице са одштампаним логом мани фе
стације, награде и сл.).

2.3.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број реализованих 

активности.
2 Укупан број поднстих захтева.



Страна 696 – Број 25 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 15. август 2020.

2.3.12. Адмииистративна процедура: Мера ће бити 
спроведена од стране органа локалне самоуправе  
Буџетског фонда за развој пољопривреде на тери торији 
града  Лесковца у даљем тексту Буџетски фонд. У овој 
години Буџетски фонд за манифестације Дани јагоде, 
Дани вишње, Дани крушке, Дани паприке и Дани 
кромпира у укупном износу од 1.000.000,00 динара(са 
пренетом обавезом у износу од 59.204,00 динара) 
неће расписивати Конкурс за доделу подстицајних 
средстава, пошто ће организација ових манифестација 
бити у надлежности Буџетског фонда односно Градске 
управе града Лесковца, Одељења за привреду и 
пољопривреду. Надлежно одељење Градске управе за 
набавку добара и услуга расписаће Јавну набавку за 
потребе одржавања манифестација Дани јагоде, Дани 
вишње, Дани крушке, Дани паприке и Дани кромпира. 
Након расписане и реализоване Јавне набавке на
ставиће са даљим активностима у реализацији помен
утих манифестација. Конкурс за доделу подсти
цајних средстава у висини од 300.000,00 динара, за 
организовање манифестација, изложби и сајмова 
везане за промоцију говедарства, за презентовање 
постигнутих резултата и развојних потенцијала села, 
пољопривредне производње, пре раде пољопривредних 
производа и пласмана производа и услуга, развој 
агроекотуризма и за све друге области унапређења 
квалитета живо та на селу, изложбе/манифестације 
птица и изложбе/ма нифестације украсне живине и 
ситних живо ти ња, за учествовање удружења, задруга 
на сајмо ви ма, изложбама и манифестацијама везане за 
пре зе нтовање постигнутих резултата и развојних по
тенцијала села, пољопривредне производње, пре раде 
пољопривредних производа и пласмана про и звода и 
услуга, развој агроекотуризма и за све дру ге области 
унапређења квалитета живота на селу, на републичким 
и регионалним изложбама говеда биће расписан у 
другом или трећем кварталу текуће године и трајаће 
до утрошка опредељених средстава а најкасније до . 
Заинтересована удружења и задруге, подносиће Захтев 
за подстицајна средства са пратећом документацијом 
све до утрошка опредељених сре дстава. Комисија за 
пријем и обраду Захтева фо рмирана од упошљеника 
Градске управе града Ле сковца, Одељења за привреду и 
пољопривреду вршиће проверу документације у смислу 
комплетности, адми нистративне усаглашености, 

прихватљивости. Детаљне административне провере 
се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања 
да ли је потпун и да ли су услови за одобравање 
захтева испуњени. После административне контроле, 
Комисији Буџе тског фонда ће од стране Комисије 
за пријем и обраду Захтева бити поднет Извештај 
по систему првопристиглих захтева, саст.авни део 
Извештаја су и новчани износи на које су подносиоци 
захтева остварили право. Буџетски фонд ће спровести 
широ ку кампању информисања потенцијалних кори
сни ка. Комисија Буџетског фонда задржава право да 
подносиоцу Захтева затражи додатну документацију 
као доказ за коришћење подстицајних средстава из 
ове мере. Комисија Буџетског фонда доноси Одлу ку, о 
усвајању Извештаја и од Градског већа града Лесковца 
тражи сагласност на донешену Одлу ку и Извештај. 
Након добијене сагласности од Гра дског већа склопиће 
се уговор са прецизираним правима и обавезама за 
кориснике .подстицајних средстава и извршиће уплату 
на назначени жиро рачун организатора/учесника. 
Динамика исплате остварених подстицајних средстава 
зависиће од прилива из буџета града Лесковца. Зависно 
од карактера производње и интересовања за поједине 
мере, у случају недостатка финансијских средстава 
у буџету, или нередовног прилива финансијских 
средстава, Комисија буџетског фонда може одлу
чивати о висини и проценту подстицајних средстава 
у зависности од степена интересовања, предлагати 
измене и допуне овог Програма у смислу преношења 
средстава са мера за које нема довољно интересовања 
на оне које због великог интересовања прелазе буџет 
планираних средстава, или да вишак планираних 
средстава из појединог кваратала пренесу у наредни 
кваратал. Конкретизација напред наведених опре
дељења спроводи со одлукама и критеријумима Ко
мисије Буџетског фонда из којих ће проистећи пратећа 
документација о чијој реализацији ће се старати 
ресорне службе и организације. Измене и допуне 
овог Програма врше се у попоступку предвиђеном за 
његово доношење. Овај Програм примењиваће се од 1. 
јануара 2020. године. Након реализације организовања 
манифестације, сајма, изложбе организациони одбор 
је у обавези да Бу џетском фонду подносе изве штај о 
реализацији уговорених активности са спецификацијом 
утроше них финансијских средстава. 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка и 
година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај / рзс*

Аутономна покрајина 1 рзс*

Регион Регион Јужне и Источне Србије рзс*

Област Јабланичка област рзс*

Град или општина општина рзс*

Површина 1.025 км2 рзс*

Број насеља 144 рзс*

Број катастарских општина 140 рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)

39

Демографски показатељи

Број становника 144.206 рзс**

Број домаћинстава 43.603 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, 
кm)

140,69

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100  100)

7.71 рзс**

 у руралним подручјима АП/ЈЛС 9,73 рзс**

Становништво млађе од 15 година (%) 14,57% рзс**

Становништво старије од 65 година (%) 17,61% рзс**

Просечна старост 42,1 рзс*

Индекс старења 120,9 рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем (%)

19% рзс*

Основно образовање (%) 18,42% рзс*

Средње образовање (%) 49,60% рзс*

Више и високо образовање (%) 12,36% рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју 
становника (%)

54,73% Процена

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 
планински)

брдскопланински Интерни
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Преовлађујући педолошки типови земљишта и 
бонитетна класа

алувијалноделувијално, гајњаче и 
пепељуше, IIIV класе има и VIII 
класе

Интерни

Клима (умереноконтинентална, субпланинска ...) умерено  континентална Интерни

Просечна количина падавина (mm) 625,40мм Интерни

Средња годишња температура (оС) 11,10 Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде) Реке: Јужна Морава, притоке: 
Ветерница, Јабланица, Власина, 
Пуста река, Рупска река, Вучјанка 
Језера: Власинско, Барје, 
Брестовачко. Подземне воде се 
налазе на дубини од 2,9м па 100м.

Интерни

Површина под шумом (ha) 35.883,99ha рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/
ЈЛС (%)

34,96% рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа) 37,17ha рзс*

Посечена дрвна маса (m3) 43.833 m3 рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 15.507 рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 
(РПГ):

10.726 Управа за трезор

 породична пољопривредна газдинства (%) 10.697

 правна лица и предузетници (%) 33

Коришћено пољопривредно земљиште  КПЗ (hа) 30.659ha рзс***

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 29,91%

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 
пашњаци, остало (18) (hа, %)

22.448ha оранице и баште (73,22%); 
3.814ha  ливаде и пашњаци (12,44%);  
3.435ha воћњаци (11,20%); 673ha 
виногради (2,19%); 288ha остало 
(0,95%).

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 
остало(19) (hа, %)

Жито 16.118ha (71,8%); крмно биље 
3.035ha (13,52%); поврће 1.468ha 
(6,6%), кромпир 1.284ha (5,72%), 
индустријско биље 33ha (0,15%), 
махунарке 218ha (0,97%), остало 
283ha (1,26%).

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству 
(hа)

1,98ha рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом (hа)

1,676ha Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања 
(hа)

/ Интерни
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Број пољопривредних газдинстава која наводњавају 
КПЗ

5,582 рзс***

Одводњавана површина КПЗ (hа) / Интерни

Наводњавана површина КПЗ (hа) 2.939 рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији АП(20) (hа)

/ Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној 
својини која се даје у закуп (hа):

2.152,9610ha (у закупу дато 150ha) Интерни

 физичка лица (%) 146,38ha Интерни

 правна лица (%) 3,62ha Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела 
(број)

13.792 говеда, 35.841 свиње, 6.367 
овце и козе, 201.915 живина, 11.206 
кошнице

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 8.580 једноосовински трактор; 
11.418 двоосовински трактори; 
656 комбајни; 34.844 прикључне 
машине.

рзс***

Пољопривредни објекти (број) 61.548 рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 35 хладњаче, 108 сушаре, 9 
стакленика, 10.668 пластеника

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава 
за заштиту биља (hа, број ПГ)

23.161 ha (14.478 ПГ) мин. ђубрива, 
3.861 ha (7.181 ПГ) стајњак, 22.626 
ha (14.753 ПГ) средства за заштиту 
биља.

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на 
газдинству:

40.138 рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/
предузетника) (hа)

39.998/140 рзс***

Годишње радне јединице (број) 16.538 рзс***

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника (број)

13 Интерни

Производња пољопривредних производа 
(количина):

 биљна производња (1) 40.094 пшенице, 36.871 кукуруза, 
1.035 пасуља, 11.430 кромпира, 
1.888 јабука, 6.307 шљиве, 1.707 
детелине, 16.187 грожђа

рзс***

 сточарска производња (t, lit, ком.) 3.566 меса, 4.386 млека, 69.000 јаја Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Рурална инфраструктура
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Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(кm) 625.203km рзс*

Поште и телефонски претплатници (број) 18 пошти, 27.952 претплатинка рзс*

Водопривредна инфраструктура

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 
(број)

32.863 рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 
(број)

20,235 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ. m3) 5.106 m3 рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ. m3) / рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом 
(број)

3 трафостанице Интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број) 56 предшколске, 108 основне и 
средње школе, 3 високе школе и 
факултета

рзс*

Број становника на једног лекара 324 рзс*

Број корисника социјалне заштите 14.870 рзс*

Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (број)

40.203 рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне 
активности(ЗО) (број)

1.511 рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на 
територији АП/ЈЛС (број)

9.137 туриста, 16.104 ноћења рзс*

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна служба  
(да/не)

да Интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 
систем (број)

3.500 ПССС

________________________     M.П.             ______________________________
          Датум и потпис                 Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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ЛЕСКОВЦА
248.
На основу члана 8. Закона о информационој безбе
дности („Службени гласник РС”, број 6/16, 94/2017 
и 77/2019), члана 2. Уредбе о ближем садржају Пра
вилника о безбедности информационокомуника ци
оних система од посебног значаја, начину провере 
информационокомуникационих система од посебног 
значаја и садржају извештаја о провери информационо
комуникационог система од посебног значаја („Сл. 
Гласник РС“, бр. 94/2016) и члана 28. Одлука о Градској 
управи града Лесковца („Сл. Гласник града Лесковца” 
бр. 2/2017 и 29/2017), начелник Градске управе Града 
Лесковца, дана 14.08.2020.године донео је

ПРАВИЛНИК 

О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО  
КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

I. Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником, у складу са Законом о инфо
рмационој безбедности и Уредбом о ближем са држају 
Правилника о безбедности информационокому ни ка
ционих система од посебног значаја, начин провере 
информационокомуникационих система од посебног 
значаја и садржај извештаја о провери информационо
комуникационог система од посебног значаја („Сл. 
Гласник РС“, бр. 94/2016), утврђују се мере заштите, 
принципи, начин и процедуре постизања и одржавања 
адекватног нивоа безбедности система, као и овлашћења 
и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима 
ИКТ система Градске управе Града Лесковца (у даљем 
тексту: ИКТ систем).

Члан 2.

Мере прописане овим правилником се односе на 
све организационе јединице Градске управе Гра

да Лесковца, на све запослене  кориснике инфо
рматичких ресурса, као и на трећа лица која користе 
информатичке ресурсе Градске управе Града Ле
сковца.

Непоштовање одредби овог правилника повлачи ди
сциплинску одговорност запосленогкорисника инфо
рматичких ресурса Градске управе Града Леско вца.

За праћење примене овог правилника обавезују се 
службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме.

Члан 3.

Поједини термини у смислу овог правилника имају 
следеће значење:

1) информационокомуникациони систем (ИКТ 
систем) је технолошкоорганизациона целина која 
обу хвата:

(1) електронске комуникационе мреже у смислу 
закона који уређује електронске комуникације;

(2) уређаје или групе међусобно повезаних 
уређаја, таквих да се у оквиру уређаја, односно у окви
ру барем једног из групе уређаја, врши аутоматска 
обрада података коришћењем рачунарског програма;

(3) податке који се похрањују, обрађују, пре
тражују или преносе помоћу средстава из подтач. 
(1) и (2) ове тачке, а у сврху њиховог рада, употребе, 
заштите или одржавања;

(4) организациону структуру путем које се упра
вља ИКТ системом;

2) информациона безбедност представља скуп мера 
које омогућавају да подаци којима се рукује путем ИКТ 
система буду заштићени од неовлашћеног приступа, 
као и да се заштити интегритет, расположивост, ауте
нтичност и непорецивост тих података, да би тај си
стем функционисао како је предвиђено, када је пре
двиђено и под контролом овлашћених лица;

АКТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
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3) тајност је својство које значи да податак није 
доступан неовлашћеним лицима;

4) интегритет значи очуваност изворног садржаја 
и комплетности податка;

5) расположивост је својство које значи да је по
датак доступан и употребљив на захтев овлашћених 
лица онда када им је потребан;

6) аутентичност је својство које значи да је могуће 
проверити и потврдити да је податак створиo или 
послаo онај за кога је декларисано да је ту радњу 
извршио;

7) непорецивост представља способност докази
вања да се догодила одређена радња или да је на
ступио одређени догађај, тако да га накнадно није мо
гуће порећи;

8) ризик значи могућност нарушавања инфо
рмационе безбедности, односно могућност наруша
вања тајности, интегритета, расположивости, ауте
нтичности или непорецивости података или нару
шавања исправног функционисања ИКТ система;

9) управљање ризиком је систематичан скуп мера 
који укључује планирање, организовање и усмеравање 
активности како би се обезбедило да ризици остану у 
прописаним и прихватљивим оквирима;

10) инцидент је унутрашња или спољна околност 
или догађај којим се угрожава или нарушава инфо
рмациона безбедност;

11) мере заштите ИКТ система су техничке и 
организационе мере за управљање безбедносним 
ризицима ИКТ система;

12) тајни податак је податак који је, у складу са про
писима о тајности података, одређен и означен одре
ђеним степеном тајности;

13) ИКТ систем за рад са тајним подацима је ИКТ 
систем који је у складу са законом одређен за рад са 
тајним подацима;

14) компромитујуће електромагнетно зрачење 
(КЕМЗ) представља ненамерне електромагнетне еми
сије приликом преноса, обраде или чувања података, 
чијим пријемом и анализом се може открити садржај 
тих података;

15) криптобезбедност је компонента информационе 
безбедности која обухвата криптозаштиту, управљање 
криптоматеријалима и развој метода криптозаштите;

16) криптозаштита је примена метода, мера и 
поступака ради трансформисања података у облик 
који их за одређено време или трајно чини недо сту
пним неовлашћеним лицима;

17) криптографски производ је софтвер или уређај 
путем кога се врши криптозаштита;

18) криптоматеријали су криптографски производи, 
подаци, техничка документација криптографских 
производа, као и одговарајући криптографски

кључеви;

19) безбедносна зона је простор или просторија у 
којој се, у складу са прописима о тајности података, 
обрађују и чувају тајни подаци;

20) информациона добра обухватају податке у 
датотекама и базама података, програмски кôд, ко
нфи гурацију хардверских компонената, техничку и 
ко рисничку документацију, унутрашње опште пра
вилнике, процедуре и слично;

21) VPN (Virtual Private Network)је „приватна“ 
комуникациона мрежа која омогућава корисницима 
на раздвојеним локацијама да преко јавне мреже 
једноставно одржавају заштићену комуникацију;

22) MAC адреса (Media Access Control Address) 
је јединствен број, којим се врши идентификација 
уређаја на мрежи;

23) Backup је резервна копија података;

24) Download je трансфер података са централног 
рачунара или web презентације на локални рачунар;

25) UPS (Uninterruptible power supply) је уређај за 
непрекидно напајање електричном енергијом;

26) Freeware је бесплатан софтвер;

27) Opensource софтвер отвореног кода;

28) Firewall је „заштитни зид“ односно систем 
преко кога се врши надзор и контролише проток 
информација између локалне мреже и интернета у 
циљу онемогућавања злонамерних активности;

29) USB или флеш меморија је спољшњи медијум 
за складиштење података;

30) CDROM (Compact disk  read only memory) се 
користи као медијум за снимање података;

31) DVD је оптички диск високог капацитета који 
се користи као медијум за складиштење података;
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II. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 4.

Мерама заштите ИКТ система се обезбеђује превенција 
од настанка инцидената, односно превенција и ми
нимизација штете од инцидената који угрожавају вр
шење надлежности и обављање делатности, а посебно 
у oквиру пружања услуга другим лицима.

1. Организациона структура, са утврђеним 
пословима и одговорностима запослених, 

којом се остварује управљање информационом 
безбедношћу у оквиру Градске управе града 

Лесковца

Члан 5.

Сваки запосленикорисник ресурса ИКТ система је 
одговоран за безбедност ресурса ИКТ система које 
користи ради обављања послова из своје надле жно
сти.

За контролу и надзор над обављањем послова запо
сленихкорисника, у циљу заштите и безбедности 
ИКТ система, као и за обављање послова из области 
бе збедности целокупног ИКТ система Градске упра
ве града Лесковца надлежани су службеници Одсе
ка за општу управу у оквиру Одељења за општу 
управу и заједничке послове Градске управе града 
Лесковца, распоређени на радном месту Про грамер 
и Инсталирање и одржавање рачунарске опре ме у 
складу са Правилником о организацији и система
ти зацији радних места у Градској управи, Градском 
правобранилаштву и Служби за буџетску инспекцију 
града Лесковца.

Члан 6.

Под пословима из области безбедности утврђују се:
• послови заштите информационих добара, одно

сно средстава иимовине за надзор над пословним 
про цесима од значаја за информациону безбедност

• послови управљање ризицима у области инфо
рмационе безбедности, као и послови предвиђени 

процедурама у области информационе безбедности
• послови онемогућавања, односно спречавања 

неовлашћене или ненамерне измене, оштећења или 
злоупотребе средстава, односно информационих до
ба ра ИКТ система Града/Општине/Градске општи не, 
као и приступ, измене или коришћење средстава без 
овлашћења и без евиденције о томе

• праћење активности, ревизије и надзора у оквиру 
управљања информационом безбедношћу

• обавештавање надлежних органа о инцидентима 
у ИКТ систему, у складу са прописима.

У случају инцидента службеници Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени на 
радном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме обавештавају начелника Градске 
управе града Лесковца, који у складу са прописима 
оба  вештава надлежне органе у циљу решавања на
сталог безбедоносног инцидента.

2. Бeзбeднoст рaдa нa дaљину и упoтрeба 
мoбилних урeђaja

Члан 7.

Рад на даљину и употреба мобилних уређаја у ИКТ 
систему није омогућен.

3. Обезбеђивање да лица која користе ИКТ 
систем односно управљају ИКТ системом буду 

оспособљена за посао који раде и разумеју своју 
одговорност

Члан 8.

ИКТ системом управљају запослени у складу са ва
жећом систематизацијом радних места.

Службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме су дужни да сваког новозапосленогкорисника 
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ИКТ ресурса упознају са одговорностима и правилима 
коришћења ИКТ ресурса Градске управе града Леско
вца, да га упозна са правилима коришћења ресурса 
ИКТ система, као и да води евиденцију о изјавама 
новозапослених – корисника да су упознати са 
правилима коришћења ИКТ ресурса.

Свако коришћење ИКТ ресурса Градске управе 
града Лесковца од стране запосленогкорисника, ван 
додељених овлашћење, подлеже дисциплинској одго
ворности запосленог којом се дефинише одго ворност 
за неовлашћено коришћење имовине.

4. Заштита од ризика који настају при променама 
послова или престанка радног ангажовања лица 

запослених код оператора ИКТ система

Члан 9.

У случају промене послова, односно надлежности 
корисниказапосленог, службеници Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени 
на радном месту Програмер и Инсталирање и одржа
вање рачунарске опреме ће извршити промену при 
вилегија које је корисникзапослени имао у складу 
са описом радних задатака, а на основу захтева пре
тпостављеног руководиоца.

У случају престанка радног ангажовања корисника
запосленог, кориснички налог се укида.

О престанку радног односа или радног ангажовања, 
као и промени радног места, Служба за управљање 
кадровима Градске управе града Лесковца, у сарадњи 
са непосредним руководиоцем, је дужна да обавести 
службенике Одсека за општу управу у оквиру Одељења 
за општу управу и заједничке послове Градске упра ве 
града Лесковца, распоређене на радном месту Про
грамер и Инсталирање и одржавање рачунарске опре
ме, ради укидања, односно измену приступних приви
легија тог запосленогкорисника.

Корисник ИКТ ресурса, након престанка радног 
ангажовања у Управи, не сме да открива податке 
који су од значаја за информациону безбедност ИКТ 
система.

5. Идентификовање информационих добара и 
одређивање одговорности за њихову заштиту

Члан 10.

Информациона добра Градске управе града Лесковца 
су сви ресурси који садрже пословне информације, 
односно, путем којих се врши израда, обрада, чу ва ње, 
пренос, брисање и уништавање података у ИКТ систему, 
укључујући све електронске записе, рачу нарску опрему, 
мобилне уређаје, базе података, по словне апликације, 
конфигурацију хардверских ко мпо нената, техничку и 
корисничку документацију, уну трашње правилнике 
који се односе на ИКТ систем и сл.) 

Евиденцију о информационим добрима воде слу
жбеници Одсека за општу управу у оквиру Одељења 
за општу управу и заједничке послове Градске упра ве 
града Лесковца, распоређени на радном месту Про
грамер и Инсталирање и одржавање рачунарске опреме, 
у папирној или електронској форми.

Предмет заштите су:
• хардверске и софтверске компоненте ИКТ си

стема
• подаци који се обрађују или чувају на компо

нентама ИКТ система
• кориснички налози и други подаци о корисницима 

информатичких ресурса ИКТ система

6. Класификовање података тако да ниво њихове 
заштите одговара значају података у складу 
са начелом управљања ризиком из Закона о 

информационој безбедности

Члан 11.

Подаци који се налазе у ИКТ систему представљају тајну, 
ако су тако дефинисани одредбама посебним прописима.
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Подаци који се означе као тајни, морају бити за
штићени у складу са одредбама Уредбе о посебним 
мерама заштите тајних података у информационо
телекомуникационим системима („Сл. Гласник РС“, 
бр. 53/2011). 

Детаљан опис информација, носачима информација 
и доступности података налази се у Информатору о 
раду Градске управе града Лесковца 

7. Заштита носача података

Члан 12.

Службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме ће успоставити организацију приступа и 
рада са подацима, посебно онима који буду означени 
степеном службености или тајности у складу са 
Законом о тајности података, тако да:

• подаци и документи (посебно они са ознаком 
тајности) могу да се сниме (архивирају, запишу) на 
серверу на коме се снимају подаци, у фолдеру над којим 
ће право приступа имати само запосленикорисници 
којима је то право обезбеђено одлуком начелника.

• подаци и документи (посебно они са ознаком 
тајности) могу да се сниме на друге носаче (екстерни 
хард диск, USB, CD, DVD) само од стране овлашћених 
запослених – корисника односно службеника Одсека 
за општу управу у оквиру Одељења за општу управу 
и заједничке послове Градске управе града Лесковца, 
распоређени на радном месту Програмер и Инсталирање 
и одржавање рачунарске опреме

Евиденцију носача на којима су снимљени подаци, 
воде службеници Одсека за општу управу у оквиру 
Одељења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме, и ти медији морају бити прописно обележени 
и одложени на место на коме ће бити заштићени од не
овлашћеног приступа.

У случају транспорта медија са подацима, начелник 
Управе ће одредити одговорну особу и начин 
транспорта.
У случају истека рокова чувања података који се 
налазе на медијима, подаци морају бити неповратно 
обрисани, а ако то није могуће, такви медији морају 
бити физички оштећени, односно уништени.

8. Ограничење приступа подацима и средствима 
за обраду података

Члан 13.

Приступ ресурсима ИКТ система одређен је врстом 
налога, односно додељеном улогом коју запослени
корисник има.
Запослени који има администраторски налог, има права 
приступа свим ресурсима ИКТ система (софтверским 
и хардверским, мрежи и мрежним ресурсима) у циљу 
инсталације, одржавања, подешавања и управљања 
ресурсима ИКТ система.

Запослени  корисник може да користи само свој ко
ри снички налог који је добио од администратора и 
не сме да омогући другом лицу коришћење ње говог 
корисничког налогa, сем администратору за по де
шавање корисничког профила и радне станице. 

Запосленикорисник који на било који начин злоу
потреби права, односно ресурсе ИКТ система, подле
же кривичној и дисциплинској одговорности.

Запосленикорисник дужан је да поштује и следећа 
правила ИКТ система Градске управе града Лесковца 
ради безбедног и примереног коришћења ресурса 
ИКТ система, и то да: 

1) користи информатичке ресурсе искључиво у 
пословне сврхе; 

2) прихвати да су сви подаци који се складиште, 
преносе или процесирају у оквиру информатичких 
ресурса власништво Градске управе града Лесковца 
и да могу бити предмет надгледања и прегледања; 

3) поступа са поверљивим подацима у складу са 
прописима, а посебно приликом копирања и преноса 
података; 
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4) безбедно чува своје лозинке, односно да их не 
одаје другим лицима; 

5) мења лозинке сагласно утврђеним правилима; 

6) пре сваког удаљавања од радне станице, одјави се 
са система, односно закључа радну станицу 

7) захтев за инсталацију софтвера или хардвера 
подноси у писаној форми, одобрен од стране 
непосредног руководиоца; 

8) обезбеди сигурност података у складу са важећим 
прописима; 

19) приступа информатичким ресурсима само на 
основу експлицитно додељених корисничких права; 

10) не сме да зауставља рад или брише антивирусни 
програм, мења његове подешене опције, нити да 
неовлашћено инсталира други антивирусни програм; 

11) на радној станици не сме да складишти садржај 
који не служи у пословне сврхе; 

12) израђује заштитне копије (backup) података у 
складу са прописаним процедурама; 

13) користи интернет и електронску пошту у Градској 
управи града Лесковца, у складу са прописаним 
процедурама; 

14) прихвати да се одређене врсте информатичких 
интервенција (израда заштитних копија, ажурирање 
програма, покретање антивирусног програма и сл.) 
обављају у утврђено време; 

15) прихвати да сви приступи информатичким 
ресурсима и информацијама треба да буду засновани на 
принципу минималне неопходности; 

16) прихвати да технике сигурности (анти вирус 
програми, firewall, системи за детекцију упада, средства 
за шифрирање, средства за проверу интегритета и др.) 
спречавају потенцијалне претње ИКТ систему. 

17) не сме да инсталира, модификује, искључује из 
рада или брише заштитни, системски или апликативни 
софтвер.

9. Одобравање овлашћеног приступа и 
спречавање неовлашћеног приступа ИКТ 

систему и услугама које ИКТ систем пружа

Члан 14.

Право приступа имају само запослени/корисници који 
имају администраторске или корисничке налоге.
Администраторски налог је јединствени налог којим је 
омогућен приступ и администрација свих ресурса ИКТ 
система, као и отварање нових и измена постојећих 
налога.
Администраторски налог може/могу да користи/е са
мо службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме.
Администраторски налог за управљање доменом може/
могу да користе само службеници Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени на 
радном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме.
Адинистраторски налог за управљање базом података 
може/могу да користе само службеници Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени на 
радном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме

Кориснички налог се састоји од корисничког имена и 
лозинке, који се могу укуцавати или читати са медија на 
коме постоји електронски сертификат, на основу кога/
јих се врши аутентификација – провера идентитета и 
ауторизација – провера права приступа, односно права 
коришћења ресурса ИКТ система од стране запосленог
корисника.

Кориснички налог додељује администратор, на основу 
захтева запосленог задуженог за управљање људским 
ресурсима у сарадњи са непосредним руководиоцем и 
то тек након уноса података о запосленом у софтвер за 
управљање људским ресурсима, а у складу са потребама 
обављања пословних задатака од стране запосленог
корисника.

Администратор води евиденцију о корисничким на
ло зима, проверава њихово коришћење, мења пра
ва приступа и укида корисничке налоге на основу 
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захтева запосленог на пословима управљања људским 
ресурсима, односно надлежног руководиоца.

10. Утврђивање одговорности корисника за 
заштиту сопствених средстава за аутентикацију

Члан 15.

Кориснички налог се састоји од корисничког имена 
и лозинке. 

Корисничко име се креира по матрици име.презиме, 
латиничним писмом без употребе слова ђ,ж,љ, њ, ћ, 
ч, џ, ш. 
Уместо ових слова користити слова из табеле:

Ћирилична слова Латинична слова
Ђ dj
Ж z
Љ lj
Њ nj

ћ, ч c
Ш s
Џ dz

Лозинка мора да садржи минимум осам карактера 
комбинованих од малих и великих слова, цифара и 
специјалних знакова. 

Лозинка не сме да садржи име, презиме, датум рођења, 
број телефона и друге препознатљиве податке. 

Ако запосленикорисник посумња да је друго лице 
открило његову лозинку дужан је да исту одмах изме
ни. 

Запосленикорисник дужан је да мења лозинку најма
ње једном у 6 месеци. 

Иста лозинка се не сме понављати у временском 
периоду од годину дана.

Кориснички налог може да се се креира и на основу 
података који се налазе на медију са квалификованим 
електронским сертификатом (нпр. лична карта са 
чипом и уписаним сертификатом).

Пријављивање у ИКТ систем Градске управе града 
Лесковца се врши убацивањем медија са електро
нским сертификатом у читач картица.

Неовлашћено уступање корисничког налога другом 
лицу, подлеже дисциплинској одговорности.

11. Предвиђање одговарајуће употребе 
криптозаштите ради заштите тајности, 

аутентичности односно интегритета података

Члан 16.

Приступ ресурсима ИКТ система Градске управе 
града Лесковца не захтева посебну криптозаштиту.

12. Физичка заштита објеката, простора, 
просторија односно зона у којима се налазе 

средства и документи ИКТ система и обрађују 
подаци у ИКТ систему

Члан 17. 

Простор у коме се налазе сервери, мрежна или кому
никациона опрема ИКТ система, организује са као 
административна зона. Административна зона се успо
ставља за физички приступ ресурсима ИКТ система у 
контролисаном, видљиво означеном простору, који је 
обезбеђен механичком бравом и видео надзором. 

Простор мора да буде обезбеђен од компромитујућег 
електромагнетног зрачења (КЕМЗ), пожара и других 
елементарних непогода, и у њему треба да буде 
одговарајућа температура (климатизован простор).

Евиденцију о уласку у ову зону воде службеници 
Одсека за општу управу у оквиру Одељења за општу 
управу и заједничке послове Градске управе града 
Лесковца, распоређени на радном месту Програмер и 
Инсталирање и одржавање рачунарске опреме.

13. Заштита од губитка, оштећења, крађе или 
другог облика угрожавања безбедности средстава 

која чине ИКТ систем
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Члан 18.

Улаз у просторију у којој се налази ИКТ опрема, 
дозвољен је само администратору ИКТ система/
запосленима на пословима ИКТ.
Осим администратора система, приступ админи стра
тивној зони могу имати и трећа лица у циљу инста
лације и сервисирања одређених ресурса ИКТ система, 
а по претходном одобрењу начелника Управе, и уз 
присуство надлежног лица службеника Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени на 
радном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме.
Приступ административној зони може имати и за
послени/а на пословима одржавања хигијене уз при
суство службеника Одсека за општу управу у оквиру 
Одељења за општу управу и заједничке послове Гра
дске управе града Лесковца, распоређених на радном 
месту Програмер и Инсталирање и одржавање рачу
нарске опреме.

Просторија мора бити видљиво обележена и у њој се 
мора налазити противпожарна опрема, која се може 
користити само у случају пожара у просторији у којој 
се налази ИКТ опрема и медији са подацима. 

Прозори и врата на овој просторији морају увек бити 
затворени.

Сервери и активна мрежна опрема (switch, modem, 
router, firewall), морају стално бити прикључени на 
уређаје за непрекидно напајање – UPS.

У случају нестанка електричне енергије, у периоду 
дужем од капацитета UPSа, овлашћено лице је ду
жно да искључи опрему у складу са процедурама 
произвођача опреме.

ИКТ опрема из просторије се у случају опасности 
(пожар, временске непогоде и сл.) може изнети и без 
одобрења начелника.

У случају изношења опреме ради селидбе, или се
рвисирања, неопходно је одобрење начелника који ће 
одредити услове, начин и место изношења опреме. 

Ако се опрема износи ради сервисирања, поред 
одобрења начелника Управе, потребно је сачинити 
записник у коме се наводи назив и тип опреме, серијски 
број, назив сервисера, име и презиме овлашћеног лица 
сервисера.

Уговором са сервисером мора бити дефинисана обавеза 
заштите података који се налазе на медијима који су 
део ИКТ ресурса Градске управе града Лесковца.

14. Обезбеђивање исправног и безбедног 
функционисања средстава за обраду података

Члан 19.

Запослени на пословима ИКТ континуирано надзиру 
и проверавају функционисање средстава за обраду 
података и управљају ризицима који могу утицати на 
безбедност ИКТ система и, у складу са тим, планирају, 
односно предлажу начелнику Управе одговарајуће мере.

Пре увођења у рад новог софтвера неопходно је 
направити копијуархиву постојећих података, у 
циљу припреме за процедуру враћања на претходну 
стабилну верзију 

Инсталирање новог софтвера као и ажурирање 
постојећег, односно инсталација нове верзије, може 
се вршити на начин који не омета оперативни рад 
запосленихкорисника.

У случају да се на новој верзији софтвера који је 
уведен у оперативни рад примете битни недостаци 
који могу утицати на рад, потребно је применити 
процедуру за враћање на претходну стабилну верзију 
софтвера.

За тестирање нових апликативних софтвера пре 
увођења у рад у ИКТ систем морају се користити 
сервери који неће ометати оперативно функционисање 
ИКТ система.

15. Заштита података и средства за обраду 
података од злонамерног софтвера
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Члан 20.

Заштита од злонамерног софтвера на мрежи спроводи 
се у циљу заштите од вируса и друге врсте злонамерног 
кода који у рачунарску мрежу могу доспети интернет 
конекцијом, имејлом, зараженим преносним меди
јима (USB меморија, CD итд.), инсталацијом нелице
нцираног софтвера и сл. 

За успешну заштиту од вируса на сваком рачунару 
је инсталиран антивирусни програм. Свакодневно се 
аутоматски врши допуна антивирусних дефиниција. 

Једном недељно је потребно оставити укључене и 
закључане рачунаре ради скенирања на вирусе.

Забрањено је заустављање и искључивање антиви
русног софтвера током скенирања преносних медија. 

Преносиви медији, пре коришћења, морају бити 
проверени на присуство вируса. Ако се утврди да 
преносиви медиј садржи вирусе, уколико је то могуће, 
врши се чишћење медија антивирусним софтвером. 

Ризик од евентуалног губитка података приликом 
чишћења медија од вируса сноси доносилац медија.

У циљу заштите, односно упада у ИКТ систем Градске 
управе града Лесковца са интернета, службеници 
Одсека за општу управу у оквиру Одељења за општу 
управу и заједничке послове Градске управе града 
Лесковца, распоређени на радном месту Програмер 
и Инсталирање и одржавање рачунарске опреме су 
дужни да одржавају систем за спречавање упада. 

Руководиоци организационих јединица одређују 
који запослени имају право приступа интернету ради 
прикупљања података и осталих информација веза
них за обављање послова у њиховој надлежности.

Корисницима који су прикључени на ИКТ систем је 
забрањено самостално прикључивање на интернет 
(прикључивање преко сопственог модема), при чему 
службеници Одсека за општу управу у оквиру Одељења 
за општу управу и заједничке послове Градске управе 
града Лесковца, распоређени на радном месту Програ

мер и Инсталирање и одржавање рачунарске опреме 
могу укинути приступ интернету у случају доказане 
злоупотребе истог.

Корисници ИКТ система који користе интернет морају 
да се придржавају мера заштите од вируса и упада 
са интернета у ИКТ систем, а сваки рачунар чији се 
запосленикорисник прикључује на Интернет мора 
бити одговарајуће подешен и заштићен, при чему 
подешавање врши службеници Одсека за општу управу 
у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени на 
радном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме.

Приликом коришћења интернета треба избегавати 
сумњиве WЕB странице, с обзиром да то може проу
зроковати проблеме  неприметно инсталирање шпи
ју нских програма и слично. 

У случају да корисник примети необично понашање 
рачунара, запажање треба без одлагања да пријави 
службеницима Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређеним на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме.
Строго је забрањено гледање филмова и играње игрица 
на рачунарима и "крстарење" WЕB страницама које 
садрже недоличан садржај, као и самовољно преу
зимање истих са интернета. 

Недозвољена употреба интернета обухвата: 

• инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, пренос 
или на други начин чињење доступним „пиратских“ 
или других софтверских производа који нису 
лиценцирани на одговарајући начин;

• нарушавање сигурности мреже или на други начин 
онемогућавање пословне интернет комуникације; 

• намерно ширење деструктивних и опструктивних 
програма на интернету (интернет вируси, интернет 
тројански коњи, интернет црви и друге врсте 
малициозних софтвера);
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• недозвољено коришћење друштвених мрежа и 
других интернет садржаја које је ограничено;

• преузимање (download) података велике “тежине” 
које проузрокује “загушење” на мрежи;

• преузимање (download) материјала заштићених 
ауторским правима;

• коришћење линкова који нису у вези са послом 
(гледање филмова, аудио и видеостреаминг и сл.);

• недозвољени приступ садржају, промена садр
жаја, брисање или прерада садржаја преко интернета. 

Корисницима који неадекватним коришћењем инте
рнета узрокују загушење, прекид у раду или нару
шавају безбедност мреже може се одузети право 
приступа

16. Заштита од губитка података

Члан 21.

Базе података обавезно се архивирају на преносиве 
медије (CDROM, DVD, USB, „strimer“ трака, екстерни 
хард диск), најмање једном дневно, недељно, месечно 
и годишње, за потребе обнове базе података.

Остали фајловидокументи се архивирају најмање 
једном недељно, месечно и годишње. 

Подаци о запосленимакорисницима, архивирају се 
најмање једном месечно.
Дневно копирањеархивирање врши се за сваки радни 
дан у седмици, од 20 часова сваког радног дана.

Недељно копирањеархивирање врши се последњег 
радног дана у недељи, од 20 часова, у онолико 
недељних примерака колико има последњих радних 
дана у месецу.

Месечно копирањеархивирање врши се последњег 
радног дана у месецу, за сваки месец посебно, од 20 
часова.

Годишње копирањеархивирање врши се последњег 
радног дана у години.

Сваки примерак преносног информатичког медија са 
копијамаархивама, мора бити означен бројем, врстом 
(дневна, недељна, месечна, годишња), датумом изра
де копијеархиве, као и именом запосленогкорисника 
који је извршио копирањеархивирање.

Дневне, недељне и месечне копијеархиве се чувају 
у просторији која је физички и у складу са мерама 
заштите од пожара обезбеђена.

Годишње копијеархиве се израђују у два примерка.

Исправност копијаархива проверава се најмање на 
шест месеци и то тако што се изврши повраћај база 
података које се налазе на медију, при чему враћени 
подаци након повраћаја треба да буду исправни и 
спремни за употребу.

17. Чување података о догађајима који могу бити 
од значаја за безбедност ИКТ система

Члан 22.

О активностима администратора и запосленихкори
сника воде се дневници активности (activitylog, history, 
securitylog, transactionlog и др). 

Сваког последњег радног дана у недељи датотеке у 
којима се налази дневник активности се архивирају по 
процедури за израду копијаархива осталих података 
у ИКТ систему, у складу са чл. 20 овог правилника.

18. Обезбеђивање интегритета софтвера и 
оперативних система

Члан 23.

У ИКТ систему може да се инсталира само софтвер 
за који постоји важећа лиценца у власништву Градске 
управе града Лесковца односно Freeware и Opensource 
верзије.

Инсталацију и подешавање софтвера могу да врши 
само службеници Одсека за општу управу у оквиру 
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Одељења за општу управу и заједничке послове 
Гра дске управе града Лесковца, распоређени на ра
дном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме односно запосленикорисник који 
има овлашћење за то.

Инсталацију и подешавање софтвера може да изврши 
и треће лице, у складу са Уговором о набавци, одно
сно одржавању софтвера.

Пре сваке инсталације нове верзије софтвера, одно
сно подешавања, неопходно је направити копи ју 
постојећег, како би се обезбедила могућност повра
тка на претходно стање у случају неочекиваних ситу
ација.

19. Заштита од злоупотребе техничких 
безбедносних слабости ИКТ система

Члан 24.

Службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме најмање једном месечно а по потреби и чешће 
врше анализу дневника активности (activitylog, history, 
securitylog, transactionlog и др ) у циљу идентификације 
потенцијалних слабости ИКТ система. 

Уколико се идентификују слабости које могу да угрозе 
безбедност ИКТ система, службеници Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени 
на радном месту Програмер и Инсталирање и одржа
вање рачунарске опреме су дужни да одмах извр ши 
подешавања, односно инсталира софтвер који ће откло
нити уочене слабости. 

20. Обезбеђивање да активности на ревизији 
ИКТ система имају што мањи утицај на 

функционисање система

Члан 25.

Ревизија ИКТ система се мора вршити тако да има 
што мањи утицај на пословне процесе корисника
запослених. Уколико то није могуће у радно време, 
онда се врши након завршетка радног времена ко
рисниказапослених, чији би пословни процес био 
ометан, уз претходну сагласност начелника Управе.

21. Заштита података у комуникационим 
мрежама укључујући уређаје и водове

Члан 26.

Комуникациони каблови и каблови за напајање морају 
бити постављени у зиду или каналицама, тако да се 
онемогући неовлашћен приступ, односно да се изврши 
изолација од могућег оштећења.
Мрежна опрема (switch, router, firewall) се мора 
налазити у закључаном rack орману.
Службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме су дужни да стално врше контролни преглед 
мрежне опреме и благовремено предузима мере у циљу 
отклањања евентуалних неправилности.

22. Безбедност података који се преносе унутар 
оператора ИКТ система, као и између оператора 
ИКТ система и лица ван оператора ИКТ система

Члан 27.

Размена података, који су означени неком од тајности 
са другим органима и организацијама вршиће се у 
складу са потписаним актом о размени података који 
садржи податке о овлашћеним лицима за размену 
података, начин размене података, правни оквир за 
такву врсту размене као и правни оквир којим се 
дефинише заштита података који се размењују.

23. Питања информационе безбедности у оквиру 
управљања свим фазама животног циклуса ИКТ 

система односно делова система
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Члан 28.

Начин инсталирања нових, замена и одржавање 
постојећих ресурса ИКТ система од стране трећих 
лица која нису запослена у Управи, биће дефинисан 
уговором који ће бити склопљен са тим лицима. 

Службеници Одсека за општу управу у оквиру Оде
љења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачуна рске 
опреме су задужени за технички надзор над реали
зацијом уговорених обавеза од стране трећих лица.
О успостављању новог ИКТ система, односно увођењу 
нових делова и изменама постојећих делова ИКТ 
система службеници Одсека за општу управу у оквиру 
Одељења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме воде документацију.

Документација из претходног става мора да садржи 
описе свих процедура а посебно процедура које се 
односе на безбедност ИКТ система.

24. Заштита података који се користе за потребе 
тестирања ИКТ система односно делова система

Члан 29.

Приликом тестирања система, подаци који су означени 
ознаком тајности, односно службености као поверљиви 
подаци, или су лични подаци, службеници Одсека за 
општу управу у оквиру Одељења за општу управу и 
заједничке послове Градске управе града Лесковца, 
распоређени на радном месту Програмер и Инсталирање 
и одржавање рачунарске опреме, одговарају за податке 
у складу са прописима којима је дефинисана употреба и 
заштита такве врсте података.

25. Заштита средстава оператора ИКТ система 
која су доступна пружаоцима услуга

Члан 30.

Трећа лицапружаоци услуга израде и одржавања 
софтвера могу приступити само оним подацима који 

се налазе у базама података које су део софтвера који 
су они израдили, односно за које постоји уговором 
дефинисан приступ.

Службеници Одсека за општу управу у оквиру Одеље
ња за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Про грамер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме, су одговорни за контролу приступа и надзор 
над извршењем уговорених обавеза, као и за поштовање 
одредби овог правилника којима су такве активности 
дефинисане.

26. Одржавање уговореног нивоа информационе 
безбедности и пружених услуга у складу са 

условима који су уговорени са пружаоцем услуга

Члан 31.

Градска управа града Лесковца нема склопљен уговор 
са трећим лицима за пружање услуга информационе 
безбедности

27. Превенција и реаговање на безбедносне 
инциденте, што подразумева адекватну размену 
информација о безбедносним слабостима ИКТ 

система, инцидентима и претњама

Члан 32.

У случају било каквог инцидента који може да угрози 
безбедност ресурса ИКТ система, запосленикорисник 
је дужан да одмах обавести службенике Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређене на 
радном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме. 

По пријему пријаве службеници Одсека за општу 
управу у оквиру Одељења за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца, распоређени 
на радном месту Програмер и Инсталирање и одржа
вање рачунарске опреме су дужни да одмах обавесте 
начелника Градске управе града Лесковца ради преду
зимања мера у циљу заштите ресурса ИКТ система.
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Уколико се ради о инциденту који је дефинисан у складу 
са Уредбом о поступку достављања података, листи, 
врстама и значају инцидената и поступку обавештавања 
о инцидентима у информационокомуникационим си 
сте мима од посебног значаја, „Сл. Гласник РС“, бр, 
94/2016), службеници Одсека за општу управу у оквиру 
Одељења за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца, распоређени на радном месту 
Програмер и Инсталирање и одржавање рачунарске 
опреме су дужни да поред начелника обавести и 
надлежни орган дефинисан овом уредбом.

Службеници Одсека за општу управу у оквиру Одељења 
за општу управу и заједничке послове Градске управе 
града Лесковца, распоређени на радном месту Програмер 
и Инсталирање и одржавање рачунарске опреме воде 
евиденцију о свим инцидентима, као и пријавама инци
дената, у складу са уредбом, на основу које, про тив 
одговорног лица, могу да се воде дисциплински, пре 
кршајни или кривични поступци.

28. Мере које обезбеђују континуитет обављања 
посла у ванредним околностима

Члан 33.

У случају ванредних околности, које могу да доведу до 
измештања ИКТ система из зграде Управе, службеници 
Одсека за општу управу у оквиру Одељења за општу 
управу и заједничке послове Градске управе града 
Лесковца, распоређени на радном месту Програмер 
и Инсталирање и одржавање рачунарске опреме су 
дужни да у најкраћем року пренесу делове ИКТ система 
неопходне за функционисање у ванредној ситуацији 
на резервну локацију, у складу са планом реаговања у 
ванредним и кризним ситуацијама. 
Спецификацију делова ИКТ система који су неопходни 
за функционисање у ванредним ситуацијама израђују 
службеници Одсека за општу управу у оквиру Одељења 
за општу управу и заједничке послове Градске управе 
града Лесковца, распоређени на радном месту Програмер 
и Инсталирање и одржавање рачунарске опреме, и то у 
три примерка, од којих се један налази код њих, други 
код запосленог надлежног за послове одбране и ванредне 
ситуације а трећи примерак код начелника Градске 
управе града Лесковца.

Делове ИКТ система који нису неопходни за фу
нкционисање у ванредним ситуацијама, складиште се 
на резервну локацију, коју одреди начелник Управе. 
Складиштење делова ИКТ система који нису неопходни, 
се врши тако да опрема буде безбедна и обележена, у 
складу са евиденцијом која се о њој води.

III. Измена Правилника о безбедности

Члан 34.

У случају настанка промена које могу наступити услед 
техничкотехнолошких, кадровских, организационих 
промена у ИКТ систему и догађаја на глобалном и 
националном нивоу који могу нарушити информациону 
безбедност, службеници Одсека за општу управу у 
оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове 
Градске управе града Лесковца, распоређени на ра
дном месту Програмер и Инсталирање и одржавање 
рачунарске опреме су дужни да обавесте начелника 
Градске управе града Лесковца, како би он могао да 
приступи измени овог правилника, у циљу унапређење 
мера заштите, начина и процедура постизања и одр
жавања адекватног нивоа безбедности ИКТ система, 
као и преиспитивање овлашћења и одговорности у вези 
са безбедношћу и ресурсима ИКТ система.

IV. Провера ИКТ система

Члан 35.

Проверу ИКТ система вршће службеници Одсека за 
општу управу у оквиру Одељења за општу управу и 
заједничке послове Градске управе града Лесковца, 
распоређени на радном месту Програмер и Инсталирање 
и одржавање рачунарске опреме.

Провера ће се вршити последњег месеца у години.

Провера се врши тако што се:
1) проверава усклађеност Правилника о безбедности 

ИКТ система, узимајући у обзир и правилнике на која 
се врши упућивање, са прописаним условима, односно 
проверава да ли су правилником адекватно предвиђене 
мере заштите, процедуре, овлашћења и одговорности у 
ИКТ систему;
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2) проверава да ли се у оперативном раду адекватно 
примењују предвиђене мере заштите и процедуре у 
складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, 
методама интервјуа, симулације, посматрања, увида у 
предвиђене евиденције и другу документацију;

3) врши провера безбедносних слабости на нивоу 
техничких карактеристика компоненти ИКТ система 
ме тодом увида у изабране производе, архитектуре ре
шења, техничке конфигурације, техничке податке о 
статусима, записе о догађајима (логове) као и методом 
тестирања постојања познатих безбедносних слабости 
у сличним окружењима.

О извршеној провери сачињава се извештај, који се 
доставља начелнику Градске управе града Лесковца.

V. Садржај извештаја о провери ИКТ система

Члан 36.

Извештај о провери ИКТ система садржи:

1) назив оператора ИКТ система који се проверава;

2) време провере;

3) подаци о лицима која су вршила проверу;

4) извештај о спроведеним радњама провере;

5) закључке по питању усклађености Правилника о 
безбедности ИКТ система са прописаним условима;

6) закључке по питању адекватне примене предви
ђених мера заштите у оперативном раду;

7) закључке по питању евентуалних безбедносних 
слабости на нивоу техничких карактеристика компоне
нти ИКТ система;

8) оцена укупног нивоа информационе безбедности;

9) предлог евентуалних корективних мера;

10) потпис одговорног лица које је спровело проверу 
ИКТ система.

VI. Прелазне и завршне одредбе

Члан 37.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику града Лесковца“ .

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Бр. 761/2020III од14.08.2020. године

НАЧЕЛНИК
Милош Цветановић
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ВЛАСОТИНЦЕ
249.
На основу члана 4. ст. 8. и чл. 141. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 
95/18) и чл. 24.0длуке о Општинској управи општине 
Власотинце („Сл.гласник града Лесковца", број 
30/16, 47/16), начелник Општинске управе општине 
Власотинце донео је,

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I

Образује се Дисциплинска комисија Општинске 
упра ве општине Власотинце у саставу:

1. Костић Светлана, дипл. правник из Лесковца, 
ул. Дубочица 1076/56, за председника

2. Василија Батинић, дипл. правник из Ниша, ул. 
Мајаковског 91/24, општина Медијана, за члана

3. Живојин Давинић, овлашћени представник си
ндикатаСавез самосталних синдиката органа управе 
Власотинце, за члана

II

Задатак дисциплинске комисију је да у име посло
давца води дисциплински поступак и одлучује о 
дисциплинској одговорности службеника у Општи
нској управи општине Власотинце.

III

Дисциплинска комисија има три члана.
Један члан дисциплинске комисије мора да има стечено 
високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, а један члан комисије је 
овлашћени представник синдиката коме је утврђена 
репрезентативност код послодавца.

III

Дисциплинска комисија у свом раду примењују одре
дбе Закона о запосленима у аутономним покра јинама 
и јединицама локалне самоуправе и одредбе закона 
којим се уређује општи управни поступак. 

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца" 
и на саЛу општине Власотинце.

V

Ово решење је коначно. Против овог решења може се 
покренути поступак код Управног суда у Београду у 
року од 30 дана од пријема решења.

Образложење

Чланом 4,ст.8.3акона о запосленима у аутономним 
по крајинама и јединицама локалне самоуправе про
пи сано је да за службенике и намештенике у једи
ницама локалне самоуправе, права и дужности у име 
послодавца, врши начелник градске или општинске 
управе ако је образована као јединствен орган, односно 
начелник управе за поједине области, или начелник 
управе градске општине, односно руководилац који 
руководи службом или организацијом.
Одредбом чл.141.3акона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Слу жбени гласник РС" број 21/2016, 113/17 и 95/18) 
про писано је да послодавац води дисциплински по
ступак, одлучује о дисциплинској одговорности и 
изриче дисциплинске мере. Послодавац може да 
образује дисциплинску комисију од три члана да у 
његово име води дисциплински поступак и одлучује о 
дисциплинској одговорности.Послодавац је дужан да 
образује дисциплинску комисију да у његово име води 
дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској 
одговорности у случајевима теже повреде дужности 
из радног односа.Један члан дисциплинске комисије 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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мора да има стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
а један члан комисије је овлашћени представник 
синдиката коме је утврђена репрезентативност код 
послодавца.
Одредбом чл.143.3акона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
("Слу  жбени гласник РС" број 21/2016, 113/17 и 
95/18) прописано је да се у дисциплинском поступку 
одржава усмена расправа на којој службеник има 
право да изложи своју одбрану.Службеник може да се 
на расправи брани сам или преко заступника, а може 
да за расправу достави и писмену одбрану.Расправа 
може да се одржи и без присуства службеника ако 
за то постоје оправдани разлози, а службеник је на 

ра  справу уредно позван. На остала питања вођења 
дисциплинског поступка примењују се одредбе за ко
на којим се уређује општи управни поступак.
Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспо
зитиву овог решења.

Решење доставити:
 именованим члановима Комисије 
 Одељењу за општу управу, заједничке и ску пшти

нске послове и
 архиви

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:01 бр. 1163/2020 

Датум:13.08.2020.године 
ВЛАСОТИНЦЕ

НАЧЕЛНИК
Марјан Станковић
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