
РЕЗУЛТАТИ  ОДСЕКА ЗА ЛЕР 
 
 

Одобрени пројекти и реализовани пројекти: 
 

• Пројекат “Мисли пословно – мисли другачије” (Развој 
канцеларије за ЛЕР) 
 

Пројекат  мисли пословно - мисли другачије траје 15 месеци а циљ је да повећа 

локалне капацитете за управљање и олакшавање локалног економског развоја и 

побољшање климе предузетништва и инвестиција  у општинама Жагубица, Великој 

Плана, Кучево и граду Пожаревацу који су партенери на пројекту у сарадњи са 

градом Пијотрков Трибуналски из Пољске као партнет из Европске уније. Буџет 

пројекта је 207.335 € а учешће општине Велика Плана је 4.125 € кроз учешће плате 

општинског коориднатора у пројектном тиму, док је директна корист наше 

општине 43.250 €, која је изражена кроз учешће експерата на едукацији, опремање 

бизнис клуба и студијским путовањима.  

Финасира Европска унија из програма Ексченџ 3. 

 
• Пројекат “Просторно планирање за будућност” 

 
Пројекат „Просторно планирање за будућност“ на коме су партнерске општине 

Пожаревац, Велика  Плана, Петровац на Млави  и Кучево. Вредност пројекта је 

347.000 €. У оквиру овог пројекта добијена су средства за израду два просторна 

плана, један план генералне регулације и три плана детаљне регулације. Директна 

корист за општину Велика Плана износи  у опреми  и легалном софтверу 7.325 € и 

израда генерално урбанистичког плана износи 63.000 €, доста едукативних 

предавања и обука који су предвиђење пројектом. Финасира Европска унија из 

програма Ексченџ 3.   

 
 
 
 
 
 



• Пројекат “Башта Србије “ 
 

Општи циљ пројекта је повећати конкурентност и могућности запошљавања у 

сектору пољопривреде и сродних услуга у Браничевско-Подунавском региону кроз 

ојачавање организационих капацитета удружења произвођача и њихову сарадњу у 

региону како би се боље пласирали на потенцијална тржишта  као и побољшање 

квалитета постојећих пољопривредних производа и развијање нових производа 

који имају већу додату вредност,побољшање маркетиншког приступа важнијих 

произвођача пољопривредних прехрамбених производа из региона.Вредност 

пројекта износи 435.338 €. Партнери на пројекту су: Град Пожаревац, Град 

Смедерево, Општине Велика Плана,  Петровац на Млави, Жагубица, Велико 

Градиште и Смедеревска Паланка.Општина Велика Плана осим едукације повртара 

добила и линију за сортирање и паковање лука и кромпира  у вредности 40.000 € 

које удружење користи за своје потребе и за комерцијалну употребу. Пројекат се 

финансира из средстава Европске уније из Програма  РСДПР II  

( Регионални друштвено економски програм развоја 2).  

 

• Пројекат „Мој пчелињак – моја канцеларија“ 
 

Основни циљ пројекта је унапређење услова за одрживи економски развој регије 

кроз унапређење могућности запошљавања у сектору пчеларства  у Зајечарском, 

Браничевском и Подунавском округу кроз успостављање подршке и услужног 

сервиса постојећим и потенцијално новим пчеларима, унапређење услова за 

пласман меда на тржишту (кроз дизајнирање, етикетирање, паковање и маркетинг 

производа,), побољшање квалитета и квантитета производа и стандардизација 

производње у пчеларству кроз примену науке и технологије, унапређење знања и 

стварање услова за запошљавање у сектору пчеларства.Вредност пројекта је 

320.000 €. Партнери на пројекту су Општине Жагубица, Велика Плана, Кучево и 

Општина Бољевац.   

Пројекат се финансира из средстава Европске уније из Програма  РСДПР II 

( Регионални друштвено економски програм развоја 2).  

 



• Пројекат „Образовна инклузија Рома“ 
 

Основни циљ пројекта је унапређивање капацитета релевантних локалних 

институција, локалне самоуправе, предшколских установа (вртића), основних 

школа и ромских невладиних организација за успешно укључивање и квалитетно 

образовање деце ромске националности на нивоу локалне заједнице. Вредност 

пројекта је 33.100 € . Поред Општине која је носилац пројекта као партнери на 

пројекту су и Предшколска установа „Дечје Царство“ , ОШ „Свети Сава“ , ОШ 

„Други шумадијски одред“ ,ОШ „Академик Радомир Лукић“,  ОШ „Карађорђе“ и 

Удружење Рома из Велике Плане. Овај пројекат је део ДИЛС пројекта (Пружање 

унапређених услуга на локалном нивоу) који се спроводи преко Министарства 

просвете а финансира се из средстава Светске банке и Ромског фонда за едукацију.  

 

• Управљање имовином-корист за све 

Општина Велика Плана је jедан од партнер на пројекту „Управљање имовином – 

корист за све“ који се реализује у још 6 општина Браничевског округа у оквиру ЕУ 

програма »Еxchange 4 « а која спроводи СКГО. 

Град Пожаревац као носилац пројекта  у сарадњи са општинама Велика Плана, 

Велико Градиште, Кучево, Жагубица, Голубац и Петровац на Млави  где је нађен   

заједнички интерес да у циљу доприноса локалном економском развоју и повећању 

конкуретности кроз ефикаснију  евиденцију јавне својине која је уједно и законска 

обавеза локалних самоуправа. 

Значај овог пројекта огледа се, пре свега, у томе што ће локалне самоуправе тачно 

знати којом имовином располажу, што је од виталне важности за даљи плански 

развој и привлачење инвестиција.   

Географски информациони систем (ГИС) са комплетном базом података о коме се 

говори последњих неколико година омогућава да се повезивањем преко рачунара 

прибаве веродостојне информације о инфраструктури и земљишту којим се газдује. 

Увид у тачан положај земљишта, инсталације и објеката којим се газдује 

поједноставиће процедуре приликом издавања докумената и дозвола које су 

надлежности локалних самоуправа. 



ГИС представља систем за прикупљање, обраду, анализу и приказивање 

просторних и других података везаних за урбанизам и уређење простора, 

грађевинско земљиште, комуналну инфраструктуру, животну средину и друге 

аспекте живота и рада општине, а који су раније били чувани у папирном и 

дигиталном облику, а потребни су инвеститорима, грађанима или купцима парцела. 

Једна од предност ГИС-а је и комплетан, дигитализован преглед подземних 

инсталација. 

Директна корист општине: 

Анализа и усаглашавање правног оквира за управљање имовином у јединица локалних 

самоуправа  

1. Анализа постојећих Статута општине; 

2.Анализа постојећих Одлука за управљање имовином;  

3.Припрема и усвајање пакета локалних одлука и других правних аката који се односе на 

управљање имовином ;     

 Оснивање општинске организационе структуре за управљање имовином  

1.Спровођење анализе и развој методологије и унутрашње организационе структуре за 

управљање имовином и усвајање одлука о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места,које се односе на управљање имовином  

  

Попис имовине и формирање базе података 

1. Развој методологије за управљање имовином и процену тржишне вредности јавне 

својине. 

2. Прикупљање, верификација и анализа података о имовини 

3. Формирање базе података непокретности, које су предмет трансфера у јавну својину ЈЛС 

(у оквиру локалног ГИС-а) и унос података. 

4. Попуњавање и подношење „НЕП“ образаца Републичкој дирекцији за имовину. 

5. Јачање капацитета полазника обука и запослених у општинама ангажованих на 

пословима управљања имовином 

 

Реализција пројекта се не завршава након спровођења пројектних активности већ је 

одрживост заснована на коришћењу свих предности које софтвер има  и податке 

које треба редовно ажурирати и  могу се користити приликом израде стратегије 

развоја  локалне самоуправе, просторних планова и планова детаљне регулације. 



Пројекат је званично почео да се реализује 3.02.2014. године  а његова реализација 

је 12 месеци. 

Вредност пројекта износи 219,147.90 Еур-а. 

 

 
 
 
 

 


