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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛЕР У 2014. ГОДИНИ 
 

ПРОЈЕКТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛЕР У 2014. ГОДИНИ 

 Прпјекат/Циљ/Активнпст/Бучет 
Припрема 
прпјекта/Реализација-
Нпсилац / Резултати 

1 
Израда Студије кпнкурентнпсти за ппщтине у јужнпј и 
југпистпшнпј Србији  

ЕУПРОГРЕС 
Канцеларија за ЛЕР ппщтине 
Власптинце 

1.1 

Прикупљое, пбрада, ажурираое и  дпстављаое ппдатака 
(пппуоених упитника) DCG-Consulting-у за израду Студије 
кпнкурентнпсти у јужнпј и југпистпшнпј Србиј 
 
Израда Ппртала лпкалне сампуправе 
 
Технишка ппдрщка Прпграм еврппскпг партнерста са 
ппщтинама ЕУПРОГРЕС, ангажаваое тима еxперата DCG-
Consulting -а Бепград 
 

КЛЕР, 
Радна група, кпрдинатпр 
Маринкп Ђпрђевић 
DCG-Consulting Бепград 
 
 

2 
Електрпнски регистар за инвентар импвине лпкалних 
сампуправа 

ЕУПРОГРЕС 
Канцеларија за ЛЕР 

2.1 

Набавка и инсталација Спфтвера за инвентар импвине 
ппщтине Власптинце 
 
Дпнација ЕУПРОГРЕС-а, изврщилац ГДИ ГиС ДАТА Бепград 
Реализација, септембар  2013. – фебруар 2014. гпдине 

ЕУПРОГРЕС 
Канцеларија за ЛЕР 
GDI GIS DATA Бепград 
 
Изврщена набавка и 
инсталација Спфтвера за 
инвентар импвине ппщтине 
Власптинце 
 
Изврщена пбука за 
кприщћеое спфтвера 

3 
Унапређеое ппслпвнпг пкружеоа на лпкалнпм нивпу крпз 
регулатпрну рефпрму 

Канцеларија за ЛЕР 
Стална кпнференција 
градпва и ппщтина 

3.1 

 Пптписан Мемпрандум п сарадои између ппщтине 
Властинце и СКГО п реализацији прпјекта „Унапређеое 
ппслпвнпг пкружеоа на лпкалнпм нивпу крпз  
регулатпрну рефпрму“  

 Према Акципнпм плану, прпјекат ће трајати 15 месеци 
 Прпјекат је финансиран пд стране Швајцарскпг 

државнпг секретаријата за екпнпмске ппслпве (SECO). 
Имплементаципни партнери су Стална  кпнфереција 
градпва и ппщтина (СКГО) и OPTIMUS – Центар за 
дпбрп управљаое 
 

Реализација, Октпбар 2013 – децембар 2014. / 2015. 

Стална кпнференција 
градпва и ппщтина 
 
Радни тим ппщтине 
Власптинце, кппрдинатпр 
Маринкп Ђпрђевић 

4 DISCOVERING ENERGY (пткрити енергију). 

Министарствп за урбанизам 
и грађевинарствп 
Deutsche Gesellschaft fur 
Inernationale 
Zusammenarbeit (GIZ), 
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Немашка агенција за 
међунарпдну сарадоу 
Канцеларија за ЛЕР ппщтине 
Власптинце 

4.1 

- прикупљаое, праћеое и анализа ппдатака кпји се пднпсе 
на ппстпјећи грађевински фпнд, пптрпщоу енергије у 
разлишитим типпвима зграда и пптенцијалним 
инвестиципним и неинвестиципним мерама за 
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти.  

- Планираое, прганизација и пбезбеђеое ресурса. 
- Дпстављаое ппдатака Регипналнпм кппрдинаципнпм тиму 
- Дпстављаое ппдатака регипналнпм технишкпм тиму. 

Министарствп за урбанизам 
и грађевинарствп 
Deutsche Gesellschaft fur 
Inernationale 
Zusammenarbeit (GIZ), 
Немашка агенција за 
међунарпдну сарадоу 
Регипнална радна група 
 
Радни тим ппщтине 
Власптинце, кппрдинатпр 
Маринкп Ђпрђевић 
 
 

5 „Кпрак пп кпрак идемп напред“ 
Маринкп Ђпрђевић 
Савет за рпдну 
равнпправнпст 

5.1 

Опщти циљ  
Дппринпс унапређеоу здравља жена из вищеструкп 
дискриминизпваних група у Власптинцу 
 
Ппсебни циљ  
Обезбеђиваое дпступнпсти здравствене защтите за жене 
са села, Рпмкиое и сампхране мајке 
 

 

 

 Фпрмираое тима ради успещне реализације 

прпјектних активнпсти.  

- Меначер прпјекта, 

- Асистент за технишку, 

- Асистент за финансије. 

 Ппвећаое инфпрмисанпст сепских жена и пних из 

вищеструкп дискриминисаних група, оих 100, п рпднпј 

равнпправнпсти у здравственпј пплитици, п нашину 

превенције и уппщте п праву на здравствену защтиту.  

 Урадитии гинекплпщки прегледи за 20 жена из 

најугрпженијих група, кпје дп сада нису имале 

здравствену защтиту.  

 Сензибилисаое щире јавнпсти за прпблеме сепских 

жена и уппзнаваое јавнпсти са женским правима и 

рпднпј равнпправнпсти и правима и мпгућнпстима 

защтите здравља жена.  

 Презентпваое резултата, ппвећаое видљивпсти 

прпблема са кпјима се супшавају сепске жене и пне из 

вищеструкп дискриминисаних група, на заврщнпј 

кпнференцији.   

 Израдити пдлуку Скупщтине ппщтине п прганизпваним 

Меначер прпјекта 
Асистент за технишку 
ппдрщку 
Асистент за финансије 
Канцеларија за ЛЕР 
 
Пптписник Угпвпра ппщтина 
Власптинце за Савет за 
рпдну равнпправнпст 



 

      

оfficeler@vlasotince.org.rs; Телефони: +381 16 877 236;  
+ 381 69 18 77 906; +381 63 7 213 124; +381 62 463 715 

3 

прегледима жена из села једнпм у щест месеци.  

 

Бучет: 261.000,00 РСД 

Финасираое: 226.000,00 РСД Еврппска унија и щвајцарска 

влада, прпграм еврппскпг партнерства са ппщтинама 

ЕУПРОГРЕС 

35.000,00 РСД Опщтина Власптинце, бучет. 

 

Трајаое Децембар 2013. – Март 2014. 

 

6 ДИВАЦ ОМЛАДИНСКИ ФОНДОВИ 
Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
Фпндација Ана и Владе 
Дивац 

6.1 

Циљ: 
Да се ппвећа ушещће младих у прпцесима лпкалнпг развпја 
крпз дпделу бесппвратних нпвшаних средстава прпјектима кпје 
сами ппкрећу и впде 
 
Прпјекат "Дивац пмладински фпндпви" спрпвпди се у пквиру 
прпграма "Грађанскп друщтвп за будућнпст" Америшке 
агенције за међунарпдни развпј (USAID), кпји спрпвпди 
Институт за пдрживе заједнице (ISC). 
 
Реализација, нпвембар 2013. –  јун 2014. 
 
Финансира USAID и ппщтина Власптинце 
- 5.000,00$ Фпндација Ана и Владе Дивац (USAID) 
- 3.500,00$ Опщтина Власптинце, бучет 
- Ппслпвна заједница (Млади за прпјекте, активнпсти 
пбезбедили прекп ппслпвне заједнице дпдатна средства у 
нпвцу или ненпвшанп) 

Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
Фпндација Ана и Владе 
Дивац 
Одбпр пд десетпрп младих 
ппщтине Власптинце пд 15 
дп 30 гпдина 
Канцеларија за младе 
 
Нпсилац: Фпндација Ана и 
Владе Дивац 
Партнер: Опщтина 
Власптинце 

7 
Израда прпјектнп технишке дпкументације за ппремаое 
индустријске зпне са изврщенпм технишкпм кпнтрплпм 

Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
ЈП „Дирекција за урбанизам 
и изградоу“ 

7.1 

Опщти циљ: 
- Јашаое привреде и ппвећаое живптнпг стандарда за 

све грађане крпз ствараое ппслпвнпг амбијента у циљу 
птвараоа нпвих радних места, смаоеоа сирпмащтва, 
мпгућнпсти равнпмернијег регипналнпг развпја. 

Ппсебни циљеви: 
 Ствараое прпстпрних услпва за развпј индустријске 

зпне   
 Да би се креирали инфраструктурни капацитети за 

развпј ппстпјеће индустријске зпне 
 Да се усппстави екпнпмска целина "Индустријска зпна" 

 
 Изградоа капацитета ппщтинских пдељеоа, Одељеое 

за урбанизам и ЛЕР канцеларије за пружаое услуга 
привредним субјектима у циљу привлашеоа нпвих 
директних инвестиција 

Резултати: 
 Израђена прпјектнп-технишка дпкументација за 

Министарствп привреде, 
КЛЕР, Председник ппщтине, 
Прпјектант: Шид прпјект дпп 
из Шида 
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ппремаое индустријске зпне са изврщенпм технишкпм 
кпнтрплпм 

 Стварени прпстпрни услпви за развпј индустријске зпне   
 Креирани инфраструктурни капацитети за развпј 

ппстпјеће индустријске зпне 
 
Вреднпст: 1.300.000,00 РСД, финансиран пд стране 
Мипнистарства привреде.  
Заврщен крајем 2014. гпдине. 

8 

Прпграма ппдрщке удружеоима крпз дпделу малих 
грантпва, у пквиру прпјекта „ReForce – Јашаое улпге 
прганизација цивилнпг друщтва у развпју заједнице и 
рефпрми јавне управе“. 

Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
БОШ, СКГО 

8.1 

Циљеви: 
-  Ојашати улпгу цивилнпг друщтва у развпју заједнице 

крпз партнерствп јавнпг и цивилнпг сектпра у 
рещаваоу кпнкретних прпблема лпкалне заједнице;  

   
-  Унапредити транспарентнпст и пдгпвпрнпст јединица 

лпкалне сампуправе крпз укљушиваое удружеоа у 
креираое и спрпвпђеое лпкалних развпјних пплитика;  

 
-  Ппвећати ушещће грађана у јавнпм живпту заједнице и 
прпцесу дпнпщеоа пдлука. 
 
Нпсипци прпјекта: Бепградска птвпрена щкпла (БОШ), Стална 
кпнференција градпва и ппщтина (СКГО) 
Партнери: Опщтине Власптинце, Владишин Хан, … 

Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
БОШ, СКГО 
Реализација прпјекта из 
гранта удружеое „ПАВЛОС“, 
пп кпнкурсу пдабран 

9 
Укљушеое младих у ревизију и дпраду ЛАП-а и крпз 
ппдизаое екплпщке свести 

Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
Канцеларија за младе 

9.1 

Опщти циљ: 
- Укљушеое младих у све релевантне прпцесе, и тп на 

свим нивпима пдлушиваоа крпз ревизију и дпраду 
ЛАП-а и ппдизаое свести младих п знашају защтите 
живптне средине, ппбпљщаое услпва за квалитетнп 
прпвпђеое слпбпднпг времена у прирпди  
ппдстицаоем пмладинскпг вплпнтеризма и активизма. 

Специфишни циљеви: 
1. Ревизија и дпрада Лпкалнпг акципнпг плана укљушеоем 
младих ппщтине Власптинце у сам прпцес ревизије и дпраде 
крпз спрпвпђеое анкета, прикупљаоа, анализе ппдатака и 
дефинисаое прпблема младих лпкалне заједнице, тпкпм 
априла дп јуна 2014.                                 
2. Едукација младих средопщкплаца/лки (минимум 20) у две 
средое щкпле у Власптинцу крпз реализацију минимум 2 
едукативне радипница на тему защтите живптне средине и 
прпвпђеоа слпбпднпг времена у прирпди, тпкпм август 2014. 
гпдине; 
3. Активнп укљушиваое младих вплпнтера/ки (минимум 20) у 
дефинисаоу и реализацији вплпнтерске акције шищћеоа дела 
града тпкпм августа/септембра 2014. гпдине; 
4. Јавни дпгађај – представљаое ЛАП-а и ппстигнутих 
резултата на унапређеоу живптне средине са инфпрмацијама 

Прпјектни тим 
- Меначер, 
- Кппрдинатпр 

 
Маринкп Ђпрђевић, КЛЕР 
Канцеларија за младе, 
Радна група 
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п кампаои, дпнатпру, прпјекту и нпсипцу прпјекта, септембар 
2014. 
 
Реализпван април-септембар 2014. 
Финасиран пд стране Министарства пмладине и сппрта у 
изнпсу пд 744.000,00 РСД 

Анализа мпгућнпсти и пптреба, ппкретаое нпвих развпјних прпјеката, усппстављаое и пдржаваое 
кпнтаката, кппрдинација (ЈП, Устанпве, ппщтинске службе) 

 

- Праћеое и пбавещтаваое п кпнкурсима, дистрибуција кпнкурснпг материјала мпгућим 
апликантима. 

- Припрема прпјектних предлпга за кпнкурисаое кпд дпнатпра, мнистарстава 

- Активнп ушещће у прпјектима 

Реализпванп: 

 Мемпрандум п сарадиа између Бепградске птвпрене щкпле (БОШ), Сталне кпнференције 
градпва и ппщтина – Савеза градпва и ппщтина Србије (СКГО) и Опщтине Власптинце, у 
реализацији Прпграма ппдрщке удружеоима крпз дпделу малих грантпва, у пквиру 
прпјекта „ReForce – Јашаое улпге прганизација цивилнпг друщтва у развпју заједнице и 
рефпрми јавне управе“. (август 2014.) 

 Одржан радни састанак радне групе за пппис јавне импвине/свпјине, где су шланпви и из 

КЛЕР-а. (јануар 2014.) 

 Одржани инфпрмативни и радни састанци са представницима Еврппскпг ПРОГРЕС-а ради 

уппзнаваоа са мпгућнпстима и нашинима пријављиваоа и финансираоа прпјектата из 

кпмппненти / пбласти Еврппскпг прпгреса. (јул, август, септембар 2014.) 

  Организпваое састанка Лпкалнпг савета за заппщљаваое ппщтине Власптинце и израда 

лпкалнпг плана за заппщљаваое у 2014. 

  Активнпсти за припрему прпграмскпг бучетираоа. Инфпрмативни састанци у 

прганизацији Сталне кпнференције градпва и ппщтина, радипнице. 

 Организација и пдржаваое састанака са представницима ЈКП и ЈП, устанпва ппщтине 

Власптинце ради уппзнаваоа са нпвим нашинпм израде бучета за 2015. Гпдину и надаље – 

Прпграмски бучет. 

 Организација и пдржаваое састанака са представницима ЈКП и ЈП, устанпва ппщтине 

Власптинце ради уппзнаваоа са знашајем и мпгућнпстима СЛАП базе ппщтинских 

инфраструктурних прпјеката. 

 Организација и пдржаваое састанака са представницима ЈКП и ЈП, устанпва ппщтине 

Власптинце ради уппзнаваоа са мпгућним извприма финансираоа ппщтинских 

инфраструктурних и других прпјеката. 

 Извещтаваое пп разним прпјектима кпји су реализпвани у претхпднпј/им гпдини/ама, 

Изградоа превпднице за рибе, Ппбпљщаое услпва за бављеое културним и сппртским 

активнпстима у МЗ Бпљаре. 

 Дпстављаое ппдатака НАЛЕД-у у вези прпјекта Калкулатпр. 

 Пријава прпјекта „Рекпнструкција кплпвпзне кпнструкције и впдпвпдне мреже у улици 

Саве Кпвашевића“ Министарству привреде (фебруар 2014.) 
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 Пријава прпјекта „Израда прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп 

ппремаое индустријске зпне“ – Мера инфраструктурнпг ппремаоа ппслпвних зпна у 2014. 

- Министарств привреде (фебруар 2014.).  

Дефинисаое прпјектнпг задатка (април/мај 2014.), Прикупљаое пптребних аката, 

лпкалцијска дпзвпла, сагласнпсти и сл. 

 Апликација/ захтев за Активне мере заппщљаваоа у 2014. (фебруар 2014.) 

 Прикупљаое ппдатак и пппуоаваое упитника п пртимени технишких стандарда 

приступашнпсти уи ппщтини Власптинце. Ппслатп министарству гравенирства и урбанизма, 

април 2014. 

 Ппкренута иницијатива, дпнесена Одлука за израду Лпканпг плана руралнпг развпја 

ппщтине и израду Лпкалнпг екплпщкпг акципнпг плана ппщтине Власптинце.  

 Пријава прпјекта, пп кпнкурсу Министарства пмладине и сппрта, „Рекпнструкција и 

адаптација малих сппртских терена“, мај 2014. 

 Настављене активнпсти на прпјекту „Унапређеое ппслпвнпг пкружеоа на лпкалнпм нивпу 

крпз регулатпрну рефпрму“, фпрмиран пперативни тим, мај 2014. 

 Прикупљаое и дпстављаое тражених ппдатака министарству државне управе и лпкалне 

сампуправе, а на пснпву дпписа, јул/август 2014. 

 Наставак активнпсти на реализацијиа прпјекта из енергетске ефикаснпсти, дпстављена 

имена за ушещће, јул 2014. 

 Прикупљаое ппдатака и пппуна пријаве на јавни ппзив за гпдищое прпграме у пбласти 

сппрта, Министарствп пмладине и сппрта, јул 2014. 

 Активнпсти на припреми Прпграмскпг бучета за 2015. гпдину. Одржаваое инфпсастанака, 

радипница, састанака са представницима ЈКП, ЈП и устанпва, Израда прпјеката за бучет. 

 Активнпсти на унапређеоу рада лпкалних савета за рпднуи равнпправнпст, савет за 

младе. 

 Усппстављое сарадое и Кппрдинираое прпграмских активнпсти ппщтине и прпграма 

Еврппскпг ПРОГРЕС-а. 

 Активнпсти на ангажпваоу струшоака из пбласти руралнпг развпја ради квалитетне израде 

прпјектнпг задатка и касније плана лпкланпг руралнпг развпја. 

 Активнпсти на ревизији и дпради лпкалнпг акципнпг плана за младе 2015-2020. 

 Активнпсти на прикупљаоу ппдатака и ппуоаваоу захтева за дпделу нпвшаних средстава 

за суфинансираое гпдищое шланарине ЈЛС за регипналне развпјне агенције. 

 Прикупљаое и пбрада ппдатака за пријаву прпјекта пп кпнкурсу Еврппскпг ПРОГРЕС-а.  

Урађен предлпг прпјекта: „За бпље фунципнисаое Лпкалне ппреске администрације“ и предат 

дпнатпру за финансираое. 

 Ажурираое ппдатака u PADOR систему. 

 Одржан радни састанак радне групе за израду Стратегија унапређеоа пплпжаја Рпма и 

Рпмкиоа у ппщтини Власптинце, септембар 2014. 
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 Ушещћа на Радипницама и у раду Управнпг пдбпра Еврппскпг ПРОГРЕС-а. 

- Праћеое и пбавещтаваое п кпнкурсима, дистрибуција кпнкурснпг материјала 
мпгућим апликантима 

Унапређеое пднпса са институцијама и прганизацијама пд знашаја за Лпкални екпнпмски развпј, 
јашаое капацитета Канцеларије за ЛЕР, Ппбпљщаое имича Опщтине и КЛЕР-а 

1. 

- Сарадоа са међунарпдним прганизацијама/прпграмима (Еврппски ПРОГРЕС), дпнатприма. 

- Сарадоа са Министарствима, Агенцијама, Канцеларијама шији је псниваш Влада РС. 

- Сарадоа са Центрпм за развпј Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга, СКГО. 

- Сарадоа са  НСЗ  у  Лескпвцу и Власптинцу. 

Прикупљаое ппдатака и пппуоаваое и дпстава Упитника „О међунарпднпј сарадои“ – 
СКГО,  „ О инфраструктури у руралним ппдрушјима“, „О лпкалнп екпнпмскпм развпју“, „О 
рпднпј равнпправнпсти“, „О утрпщку бучетских средстава намеоених удружеоима и другим  

- Ушещће на сатстанку СЛАП кппрдинатпра, уппзнаваое представника ЈКП и ЈП, кап и 
устанпва п знашају СЛАП базе и мпгућнпстима кприщћеоа. 

- Радипница  „Дпбрп управљаое на лпкалнпм нивпу“, у прганизацији Еврппскпг ПРОГРЕС-
а, Кппапник 11-12. децембар 2014. 

- Остварена дпбра сарадоа са другим службама  и пдељеоима Опщтинске управе, јавним 
предузећима и устанпвама, кап  и са меначментпм ЛС и медијима. 

Инфпрматишке и друге активнпсти Канцеларије за ЛЕР 

 

- Свакпдневна инфпрматишка ппдрщка заппсленима (електрпнска кпмуникација, пбрада 
дпкумената, инсталација периферних уређаја, кприснишке апликације...) 

- Обликпваое, пбрада слика и текста за ппстављаое да ппщтинскпм сајту 

- Ажурираое и ппстављаое садржаја на ппщтинскпј WЕБ презентацији, креираое 
изгледа сајта са најнпвијим инфпрмацијама.  

- Пружаое ппдрщке за приступ аутприма кприснишких апликација на пдржаваоу и 
унапређеоу истих (пп Угпвпру), нпр. MEGA inženjering Computer, Info data, GDI DATA 
(GIS) кап и за администрираое и технишкп пдржаваое рашунарске мреже (Каталпг). 

- Пружаое ппдрщке Јавним, Јавнп кпмуналним предузећима, устанпвама, пп пптреби. 

 
Маринкп Ђпрђевић 


