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УВОД 

Стратeшко планирањe јe јeдан од најважнијих инструмeната локалнe самоуправe у вршeњу 
њeнe основнe улогe развоја и константног унапрeђивања приврeдног и институционалног 
амбијeнта за јачањe локалнe eкономијe и бeз њега је данас тeшко замислити одрживи 
развој локалних зајeдница. Сходно томе, стратегије развоја локалних зајендица су од 
кључног значаја за обликовањe њихове будућности, јер помажу да сe одрeдe стратешки 
циљeви, мeрe, срeдства и начини за достизањe тих циљeва. 
 
Стратегија локалног економског развоја општине Алексинац за период 2016-2020., усвојена 
јуна 2016. године, представља развојни документ општине Алексинац у области 
економског развоја и дефинише циљеве и приоритете општине у наредне три године. Њен 
циљ је да сагледа стање постојећих ресурса и на основу њих допринесе креирању 
стабилног и предвидљивог пословног амбијента за одрживи развој привреде, 
пољопривреде и руралних средина на подручју општине Алексинац. Стратегија обухвата 
прeсeк трeнутног стања, попис основних проблeма и слабости али и прeдности и 
могућности и представља одличну платформу за обједињавање већег броја појединачних 
иницијатива у једну структуирану целину, омогућавајући њихову интеграцију и дајући им 
крајњи смисао кроз јасно дефинисане циљеве. Стратегијом локалног економског развоја, 
дефинисано је пет кључних циљева са припадајућим приоритетима, чија је реализација 
детаљније дефинисана кроз појединачне пројекте и програмске активности Акционог 
плана за реализацију Стратегије за период 2018-2020.   
 
Акциони план је документ који је комплементаран са Стратегијом локалног економског 
развоја општине Алексинац. Акциони план дефинише скуп програмских активности и 
пројеката, затим институције или субјекте који су одговорни за спровођење тих 
програмских активности и пројеката те временске оквире у којима би требало спровести 
наведене активности, а све у циљу имплементације Стратегије. Такође, Акционим планом 
се дефинишу и индикатори (квалитативни и квантитативни) који помажу у праћењу 
спровођења Стратегије и мерењу постигнутих резултата. У акционом плану су дефинисане 
активности повезане са изворима финансирања и програмским буџетом. Оба документа, и 
Стратегија и Акциони план, одражавају стварне потребе локалне заједнице, реалну 
процену ресурса, компаративних предности, финансијских могућности и капацитета чиме 
се поштује принцип равнотеже потенцијала, потреба, идеја и ресурса и требало би да, у 
наредном периоду, омогуће доношење политичких одлука заснивано на објективно 
процењеном стању и на њему заснованим развојним циљевима. 
 
Стратегија локалног економског развоја 2016 – 2020. и Акциони план се морају посматрати 
у корелацији јер заједно чине јединствену целину структуирану у облику пирамиде. На врху 
ове структуре је визија локалног економског развоја заједнице до 2020. Из визије 
произилазе дугорочни јасно формулисани стратешки циљеви усклађени са осталим 
циљевима локалне заједнице, друштвено прихватљиви са становништа екологије и 
усаглашени са Националном стратегијом одрживог развоја Србије и другим релевантним 
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локалним, регионалним и националним стратешким документима. Стратешки циљеви су 
идентификовани за две приоритетне области локалног економског развоја и из њих 
произилазе приоритети и мере који су у Акционом плану разрађени и конкретизовани у 
пројекте и програмске активности и представљени на начин да су мерљиви, остварљиви, 
јасно дефинисани, са одређеним роковима реализације.  
 
На крају Акционог плана налазе се и кратки описи приоритетних пројеката са сумарним 
приказом основних информација на основу којих се одређује спремност пројекта за 
реализцију. Неки од идентификованих пројеката имају фундаментални карактер јер 
подразумевају увођење и развој нових модела подршке локалном економском развоју 
(формирање слободне зоне, формирање тима за подршку привреди, јачање 
институционалне подршке развоју пољопривреде, развој прерађивачких капацитета, итд.).  
 
За реализацију пет дефинисаних стратешких циљева планирана је имплементација укупно 
18 пројеката, подељених у 28 програмских и пројектних активности. За сваки 
пројекат/програмску активност дефинисани су њихови носиоци и прецизиран је извор 
финансијских средстава. Такође су дате и оквирне вредности сваког појединачног 
пројекта/програмске активности. Средства за реализацију програмских активности/ 
пројеката предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета општине Алексинац, 
буџета Републике Србије, донаторских средстава, ИПА претприступних фондова и 
билатералних донација.  
 
 

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Користећи претходна искуства у изради Стратегије локалног економског развоја општине 
Алексинац 2016 – 2020., општина Алексинац је применила методолошки приступ који 
омогућава израду квалитетног Акционог плана, пошавши од става да је за квалитетан 
предлог неопходан широк консултативан процес и наставак успешне сарадње између 
стручних служби, јавних предузећа и институција, привредника, пољопривредника и 
цивилног сектора.  
 
Методологија израде Стратегије локалног економског развоја општине Алексинац 2016 – 
2020., као и Акционог плана, је СЛОР методологија која је коришћена и за израду Стратегије 
одрживог развоја општине Алексинац 2010 –2020. СЛОР методологија је развијена у циљу 
методолошке стандардизације процеса стратешког планирања на локалном нивоу и Стална 
конференција градова и општина (СКГО) је препоручује као стандардну методологију за 
процесе планирања развоја локалних заједница у Србији. СЛОР методологија је у 
потпуности усклађена са постојећим законским оквиром којим је дефинисано планирање 
развоја на локалном нивоу, као и са водећим принципима и приступима стратешком 
планирању које промовише Европска унија. Ти водећи принципи на којима се заснива СЛОР 
методлогија су интегрисаност и партиципативност. Интегрисаност као принцип интегрише 
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економски и аспект животне средине, док принцип патриципативности подразумева 
укљученост свих заинтересованих актера и њихов допринос у изради Стратегије.  
 
Процес израде Акционог плана за Стратегију локалног економског развоја 2016 – 2020. је 
покренула општина Алексинац како би заокружила стратешки документ за развој локалне 
економије свесна чињенице да стратешко планирање представља кључни инструмент за 
проактивно и одговорно управљање локалним развојем. Процес израде Акционог плана је 
оперативно водио Одсек за локално економски развој ОУ Алексинац уз екстерни 
консултантски тим, а у самом процесу креирани су механизми за што веће учешће 
релевантних актера кроз тематске радне групе и упитник дистрибуиран заинтересованим 
странама. Две тематске радне групе састављене су од релевантних представника органа и 
стручних служби општине, представника јавних предузећа и институција и представника 
привредника, пољопривредника и организација цивилног друштва. Такође, је у процесу 
израде Акционог плана анкетирано и укупно 42 представника заинтересованих страна, од 
чега су 24 представници МСПП сектора и на овај начин им је омогућено да искажу своје 
мишљење о предложеним пројектима за унапређење локалног привредног амбијента. На 
крају процеса је одржана и јавна расправа на којој је заинтересованим странама 
представњен нацрт Акционог плана у циљу размене мишљења и прикупљања сугестија у 
вези са предложеним акцијама. Тако је Акциони план развијан кроз широк партиципативан 
приступ и уз интензиван тимски рад свих релевантних заинтересованих страна - стручних 
служби општине Алексинац, као и свих релевантних организација, удружења, привредних 
субјеката и других актера – у којем су сви чланови допринели својим познавањем 
локаланих прилика и знањем о локалном економском развоју, оставрујући синергију и 
свестрано сагледавање проблема и предложених решења.  
 
Полазна основа за израду Акционог плана била је Стратегија локалног економског развоја 
општине Алексинац 2016-2020. Стратегија дефинише визију, стратешке циљеве и 
приоритете усмерене на остваривање циљева. Акциони план дефинише пројeктe и 
програмске активности који произилазе из дугорочних и краткорочних циљева дефинисанх 
Стратегијом, и који сe могу прeдузeти како би сe обe врстe циљeва остварилe. Активности 
су планиране на временски период од три године, од 2018. до 2020. године и указују на 
спeцифичнe индикаторe за праћeњe развоја и тока сваког појeдиначног 
пројeкта/програмске активности. Акциони план, такођe, јасно дeфинишe дистрибуцију 
људских и финансијских рeсурса, као и одговорности у процeсу рeализацијe којe сe тичу 
институцијe/организацијe која јe дирeктно задужeна за имплеметацију активности. 
 
Радна верзија Акционог плана за реализацију Стратегије локалног економског развоја 
општине Алексинац 2016-2020. је стављена на увид јавности. Добијени коментари су 
анализирани, након чега је урађена финална верзија документа која је прихваћена на 
седници Општинског већа ...., и усвојена од стране Скупштине општине Алексинац ………... 
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МАТРИЦА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 
 

Визија: 
 

Алексинац је разијена општина у 
којој се, захваљујући повољном 

пословном амбијенту и 
ефикасној политици привлачења 

инвестиција заснованој на 
искоришћавању конкурентских 

предности проистеклих из 
повољног геостратешког 

положаја и природних и 
друштвених ресурса, 

континуирано стварају нова 
радна места за младе.  Заједница 
предузимљивих и активних људи, 

са јаком сарадњом јавног и 
пословног сектора, приливом 

нових инвестиција, развијеним 
предузетништвом и модерном 
пољопривредом као снажним 

покретачима развоја. 
 
 
 
 
 

Стратешки циљ 1: 
 

Унапређено  пословно окружење са 
изграђеном инфраструктуром, 

функционалним индустријским 
зонама и слободном зоном и 
подстицајима за пословање 

Приоритет 1.1: 
Развој инфраструктуре за потребе привреде 

Приоритет 1.2: 
Успостављање функционалних 
индустријских зона и слободне зоне 

Приоритет 1.3: 
Креирање подстицајних политика и 
програма запошљавања 

 
Стратешки циљ 2: 

 
Успостављена јака и конструктивна 

веза локалне самоуправе и 
пословне заједнице 

 
 

 

Приоритет 2.1: 
Подршка оснивању удружења привредника 
и предузетника 

Приоритет 2.2: 
Успостављање институционалног 
механизма комуникације локалне 
самоуправе и пословне заједнице 

Приоритет 2.3: 
Дефинисање конкретних програма, 
пројеката и активности 

 
Стратешки циљ 3: 

 
Развој сеоских средина 

 
 
 
 
 

Приоритет 3.1: 
Унапређење сеоске инфраструктуре 

Приоритет 3.2: 
Уређење сеоских средина 

Приоритет 3.3: 
Заштита и унапређење животне средине и 
очување природних ресурса 
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Алексинац је разијена општина у 
којој се, захваљујући повољном 

пословном амбијенту и 
ефикасној политици привлачења 

инвестиција заснованој на 
искоришћавању конкурентских 

предности проистеклих из 
повољног геостратешког 

положаја и природних и 
друштвених ресурса, 

континуирано стварају нова 
радна места за младе.  Заједница 
предузимљивих и активних људи, 

са јаком сарадњом јавног и 
пословног сектора, приливом 

нових инвестиција, развијеним 
предузетништвом и модерном 
пољопривредом као снажним 

покретачима развоја. 

 
 
 
 

Стратешки циљ 4: 
 

Развој пољопривреде 

Приоритет 4.1: 
Повећање конкурентности,  
унапређење квалитета и безбедности 
производа 

Приоритет 4.2: 
Унапређење система трансфера знања и 
развој људских потенцијала  

Приоритет 4.3: 
Технолошки развој и модернизација 
пољопривредне производње и прераде  

Приоритет 4.4: 
Развој тржишних ланаца и логистичке 
подршке сектору пољопривреде  

Приоритет 4.5: 
Модернизација и унапређење органа и 
организација у области руралног развоја и 
пољопривреде 

Стратешки циљ 5 
 

Образовање у складу са потребама 
локалне и регионалне привреде 

Приоритет 5.1: 
Успостављање механизма сарадње 
заинтересованих страна 

Приоритет 5.2: 
Усаглашавање потреба локалне привреде и 
образовних кадрова 
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ЕЛАБОРАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

Стратешки циљ 
1 

Унапређено  пословно окружење са изграђеном инфраструктуром, 
функционалним индустријским зонама и слободном зоном и 
подстицајима за пословање 

Проблем који 
треба решити 

Анкетирање пословне заједнице и SWOT анализа спроведени током 
израде Стратегије локалног економског развоја општине Алексинац 
2016-2020., као и састанци тематских радних група у току израде 
Акционог плана, јасно су дефинисали основне проблеме са којима се 
привредници који послују на територији општине сусрећу. Поред 
недостатка финансијских средстава са којима се већина привредника 
носи, евидентан је и недостатак инфраструктурно опремљених 
локација  за даље ширење пословања постојећих предузећа, али и 
долазак нових инвеститора.  

Елаборација 
циља 

Успостављање повољног пословног окружења које је у општини 
Алексинац започето раније потребно је у наредном периоду 
довршити креирањем нових подстицаја за пословање домаћих и 
страних инвеститора, опремањем нових инвестиционих локација и 
формирањем слободне зоне како би се постојећим, али и новим 
инвеститорима омогућило да инвестирају продуктивно, 
запошљавају раднике и шире обим пословања. Такође, даља 
примена подстицајних средства за отварање нових радних места и 
повећања запослености кроз постојеће и нове програме допринеће 
остварење овог циља који је у складу са потребом за повећањем 
обима инвестиција и отварањем нових радних места, а тиме и 
унапређењем квалитета живота целокупне локалне заједнице. 

Најважнији 
очекивани 
резултати 

✓ Повећан обим инвестиција 
✓ Повећан број запослених 
✓ Већа конкурентност општине за улагања  

Пројекти који 
доприносе 
остварењу циља 

1. Оснивање и развој слободне зоне  
1.1. Елаборат о постојању економске оправданости за 

успостављање слободне зоне 
1.2. Средњорочни план развоја Слободне зоне са елементима 

маркетиншке подршке и промоције 
2. Формирање и развој индустријске зоне 

2.1 Упоредна Cost benefit анализа потенцијалних   индустријских 
зона 

2.2 Израда студије изводљивости са идејним пројектом за нову 
индустријску зону 

2.3 Израда Пројекта за извођење радова уређења индустријске 
зоне 

2.4 Инфраструктурно опремање нове индустријске зоне 
3. Израда и ревизија просторних планова (ГУП, ПДР Кукиш) 
4. Унапређење ГИС-а у сврху локалног економског развоја 



8 
 

Стратешки циљ  
2 

Успостављена јака и конструктивна веза локалне самоуправе и 
пословне  заједнице 

 
Проблем који 
треба решити 

У општини Алексинац није успостављен институционални механизам 
комуникације и сарадње локалне самоуправе са привредом. 
Канцеларија за локални економски развој нема довољно капацитета 
да се на органозован и континуиран начин бави питањима од значаја 
за привреднике. Поред тога, ни сами привредници немају довољно 
развијену свест о потреби свог организовања и удруживања у циљу 
успостављања партнерских односа и могућностима сарадње са 
локалном самоуправом.  

Елаборација 
циља 

Успостављање сарадње и развијање партнерских односа између 
локалне самоуправе и локалне пословне заједнице је круцијално за 
креирање стимулативног пословног окружења и блиско је повезано 
са реализацијом стратешког циља 1 - Унапређено  пословно 
окружење са изграђеном инфраструктуром, функционалним 
индустријским зонама и слободном зоном и подстицајима за 
пословање. Успостављање институционалних механизама за 
унапређење сарадње ова два сектора омогућило би и веће активно 
укључивање привредника у креирање и спровођење политике 
локалног економског развоја, али и у решавање бројних локалних 
проблема (инфраструктурних, социјалних, итд.) чиме би се, с једне 
стране обезбедио редован прилив буџетских прихода, а са друге 
разумевање локалне самоуправе за потребе локалне привреде. 

Најважнији 
очекивани 
резултати 

✓ Формиран тим за подршку привреди 
✓ Успостављен механизам за редовну комуникацију локалне 

самоуправе и привредника  
✓ Повећан број заједничких иницијатива и наступа локалне 

самоуправе и привреде у циљу промоције привредних 
потенцијала општине Алексинац 

Пројекти који 
доприносе 
остварењу циља 

1. Унапређење институционалне подршке привреди -  анализа 
потреба локалне привреде за нефинансијским услугама 

2. Формирање и обука локалног тима за подршку привреди 
3. Подршка учешћу привредника, предузетника и пољопривредних 

произвођача на домаћим и иностраним сајмовима 
4. Подршка умрежавању (удружења,задруге, кластери) у циљу 

развоја заједничке производне функције (производња, 
паковање) 
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Стратешки циљ  
3 

Развој сеоских средина 

Проблем који 
треба решити 

Састанци тематских радних група у току израде Стратегије локалног 
економског развоја општине Алексинац 2016-2020. и израде 
Акционог плана за реализацију Стратегије дефинисали су основне 
проблеме пољопривредних произвођача у општини Алексинац. 
Поред основних проблема сеоских средина који се односе на путну 
и комуналну инфраструктуру, истакнут је проблем неуређености 
атарских путева, непостојање канала за одвод површинских вода, ак 
ао највећи је истакнут проблем наводњавања повртарских култура. 

Елаборација 
циља 

Развој сеоских средина је перманентан процес који већ траје и 
потребно је у наредном периоду  интезивирати напоре како би 
сеоске средине биле атрактивније за останак младих и за развој 
савремене пољопривредне производње. Потребно је и у наредном 
периоду наставити са редовним одржавањем атарских путева и 
одводних канала, а акценат ставити на стварање услова за 
наводњавање алексиначког поља. Остварење овог циља неопходно 
је за повећање обима инвестиција у пољопривредну производњу, 
јачање села, а тиме и унапређења квалитета живота у руралном 
подручју општине Алексинац. 

Најважнији 
очекивани 
резултати 

✓ Уређени атарски путеви 
✓ Пољопривредне површине заштићене од површинских и 

бујучних вода 
✓ Урађена техничка припрема система за наводњавање 

алексиначког поља  
Пројекти који 
доприносе 
остварењу циља 

1. Уређење атарских путева 
2. Уређење канала 
3. Израда ПДР система наводњавања алексиначког поља 

 
 
Стратешки циљ  

4 
Развој пољопривреде 

Проблем који 
треба решити 

Општина Алексинац као већински пољопривредна општина није у 
довољној мери развила институционалне механизме за подршку 
пољопривредницима. Канцеларија за пољопривреду се 
континуирано бави развојем и имплементацијом Програма за развој 
пољопривреде уз сагласност надлежног Министарства, али нема 
довољно капацитета да се на органозован и континуиран начин бави 
осталим битним питањима од значаја за пољопривреднике. Поред 
тога, ни сами пољопривредници немају довољно развијену свест о 
потреби свог организовања и удруживања у циљу успостављања 
партнерских односа и могућностима сарадње са локалном 
самоуправом. Такође, не постоји довољно иницијатива за развој 
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прерађивачких капацитета у пољопривреди, као ствараоца додате 
вредности.  

Елаборација 
циља 

Развој пољопривреде на територији општине Алексинац је процес 
који је неопходно унапређивати у смеру савремених токова у овој 
области. Поред редовних активности које се спроводе кроз Програм 
развоја пољопривреде, у наредном периоду је неопходно јачати 
институционалну подршку пољопривредницима, подизати њихове 
капацитете и знања и стварати услове за бољи пласман 
пољопривредних производа са додатом вредношћу.  

Најважнији 
очекивани 
резултати 

✓ Креиран иновативан Програм за развој пољопривреде у складу 
са локалним потребама и стратешким опредељењима  

✓ Унапређена институционална подршка пољопривреди 
✓ Обезбеђени услови за лакши пласман пољопривредних 

производа 
Пројекти који 
доприносе 
остварењу циља 

1. Мере подршке руралном развоју - реализација Програма за 
развој пољопривреде 

2. Унапређење институционалне подршке пољопривреди 
4.1. Анализа оправданости развоја појединих грана 

пољопривреде на територији општине Алексинац 
4.2. Педолошка истраживања земљишта у циљу утврђивања 

агро-еколошких услова за разне видове пољопривредне 
производње 

4.3. Припрема тренинг концепта и едукација, успостављање 
везе између саветодавних институција   и пољопривредних 
произвођача и прерађивача, подршка пољопривредних 
произвођача за учешће на конкурсима у оквиру ИПАРД 
програма 

4.4. Развој постојећих и креирање нових ланаца вредности у 
оквиру појединих грана пољопривреде 

4.5. Формирање  базе  пољопривредних произвођача и 
платформе за међусобну размену информација 

3. Набавка и инсталирање мини - метеоролошке станице 
4. Подршка развоју прерађивачких капацитета у пољопривреди по 

стандардима ЕУ 
4.1. Техничка подршка прерађивачима пољопривредних 

производа за увођење стандарда (ISO,HCCP, Еуро ГАП) 
4.2. Брендирање, пласман и промоција локалних 

пољопривредно-прехрамбених производа 
5. Унапређење дистрибутивних центара пољопривредних 

производа (логистички центри и пијаце) 
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Стратешки циљ  
5 

Образовање у складу са потребама локалне и регионалне 
привреде 

Проблем који 
треба решити 

У општини Алексинац поред гимназије постоје и две средње стручне 
школе - пољопривредна и техничка школа. Међутим, иако је на 
територији општине развијена текстилна индустрија са дугом 
традицијом, тренутно се на њеној територији не образује кадар за 
овај сектор јер је текстилна школа која је некада постојала затворена. 
Такође, не постоји ни стручно образовање кадрова за сектор дрвно 
и метало прерађивачке индустрије који су заступљени у значајној 
мери. 

Елаборација 
циља 

У циљу креирања образовне политике која ће омогућити 
образовање довољног броја кадрова и усагласити потребе 
послодаваца и понуде стручног образовања на локалном тржишту 
рада, неоходно је успоставити континуирану сарадњу кључних 
заинтересованих страна - локалне самоуправе, привреде и 
образовних институција. Неопходно је започети процес школовања 
потребних кадрова који ће стицати потребна и примењива знања и 
вештине који ће им омогућити запошљавање у најкраћем могућем 
року, отпочињање сопственог бизниса или наставак даљег 
школовања у циљу активног доприноса развоју локалне привреде. 
Оставривањем овог циља привреда би, као носилац развоја локалне 
економије, имала на располагању довољно квалитетно образованих 
кадрова за свој континуиран раст. 

Најважнији 
очекивани 
резултати 

✓ Повећан број новозапослених радника  
✓ Отварање нових образовних профила у складу са потребама 

привреде 
✓ Креирани и спроведени програми обуке за 

запослене/незапослене у складу са потребама послодаваца 
Пројекти који 
доприносе 
остварењу циља 

1. Развијање Програма стручне подршке и едукације засноване на 
реалним потребама познатог послодавца, стратешким 
опредељењима у привреди  општине и постојећим стручним 
ресурсима 

2. Студија оправданости за увођење нових образовних профила у 
складу са потребама локалне и регионалне привреде 
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АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Стратешки циљ 1: Унапређено пословно окружење са изграђеном инфраструктуром, функционалним индустријским зонама и 
слободном зоном и подстицајима за пословање 

Редни 
Број 

Назив 
 

(програмске активности, пројекта) 

Шифра 
програма 

(1-17) 

Тип 
(програмска 
активност, 
пројекат) 

Временски 
оквир 

финансирања 

Процењена 
вредност  
(процена 

РСД) 

Носилац 
реализације 

Партнери Индикатори 

1 Оснивање и развој слободне зоне 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018-2020 1,800,000.00 
Одељење за 

привреду 
Grammer system 

d.o.o. 

Степен искоришћености 
земљишта/простора у 

индустријским /слободним 
зонама 

1.1 

Елаборат о постојању економске 
оправданости за успостављање 
слободне зоне 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018 600,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Израђен Елаборат 
економске оправданости 
успостављања Слободне 
зоне 

1.2 

Средњорочни план развоја 
Слободне 
зоне са елементима маркетиншке 
подршке и промоције 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018-2019 1,200,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Развијен средњорочни план 
развоја Слободне зоне 

2 
Формирање и развој индустријске 
зоне 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018-2020 7,000,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Степен искоришћености 
земљишта/простора у 
индустријским зонама 

2.1 
Упоредна Cost benefit анализа 
потенцијалних индустријских зона 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018 1,200,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Израђена упоредна Cost 
benefit анализа 
потенцијалних 
индустријских зона са 
препорукама 

2.2 
Израда студије изводљивости са 
идејним пројектом за нову 
индустријску зону 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018 1,500,000.00 

Одељење за 
комуналне 

и 
грађевинске 

послове 

  
Израђена Студија 
изводљивости са идејним 
решењем 

2.3 
Израда Пројекта за извођење 
радова уређења индустријске зоне 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2019 1,300,000.00 

Одељење за 
комуналне 

и 
грађевинске 

послове 

  
Издата грађевинска 
дозвола 
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2.4 
Инфраструктурно опремање нове 
индустријске зоне  

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2019-2020 3,000,000.00 

Одељење за 
комуналне 

и 
грађевинске 

послове 

  
Број локација комунално 
опремљеног земљишта 

3 Ревизија ГУПа општине Алексинац 

1101-1/0001 
Урбанизам и 

просторно 
планирање 

Пројекат 2018 2,500,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Усвојен Генерални 
урбанистички план 

општине 

4 
Израда плана детаљне регулације 
за подручје индустријске зоне 
Кукеш 

1101-1/0001 
Урбанизам и 

просторно 
планирање 

Пројекат 2018 700,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Проценат површине 
покривен плановима 
детаљне регулације 

5 
Унапређење ГИСа у сврху локалног 
економског развоја 

1501-3/002 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018-2020 1,000,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Број успостављених или 
унапређених база 

података од значаја за ЛЕР 

Стратешки циљ 2: Успостављена јака и конструктивна веза локалне самоуправе и пословне заједнице 

Редни 
Број 

Назив 
 

(програмске активности, пројекта) 

Шифра 
програма 

(1-17) 

Тип 
(програмска 
активност, 
пројекат) 

Временски 
оквир 

финансирања 

Процењена 
вредност  
(процена 

РСД) 

Носилац 
реализације 

Партнери Индикатори 

1 

 
Унапређење институционалне 
подршке привреди  

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018 1,200,000.00 
Одељење за 

привреду 

Удружење 
предузетника 

Алексинац 

Број развијених услуга за 
привреди 

1.1 

 
Анализа потреба локалне привреде 
за нефинансијским услугама 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018 600,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Израђена Анализа са 
препорукама за 
унапређење 

1.2 
Формирање и обука локалног тима 
за подршку привреди  

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018 600,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Успостављен тим за 
подршку привреди 
Реализован сет обука 
намењен Тиму 
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2 

Подршка учешћу привредника, 
предузетника и пољопривредних 
произвођача на домаћим и 
иностраним сајмовима 

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Програмска 
активност 

2018-2020 1,500,000.00 
Одељење за 

привреду 

Удружење 
предузетника 

Алексинац 
Удружења 

пољопривредника 

Број 
привредника/предузетника 

посетилаца/излагача на 
сајмовима 

3 
Подршка умрежавању у циљу 
развоја заједничке производне 
функције  

1501-3/001 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018-2020 1,500,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Број новоформираних 
правних субјеката са 

циљем заједничке 
производне функције 

Стратешки циљ 3: Развој сеоских средина 

Редни 
Број 

Назив 
 

(програмске активности, пројекта) 

Шифра 
програма 

(1-17) 

Тип 
(програмска 
активност, 
пројекат) 

Временски 
оквир 

финансирања 

Процењена 
вредност  
(процена 

ЕУР) 

Носилац 
реализације 

Партнери Индикатори 

1 Уређење атарских путева 
0101-5/0001 

Развој 
пољопривреде 

Програмска 
активност 

2018-2020 5,000,000.00 

Одељење за 
комуналне 

и 
грађевинске 

послове 

Месне заједнице 
Број км уређених атарских 

путева 

2 Уређење канала 
1102-2/0009 
Комуналне 
делатности 

Програмска 
активност 

2018-2020 2,500,000.00 

Одељење за 
комуналне 

и 
грађевинске 

послове 

Месне заједнице Број км уређених канала 

3 
Израда ПДР система наводњавања 
алексиначког поља  

1101-1/0001 
Урбанизам и 

просторно 
планирање 

Пројекат 2018 800,000.00 
Одељење за 

привреду 
 

Проценат површине 
покривен плановима 
детаљне регулације 

Стратешки циљ 4: Развој пољопривреде 

Редни 
Број 

Назив 
 

(програмске активности, пројекти) 

Шифра 
програма 

(1-17) 

Тип 
(програмска 
активност, 
пројекат) 

Временски 
оквир 

финансирања 

Процењена 
вредност  
(процена 

ЕУР) 

Носилац 
реализације 

Партнери Индикатори 
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1 
Мере подршке руралном развоју - 
реализација Програма за развој 
пољопривреде 

0101-5/0001 
Развој 

пољопривреде 

Програмска 
активност 

2018-2020 33,000,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници мера руралног 
развоја у односу на укупан 

број пољопривредних 
газдинстава 

2 
Унапређење институционалне 
подршке пољопривреди  

0101-5/0001 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018-2020 4,100,000.00 

Одељење за 
привреду 

Удружења 
пољопривредника 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници 

институционалних мера у 
односу на укупан број 

пољопривредних 
газдинстава 

2.1 
Анализа оправданости развоја 
појединих грана пољопривреде на 
територији општине Алексинац 

0101-5/0002 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018 600,000.00 

Одељење за 
привреду 

  
Израђена Анализа са 
препорукама за развој 

2.2 

Педолошка истраживања 
земљишта у циљу утврђивања агро-
еколошких 
услова за разне видове 
пољопривредне производње 

0101-5/0001 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018-2019 600,000.00 

Одељење за 
привреду 

Пољопривредна 
стручна служба 

Коришћење 
пољопривредних површина 
у односу на укупне 
пољопривредне површине 

2.3 

Припрема тренинг концепта и 
едукација, успостављање везе 
између саветодавних институција   
и пољопривредних произвођача и 
прерађивача, подршка 
пољопривредних произвођача за 
учешће на конкурсима у оквиру 
ИПАРД програма 

0101-5/0001 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018-2020 1,800,000.00 

Одељење за 
привреду 

Пољопривредна 
стручна служба 

Број едукација намењених 
пољопривредним 
произвођачима на 
територији општине 

2.4 
Развој постојећих и креирање нових 
ланаца вредности у оквиру 
појединих грана пољопривреде 

0101-5/0001 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018-2019 1,000,000.00 

Одељење за 
привреду 

  
Број креираних ланаца 
вредности 

2.5 
Формирање базе пољопривредних 
произвођача и платформе за 
међусобну размену информација  

0101-5/0001 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018-2019 400,000.00 

Одељење за 
привреду 

  
Формирана база и 
успостављена платформа 
за размену информација 
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3 
Набавка и инсталирање мини - 
метеоролошке станице 

0101-5/0002 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2019-2020 1,000,000.00 

Одељење за 
привреду 

Месне заједнице 

Број инсталираних 
јединица 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници сервиса у односу 

на укупан број 
пољопривредних 

газдинстава 

4 
Подршка развоју прерађивачких 
капацитета у пољопривреди по 
стандардима ЕУ  

0101-5/0002 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2018-2020 2,400,000.00 

Одељење за 
привреду 

  Број корисника 

4.1 

Техничка подршка прерађивачима 
пољопривредних производа за 
увођење стандарда (ISO, HCCP, Еуро 
ГАП)  

1501-3/003 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2019-2020 1,200,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Број сертификованих 
прерађивача 

4.2 
Брендирање, пласман и промоција 
локалних пољопривредно-
прехрамбених производа 

0101-5/0002 
Развој 

пољопривреде 
Пројекат 2028-2020 1,200,000.00 

Одељење за 
привреду 

  

Број регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава која су 
корисници подршке 

5 

Унапређење дистрибутивних 
центара 
пољопривредних производа 
(логистички 
центри и пијаце) 

1102-2/0005 
Комуналне 
делатности 

Пројекат 2018-2020 1,500,000.00 

Одељење за 
комуналне 

и 
грађевинске 

послове 

  

Број опремљених пијачних 
места у односу на укупан 

број пијачних места 
предвиђених у складу са 
општинском одлуком 

Број корисника 
дистрибутивног центра 

Стратешки циљ 5: Образовање у складу са потребама локалне и регионалне привреде 

Редни 
Број 

Назив 
 

(програмске активности, пројекта) 

Шифра 
програма 

(1-17) 

Тип 
(програмска 
активност, 
пројекат) 

Временски 
оквир 

финансирања 

Процењена 
вредност  
(процена 

ЕУР) 

Носилац 
реализације 

Партнери Индикатори 

1 

 Програм стручне подршке и 
едукације заснован на реалним 
потребама привреде и стратешким 
опредељењима општине 

1501-3/003 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2018-2020 1,500,000.00 
Одељење за 

привреду 

Национална 
служба за 

запошљавање 
Средње школе 

Број новозапослених 
радника/радница уз помоћ 
успостављеног механизма 

за обуку радне снаге за 
познатог послодавца и за 

специфичне производне 
процесе 
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2 

Студија оправданости за увођење 
нових образовних профила у складу 
са потребама локалне и регионалне 
привреде  

1501-3/003 
Локални 

економски 
развој 

Пројекат 2019 1,000,000.00 
Одељење за 

привреду 
  

Израђена Студија 
оправданости са 

конкретним предлозима 
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА И АКЦИОНОГ ПЛАНА 2018-2020. 

Алексинац је разијена општина у којој се, захваљујући повољном пословном амбијенту и ефикасној политици привлачења инвестиција 

заснованој на искоришћавању конкурентских предности проистеклих из повољног геостратешког положаја и природних и друштвених 

ресурса, континуирано стварају нова радна места за младе.  Заједница предузимљивих и активних људи, са јаком сарадњом јавног и 

пословног сектора, приливом нових инвестиција, развијеним предузетништвом и модерном пољопривредом као снажним покретачима 

развоја. 

СЦ1: 

Унапређено 

пословно 

окружење 

СЦ4:  

Развој 

пољопривреде 

СЦ3: 

Развој сеоских 

средина 

СЦ2: 
Успостављена веза 

ЛС и пословне 

заједнице 

СЦ5: 
Образовање у 

складу са 

потребама 
привреде 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

4 5 

2 3 1 2 3 

• Оснивање и 
развој 
слободне зоне 

• Формирање и 
развој 
индустријске 
зоне 

• Ревизија ГУПа 

• Израда ПДРа 
инд.зоне Кукеш 

• Развој ГИСа у 
сврхе ЛЕРа 

 

• Унапређење 
институционалне 
подршке 
привреди 

• Формирање тима 
за подршку 
привреди 

• Подршка учешћу 
на сајмовима 

• Подршка 
умрежавању у 
циљу заједничке 
производне 
функције 

 

• Уређење 
атарских 
путева 

• Уређење 
канала 

• Израда ПДРа 
система 
наводњавања 
алексиначког 
поља 

• Програм за развој 

пољопривреде 

• Унапређење 

институционалне 

подршке пољопривр. 

• Набавка мини 

метеролошке станице 

• Развој прерађивачких 

капацитета у складу 

са ЕУ стандардима 

• Унапређење 

дистрибутивних 

центара 

• Програм стручне 

подршке и 

едукације у 

складу са 

потребама 

послодаваца 

• Увођење нових 

образовних 

профила у 

складу са 

потребама 

привреде 
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КРИТЕРИЈУМИ И МОДЕЛ ЗА РАНГИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 

Модел се састоји од више критеријума на основу којих се сваки појединачни пројекат 
оцењује. Модел обухвата пет група критеријума, а сваки од критеријума се састоји од више 
подкритеријума. Свака група критеријума носи  одређен број бодова. Пета група 
критеријума, такође, носи одређен број бодова, али како се та група критеријума односи 
на ризике пројекта, бодови додељени у тој групи се одузимају од претходног збира бодова 
(збир сва четири критеријума који максимално може износити 55 бодова). 
 
Изабраним критеријумима је, у зависности од њиховог релативног значаја за општину 
Алексинац дат одређени тежински коефицијент (пондер) са којим се бодови додељени у 
процесу оцењивања коригују за одређени проценат. Укупан збир коефицијената за 
пондерисање јесте 8. У петом, корективном критеријуму одузима се максимално 1 пондер, 
тако да број пондера који пројекат може добити износи 7. 
 
По окончању овог процеса, на основу укупног броја добијених бодова (максималан број 
бодова који пројекат може добити након пондерисања износи 115 бодова), врши се 
рангирање пројеката тако да пројекти са највишом оценом добијају највиши ниво 
приоритета у реализацији. Да би пројекат био оцењен као стратешки релевантан 
неопходно је да добије минимум 51% од максималног броја бодова. 
 

Опис појединачних критеријума 

Р.бр. Критеријум/Бодовање Опис критеријума 

1 Статус пројекта 

1.1 Обавезан пројекат   
0 или 5 бодова 

0 - пројекат није обавезан   
5 - пројекат је обавезујући по закону, Уговору или 
представља завршетак започете инвестиције  

1.2 Степен спремности 
пројекта 
0 - 5 бодова  

0 – пројекат је на нивоу идеје 
3 – пројекат је у фази идејног пројекта/студије 
изводљивости 
5 - пројекти у потпуности спремни за реализацију  

1.3 Стратешка важност 
0 - 5 бодова 
 

0 – пројекат није од стратешког значаја 
1 -  мали ефекат на циљ/мала територија  
2 - мали ефекат, али има синергију са другим 
пројектима  
3 - средњи ефекат  
4 - велики ефекат  
5 - велики ефекат, велике синергијске 
повезаности, велика територија и број 
становника  

2 Финансијски утицај 

2.1 Доступност средстава 
финансирања  

0 – пројекат се финансира из кредита 
3 – пројекат се финансира из сопствених 
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0 - 10 бодова буџетских средстава   
5 - пројекат се финансира из трансфера 
Републике 
7 – пројекат се финансира из приватног капитала 
10 – пројекат се финансира из донација 

2.2 Финансијска и управљачка 
одрживост  
0 - 5 бодова  

0 – пројекат смањује буџетске приходе 
3 – пројекат је самоодржив 
5 - пројекат доноси приходе буџету  

3 Утицај на економски развој 

3.1 Утицај на запошљавање 
0 - 5 бодова 

0 – пројекат смањује број радних места 
3 – пројекат одржава исти број радних места  
5 - пројекат повећава/стимулише запосленост 

3.2 Допринос квалитету услуга 
према привреди 
0 - 5 бодова 

0 – пројекат нема утицаја на услуге привреди 
3 – пројекат унапређује постојеће услуге  
5 - пројекат уводи нове услуге  

3.3 Способност генерисања 
нових инвестиција   
0 - 10 бодова 

0 – пројекат дестимулише друге инвестиције 
5 - пројекат не утиче на друге инвестиције 
10 – пројекат стимулише нове инвестиције 

4 Утицај на животну средину 

 0 - 5 бодова 0 – пројекат нема утицаја на животну средину 
3 – пројекат унапређује животну средину  
5 - пројекат знатно унапређује животну средину 

5 Ризици1 

5.1 Политички ризици 
0 - 5 бодова 

0 – нема ризика 
1 – веома низак ризик 
2 – низак ризик 
3 – средњи ризик 
4 – висок ризик 
5 – веома висок ризик 

5.2 Финансијски ризици 
0 - 5 бодова 

0 – нема ризика 
1 – веома низак ризик 
2 – низак ризик 
3 – средњи ризик 
4 – висок ризик 
5 – веома висок ризик 

5.3 Ризици везани за сложеност 
прикупљања 
документационе основе 
пројекта 
0 - 5 бодова 

0 – нема ризика 
1 – веома низак ризик 
2 – низак ризик 
3 – средњи ризик 
4 – висок ризик 
5 – веома висок ризик 

                                                           
1 Корективни критеријум. Укупан збир бодова у овом критријуму одузима се од збира бодова у претходних 
четири критеријума. 
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ПРИОРИТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА 

На основу претходно описаних критеријума и применом модела за рангирање и селекцију 

пројеката, извршена је приоритизација пројеката дефинисаних Акционим планом.  

Р.бр. Назив пројекта Укупна оцена 
(пондерисан број 

бодова) 

1 Израда плана детаљне регулације за подручје 
индустријске зоне Кукеш 

84 

2 Оснивање и развој слободне зоне 82 

3 Ревизија ГУПа општине Алексинац 81 

4 Формирање и развој индустријске зоне  81 

5 Унапређење институционалне подршке 
пољопривреди 

80 

6 Подршка развоју прерађивачких капацитета у 
пољопривреди по стандардима ЕУ 

74 

7 Унапређење институционалне подршке привреди 72 

8 Програм стручне подршке и едукације заснован на 
реалним потребама привреде и стратешким 
опредељењима општине 

69 

9 Израда ПДР система наводњавања алексиначког 
поља 

66 

10 Студија оправданости за увођење нових образовних 
профила у складу са потребама локалне и 
регионалне привреде 

63 

11 Набавка и инсталирање мини - 
метеоролошке станице 

63 

12 Унапређење дистрибутивних центара 
пољопривредних производа (логистички 
центри и пијаце) 

63 

13 Унапређење ГИСа у сврху локалног економског 
развоја  

61 

 

Рангирање пројеката спроведено по овом моделу у великој мери одражава и мишљење 
представника локалне заједнице који су се путем анкете опредељивали за један или више 
пројеката од највећег значаја за развој локалне економије. 
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Р.бр. Назив пројекта Укупно 
гласова 

1 Формирање слободне зоне 25 

2 Формирање индустријске зоне 25 

3  Едукација и подршка пољопривредних 
произвођача за учешће на конкурсима у оквиру 
ИПАРД програма (Унапређење институционалне 
подршке пољопривреди) 

23 

4 Брендирање, пласман и промоција локалних 
пољопривредно-прехрамбених производа 
(Унапређење институционалне подршке 
пољопривреди) 

22 

5 Испитивање квалитета земљишта у циљу 
утврђивања агро-еколошких услова за разне видове 
пољопривредне производње (Унапређење 
институционалне подршке пољопривреди) 

20 

6 Формирање базе пољопривредних произвођача и 
платформе за међусобну размену информација 
(Унапређење институционалне подршке 
пољопривреди) 

18 

7 Набавка мини - метеоролошке станице 14 

8 Формирање локалног тима за подршку привреди 
(Унапређење институционалне подршке привреди) 

12 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
       

  Пројекат:   

  Резултат 
бодовања: 

115 

       

       

       

       

       

 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

Р.Б КРИТЕРИЈУМИ 
Скала за 

оцењивање 
Максимални 
број бодова 

Пондери 

Додељен 
број 

бодова-
Оцена 

Укупно 
додељени 

бодови 
(пондерисани 
број бодова) 

1 2 3 4 5 6  5 X 6 

1 Статус пројекта  

1.1. Обавезан пројекта  0 ili 5 5 

2 

5 10 

1.2. Степен спремности пројекта  0 -3 -5 5 5 10 

1.3. Стратешка важност  0 - 5 5 5 10 

  Статус пројекта - укупно бодова   15     30 

2 Финансијски утицај 

2.1. Доступност средстава финансирања  0 - 3 - 5 -7 - 10 10 
2 

10 20 

2.2. Финансијска и управљачка одрживост 0 -3 -5 5 5 10 

  Финансијски утицај  - укупно бодова   15     30 



24 
 

3 Утицај на економски развој 

3.1. Утицај на запошљавање 0 -3 -5 5 

3 

5 10 

3.2. 
Допринос квалитету нивоа услуга према 
привреди 

0 -3 -5 5 5 10 

3.3. Утицај на инвестиције у бизнису  0 - 5 -10 10 10 30 

  
Утицај на економски развој - укупно 
бодова 

  20     50 

4 Утицај на животну средину (бира се само један од понуђених избора) 

4.1. Знатно унапређује 5 5 

1 

5 5 

4.2. Унапређује животну средину 3 3 3 0 

4.3. Неутралан је у односу на животну средину 0 0 0 0 

  
Утицај на животну средину - укупно 
бодова 

  5    5 

  
УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ 

РИЗИКА 
  55 8   115 

              

5 Ризици 

5.1. Политички ризик 0 - 5 5 

-1 

  0 

5.2. Финансијски ризици 0 - 5 5   0 

5.3. 
Сложеност прикупљања документационе 
основе пројекта  

0 - 5 5   0 

  Ризици - укупно бодова         0 

              

  УКУПАН БРОЈ ПОЕНА     7   115 
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КРАТАК ОПИС КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА 
Стратешки циљ 
 
 
 
 

Пројекат 

Кратак опис пројекта 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очекивани резултати Оквирна вредност пројекта 
 
 

Време реализације 
 
 

Ризици 
 
 
 
 
 

Кључне активности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


