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НАЦРТ
На пснпву шлана 32. став 1. ташка 4) Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС"
брпј 129/07 i 83/2014- др.закпн) и шлана 45. став 1. ташка 5) Статута ппщтине Раша ("Службени
гласник ппщтине Раша"брпј 06/08, 2/10 и 12/10) на предлпг Ппщтинскпг већа ппщтине Раша,
Скупщтина ппщтине Раша, на седници пдржанпј дана 24.03.2015 . гпдине, дпнела је:

ПДЛУКУ
П УСВАЈАОУ СТРАТЕГИЈЕ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА
ЗА ПЕРИПД 2015 .-2020. ГПДИНА

Члан 1.
Пвпм Пдлукпм усваја се Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Раша за перипд 2015 - 2020.
гпдина.
Члан 2.
Саставни деп пве Пдлуке је текст Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Раша и Акципни план
за перипд 2015-2020.гпдина.
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
ппщтине Раша".

Бр. 020-40/2015- I - 01

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ РАЧА
Дущан Ђпкпвић
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Увпдна реш председника ппщтине

Ппщтпвани грађани,
Стратегија пдрживпг развпја ппщтине представља један пд најзнашајнијих дпкумената
кпји су неппхпдни за функципнисаое ппщтине. Пснпвни циљ израде Стратегије пдрживпг
развпја јесте унапређеое прпцеса управљаоа лпкалним развпјем заједнице и унапређеое
живпта грађана кпји у опј живе.
Ппщтина Раша, у складу са Визијпм ппщтине Раша 2020. гпдине, представља амбијент
са здравпм живптнпм срединпм и квалитетнпм инфраструктурпм, атрактиван за
инвестираое. Намера нам је да ппстанемп сплидарна заједница кпја брине п свпјим
грађанима, да ппстанемп местп заппслених људи кпји стварају нпве вреднпсти и крпз
сарадоу стварају бпљу будућнпст за нпве генерације.
Ппщтина Раша је приступила изради Стратегије пдрживпг развпја из пптребе да
системетским приступпм дефинище стратещке циљеве, припритете, и прпјекте кпји впде ка
пствареоу Визије ппщтине Раша. Такпђе, пва Стратегија представља резултат заједнишкпг
рада представника грађана, релевантних институција, привреде, невладинпг сектпра и
лпкалне сампуправе.
Захваљујем се свима, кпји су ппмпгли у изради пвпг развпјнпг дпкумента, са
увереоем да ћемп заједнишки радити на пствареоу ппстављених циљева и припритета у
пквиру Стратегије.

Председник ппщтине Раша
Драган Стеванпвић

3

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ

Списак дефиниција, ппјмпва и скраћеница
СТРАТЕГИЈА – Стратегија је утврђиваое дугпрпшних циљева ппјединаца и / или прганизација и нашин
оихпва ппстизаоа.
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА – спрпвпђеое, тј. примена акципнпг плана дефинисанпг стратегијпм
ИНТЕГРАЦИЈА – сједиоаваое пдређених делпва у прпцес пднпснп целину
ВИЗИЈА – пптимистишна слика кпју би људи имали п реалнпм развпју свпје заједнице или свпг
ппдрушја
ЕДУКАЦИЈА – пбразпваое, пбука
ЕВАЛУАЦИЈА – вреднпваое (пцена) успещнпсти реализације некпг задатка
МПНИТПРИНГ – снимаое, праћеое стаоа или дпгађаја кпји се мпгу пписати
ЛАП – Лпкални акципни план
СЛПР – Стратегија лпкалнп пдрживпг развпја
СВПТ анализа (енгл. SWOT analysis, акрпним пд енглеских реши: Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats - снаге, слабпсти, прилике, претое) - техника стратегијскпг меначмента путем кпје се упшавају
стратегијски избпри дпвпђеоем у везу снага и слабпсти са щансама и претоама у екстернпм
пкружеоу
СКГП – Стална кпнференција градпва и ппщтина
ЕУ – Еврппска унија
EXCHANGE – прпграм ЕУ усмерен на увпђеое ЕУ мпдела у функципнисаое и ппбпљщаое капацитета
и ефикаснпсти лпкалних сампуправа у Србији
АПР – Агенција за привредне регистре
БДП – Брутп дпмаћи прпизвпд
ЛЕР – Лпкалнп екпнпмски развпј
МСП- Мала и средоа предузећа
BROWNFIELD инвестиције – Инвестиције у недпвпљнп искприщћенп или напущтенп земљищте и
пбјекте са пптерећеоима настале услед ранијег кприщћеоа
GREENFIELD инвестиције – Врста улагаоа кпја ппдразумева псниваое ппптунп нпвпг предузећа, тј.
нпве прпизвпдне импвине, без претхпдне инфраструктуре, ппслпвнпг прпстпра и радника
ЈКП-Јавнп кпмуналнп предузеће
ТП-Туристишка прганизација
НСЗ-Наципнална служба за заппщљаваое
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ПА- Прпграмска активнпст
Пизг- Капитални прпјекат
Пинв- Прпјекат инвестиција
МП- Меки прпјекат
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Ппглавље 1 - Mетпдплпгија и прпцес израде Стратегије пдрживпг развпја
ппщтине Раша
Стратещкп планираое на нивпу ппщтине представља пснпв за лпкални екпнпмски развпј,
ппбпљщаое услпва за инвестираое, ппбпљщаое кпнкурентнпсти лпкалне привреде, кап и за
кпнкурентнпст лпкалне заједнице у пднпсу на друге лпкалне заједнице. Сппспбнпст лпкалне
заједнице да се прилагпди услпвима на дпмаћем и међунарпднпм тржищту, јесте оена сппспбнпст
да схвати пзбиљнпст прпцеса лпкалнпг екпнпмскпг развпја и да наступи стратещки на тржищту кпје
се вепма брзп меоа.
Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Раша (у даљем тексту Стратегија) је важан планскпразвпјни дпкумент кпји треба да пружи смернице и ппдстицаје за будући развпј лпкалне заједнице,
за наредних пет гпдине, пднпснп у перипд пд 2015. дп 2020. гпдине. Стратегија се дефинище, усваја и
спрпвпди на нивпу ппщтине и пднпси се на теритприју ппщтине Раша.
Стратегија пдрживпг развпја пднпси се на пдрживи развпј ппщтине Раша щтп ппдразумева
екпнпмски развпј лпкалне заједнице крпз раципналнп кприщћеое прирпдних ресурса, дпстизаое
светских стандарда у пбласти пбразпваоа, културе, спцијалне защтите, здравства, сппрта и свих
других пбласти знашајних за унапређеое квалитета живпта у једнпј лпкалнпј заједници.
Ппщтина Раша је пдабрана у пквиру прпграма „EU Exchange 4 – Кпнкурс за ппдрщку
стратещкпм планираоу и управљаоу финансијама“ да дпбије ппдрщку експерата за израду
Акципнпг плана Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Раша пд стране Сталне кпнференције градпва и
ппщтина и сппљних експерата. „EU Exchange 4“ је двпгпдищои прпграм кпји финансира Еврппска
унија, оиме рукпвпди Делегација Еврппске уније у Србији, а спрпвпди га Стална кпнференција
градпва и ппщтина. У циљу израде Акципнпг плана Ппщтинскп веће ппщтине Рашаје Пдлукпм, брпј:
021-70/2014-II-01 пд 05.03.2014. гпдине фпрмиралп је кппрдинаципни тим за израду Акципнпг плана.
У сарадои са Сталнпм кпнференцијпм градпва и ппщтина и кпнсултантпм, Кппрдинаципни тим је
израдип Акципни план Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Раша за перипд пд 2015. дп 2020.
гпдине.
Уједнп са израдпм Акципнпг плана урађена је и ревизије Стратегије пдрживпг развпја
ппщтине Раша. Стратегија је рађена у складу са Наципналнпм Стратегијпм пдрживпг развпја
Републике Србије и Наципналним планпм регипналнпг развпја Србије 2014-2020.Метпдплпгија
израде Стратегије рађена је пп СЛПР метпдплпгији, у складу са предлпгпм СКГП-а. Некадащља
Стратегија је прилагпђена СЛПР метпдплпгији, крпз ревизију припритета Стратегије. Такпђе, у пднпсу
на Стратегију кпја је пбухватала перипд пд 2009. дп 2014. гпдине, садащоа Стратегија пдрживпг
развпја ппщтине Раша за перипд пд 2015. дп 2020. гпдине има израђен механизам праћеоа и
извещтаваоа и план кпмуникације са грађанима какп би прпцес израде и прпцене стратегије бип
транспарентнији.
Прпцес израде Стратегије пдрживпг развпја састпјап се из 5 фаза:
-Израда Ситуаципне анализе
-Пдређиваое визије, циљева и припритета
-Израда SWOT aнализа
-Израда Акципнпг плана
-Имплементација, управљаое и праћеое
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Ппглавље 2- Прпфил ппщтине

Гепграфски пплпжај и прирпдне карактеристике

Ппщтина Раша се налази у Централнпј Србији и припада Шумадијскпм пкругу. Oпщтина заузима
ппврщину пд 216 км2. Ппщтина Раша се састпји пд 17 насеља. Центар ппщтине је насеље Раша, кпје
представља административни центар ппщтине. Ппщтину ппред насеља Раша шине јпщ и села Бпрци,
Дпое Јарущице, Дпоа Раша, Ђурђевп, Саранпвп, Сепци, Малп Кршмаре, Великп Кршмаре, Миращевац,
Трска, Вушић, Бпщоане. Ппщтина Раша је смещтена у истпшнпм пределу Шумадије и захвата сливнп
ппдрушје средоег и једнпг дела гпроег тпка реке Раше. Северпзападним делпм свпје теритприје
залази у дплину Јасенице.
Гепграфски пплпжај се мпже пценити кап ппвпљан, шему дппринпсе и сапбрашајнице: магистрални
пут М-4 Маркпвац – Раша – Наталинци – Тпппла –Аранђелпвац - Лазаревац, кпји спаја аутп-пут
Бепград - Нищ на истпку са Ибарскпм магистралпм на западу. У Раши се укрщта и пут регипналнпг
знашаја Р-109 Смедеревска Паланка – Раша - Церпвац, где излази на магистрални пут Тпппла Крагујевац. Друмске сапбраћајнице кпје прплазе срединпм рашанске ппщтине дају јпј велики
транзитни знашај. Ппщтина Раша граниши се са Крагујевцем, Батпшинпм, Лаппвпм, Великпм Планпм,
Смедеревскпм Паланкпм и Тппплпм.

Истприја
Први ппмен Раше датира јпщ пд 1489. гпд. када се сппмиое кап ппсебна нахија ппред Лепенице.
Временпм се на ивици дплине реке Раше, развија насеље кпје дпбија име Раша пп реци. Кплики је
знашај тпг насеља бип гпвпри и шиоеница да је 1818. г. Раша била средищте Лепенишкпг среза. Пд
1866. гпдине ппстаје варпщица у кпјпј се развија занатствп и тргпвина. У Раши је 1840. гпдине
пснпванп занатскп удружеое кпје је најстарије у Србији. 1844. Гпдине пснпвани су еснафи Грншарскп
- папушарски и Кпвашкп – дрвпдељски. Уппредп са тргпвинпм развијала се и путна мрежа. IXX Век за
Рашу и оен развпј представља свпјеврснп златнп дпба 1868. гпдине се у Раши пснива шитапница.
Културни живпт у пвпј варпщици и оегпв развпј су свакакп пбележили бправак писца и сликара Ђуре
Јакщића, кап и бправак Радпја Дпманпвића.
Трагпви истприје мпгу се срести у Раши и данас, а све пдище сећаоима и ппменпм Ђпрђа Петрпвића –
Карађпрђа, впђе Првпг срспкпг устанка. Црква брвнара, је једна пд најстаријих цркава у пвпм крају,
саграђена је пд брвна и ппкривена щиндрпм, ппстпји предаое да је у опј крщтен Ђпрђе Петрпвић Карађпрђе. Данас је пва црква ппд защтитпм државе кап истпријски сппменик.
Карађпрђев дпм је јпщ једна пд ретких и велелепних грађевина кпја краси Рашу. Карађпврђев дпм је
саграђен у Раши 1934. г, кап задужбина краљице Марије Карађпрђевић.
Привреда ппщтине Раша је дп Другпг светскпг рата била заснпвана на ппљппривреднпј прпизвпдои
тргпвини и занатству. У ппслератнпм перипду кап резултат бпљих услпва настају прпмене у сампј
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структури привреде. Развпј занатскп-прпизвпдних предузећа ствприп је услпве за ппјаву и развпј
индустрије.
Прирпдни пптенцијали
Највећу атракцију ппщтине Раша представља Брдп Градищте, кпје се налази у селу Вищевац, на пет
килпметара пд Раше, ппред пута Раша - Тпппла. Ппред некадащоег извпра Јпрдан налази се сппмен
плпша на месту где је била кплиба у кпјпј је рпђен Карађпрђе Петрпвић. Недалекп пдатле ппстпји
мптел кпји је изграђен педесетих гпдина 20. века и кпји је бип у функцији дп деведесетих гпдина.
Тренутнп је руиниран и пптребна је рекпнструкција. Изнад мптела, на платпу врха брда, ппстпје
пстаци утврђеоа најверпватније из брпнзанпг дпба. Феликс Каниц, путпписац и истпришар (средина
19. века), забележип је да су ппстпјали зидпви виспки и дп 3 метра висине. Тпкпм векпва нарпд је
разнеп камен за градоу свпјих кућа. На иницијативу лпкалне сампуправе 2008. гпдине, археплпзи
Крагујевашкпг завпда за защтиту сппменика пбищли су тај лпкалитет и пптврдили да ппстпје пстаци
некадащоег утврђеоа кпје се пп прпцени прпстиралп на ппврщини пд 10 hа. Пстаци пвпг града су
данас ппд земљпм. Пптребнп је да се изврщи археплпщкп истраживаое и искппаваое. Збпг свега
ппбрпјанпг, Градищте је пптенцијалнп дпбра лпкација за културнп - истпријскп - археплпщки туризам.

Карађпрђев дпм у Раши саграђен је 1932. гпдине према прпјекту архитекте Дущана Мишевића из
Бепграда, у стилу непренесансе и сецесије, кап сппменик пбнпвитељу српске државе. Двпспратна
грађевина са пет зупшастих кула и разуђенпм фасадпм плени свпјпм лепптпм и кап таква је
јединствена у Србији. Пва мемпријална грађевина у је шијпј изградои ушествпвала и краљица Марија
Карађпрђевић, имала је хуманитарну намену.
Станпвнищтвп
Према пппису из 2011. гпдине, ппщтина Раша брпји 11.503 станпвника, кпји живе у 3.593
дпмаћинстава. На 1 км2 прпсешнп дплази 53 станпвника. Пд укупнп 11.503 станпвника ппщтине Раша
50,02 % шини женска пппулација, а 49,98 % су мущкарци. На теритприји ппщтине Раша, према пппису
из 2011. гпдине, већинскп станпвнищтвп је српске наципналнпсти (11.329 станпвника или 98,49%).
Раша има негативан прирпдни приращтај (74 рпђених, 219 умрлих, прирпдни приращтај -145). У
Табели 1. Дат је приказ кретаоа брпја станпвника у перипду 1991./2011. гпдине.

Табела: Кретаое бр. станпвника у перипду 1991. / 2011. гпдине

Ппдаци / Пппис

1991. гпд.

2002. гпд.

Брпј станпвника

15 216

12 959

2011. гпд.
11 503

Извпр: Републички завпд за статистику
Ппдаци из гпрое табеле нам указују на шиоеницу да је у ппсматранпм перипду пд 1991. дп 2011.
гпдине дпщлп дп знашајнпг смаоеоа брпја станпвника ппщтине (- 3.713 станпвника).
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Табела: Општи демпграфски ппдаци кпји се пднпсе на брпј станпвника, дпмаћинстава и ппрпдица
Ппдаци/Пппис

1991. гпд.

2002. гпд.

2011.гпд

Брпј станпвника

15 216

12 959

11503

Брпј дпмаћинстава

4 169

3 983

3.593

Извпр: Републички завпд за статистику
У следећпј табели дат је приказ станпвнищтва ппщтине према месту станпваоа између два ппписа.
Табела: Станпвништвп ппштине Рача према месту станпваоа
Назив насеља

Брпј станпвника према
пппису из 2002. гпдине

Брпј станпвника према
пппису из 2011. гпдине

1

Aдрпвац

334

298

2

Бпрци

413

319

3

Бпщоане

593

485

4

Великп Кршмаре

848

734

5

Вищевац

747

603

6

Впјинпвац

136

110

7

Вушић

988

836

8

Дпоа Раша

1.337

925

9

Дпое Јарущице

292

209

10

Ђурђевп

776

544

11

Малп Кршмаре

512

427

12

Миращевац

825

563

13

Ппппвић

430

357

14

Раша

3.373

2.595

15

Саранпвп

1.321

1.034

16

Сепци

697

540

17

Сипић

538

429

18

Трска

430

373

Извпр: Републички завпд за статистику, пппис 2011.

Прпсешан брпј шланпва пп дпмаћинству је 3.2 шлана пп дпмаћинству щтп је смаоеое у пднпсу на
претхпдни пппис кад је тај брпј бип 3.15. Прпсешна старпст станпвника на теритприји ппщтине Раша
изнпси 44,93 гпдина.
Ппщтина Раша има прилишнп неппвпљну пбразпвну и квалификаципну структуру јер самп пд 10.053
станпвника старијих пд 15 гпдина кпји живе на теритприји ппщтине оих 378 (4%) има виспку и 278
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(3%) вищу щкплску спрему, щтп укупнп представља 656 станпвника (7 %) са вищим и виспким
пбразпваоем. Кпмпјутерски писменп је скпрп шетвртина станпвнищтва (24%).

Привреда

Најважнија привредна грана у структури рашанске привреде је ппљппривреда, на щта су утицали пре
свега прирпдни фактпри , пднпснп ппвпљан састав земљищта. Највећим делпг заступљенп је
ратарствп и стпшарствп. Брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава у 2013.гпдини је укупнп
2.219. Ппред ппљппривреде у Раши је развијена и прпизвпдоа електрпинсталација и успещнп ради
јужнпкпрејска кпмпанија“ ЈУРА“. Према ппдацима кадрпвске службе „YURA CORPORATION“ укупан
брпј заппслених у пвпм предузећу је :

Раша

Јул 2012.гпдине

Пктпбар 2013.гпдине

1340

1222

Извпр: Кадрпвска служба „ YURA CORPORATION“ у Раши

Пд укупнпг брпја заппслених у „YURA CORPORATION“ у Раши, према евиденцији кадрпвске службе на
дан 11.07.2012.гпдине са теритприје ппщтине Раша заппсленп укупнп 727 лица. Према ппдатку пд
23.10.2013.гпдине брпј заппслених у„YURA CORPORATION са теритприје ппщтине Раша је 690 лица.
Најзнашајнија предузећа у ппщтини Раша су: „ YURA CORPORATION“ Раша, „ АГРП ЈЕВТИЋ“ДПП Сипић (
85 заппслених), „ Интеркпмерц“ , ДПП Раша( 33 заппслена) “ SARATEX“ ДПП Саранпвп( 32 заппслена )
, извпр ппдатака:Агенција за привредне регистре - ппдатак за 2012.гпдину) . У ппщтини Раша је „
YURA CORPORATION“, разврстана у великп предузеће, пстала су мала и средоа.

Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса у ппщтини Раша у РСД према ппдацима Републишкпг
завпда за статистику изнпсила је у 2012. гпдини 30.662 ( Извпр ппдатака: Републишки завпд за
статистику Србије). Према ппследоем пбјављенпм ппдатку Републишкпг завпда за статистику за
месец пктпбар 2013 гпдине прпсешна нетп зарада у ппщтини Раша изнпсила је динара 28.434 (
Извпр ппдатака :Републишки завпд за статистику Србије) .У циљу сумираоа ппстпјећег стаоа у бизнис
сектпру и утврђиваоа стратегије оегпве пдрживпсти, пплазна пснпва су светски трендпви у развпју
малих и средоих предузећа и развпја предузетнишкпг духа у најщирем смислу. Тп ппдразумева
предузетнишки пднпс не самп у привреднпј делатнпсти, већ и у јавнпм и цивилнпм сектпру.
Ппдстицаое предузетнишке иницијативе је један пд услпва пдрживпсти лпкалне заједнице, те му се
мпра ппсветити ппсебна пажоа.
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Брпј привредних друштава
Брпј привредних друщтава

2012

2013

2014

Активна

64

65

68

Нпвппснпвана

8

2

2

Брисана/угащена

9

1

/

Извпр ппдатака: АПР
Брпј предузетника
Брпј предузетника

2012

2013

2014

Активна

285

292

267

Нпвппснпвана

36

28

5

Брисана/Угащена

40

21

3

Извпр ппдатака: АПР

За развпј МСП сектпра нарпшитп је знашајна пплитика Наципналне службе за заппщљаваое кпја
свпјим прпгрампм дппринпси ствараоу услпва и даје ппдстицаје нпвим предузетницима, какп у
ппгледу едукације такп и даваоем ппдстицајних нпвшаних средстава. Све је већи приступ државним
инвестиципним фпндпвима и кприщћеоу нпвих кредитиних линија.

Сапбраћајна инфраструктура

Прекп теритприје Ппщтине Раша впди щумадијски пппрешни савремени магистрални пут Маркпвац –
Раша – Наталинци – Тпппла – Аранђелпвац – Лазаревац кпји спаја аутп-пут Бепград – Нищ на истпку,
са Ибарскпм магистралпм на западу. Друмске сапбраћајнице кпје прплазе срединпм рашанске
ппщтине дају јпј транзитни знашај јер представља важну везу између Великпмправске дплине и
Кплубарске дплине. Примарну мрежу путева, на ппдрушју ппщтине Раша, шине државни путеви I и II
реда, ппщтински (лпкални) путеви, улице у насељу Раша, кап и пстали некатегприсани путеви.
Мрежу државних путева шине:
1. државни пут I реда брпј 4. Мали Звпрник-Бпр, на депници пд Саранпва km 699+278 (граница са
ппщтинпм Тпппла) дп Дпое Раше km 723+384 (граница са ппщтинпм Велика Плана), у дужини пд
24,105 km;
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2. државни пут II реда брпј 109. Смедеревп-Церпвац, пд стаципнаже km 50+134 (Бпщоане, граница
са ппщтинпм Смедеревска Паланка) дп стаципнаже km 73+901, (Впјинпвац, граница са ппщтинпм
Крагујевац), дужине 23,767 km;
3. државни пут II реда брпј 215. Аранђелпвац-Раша 1, пд стаципнаже km 49+647 (Дпое Јарущице,
граница са ппщтинпм Тпппла) дп стаципнаже km 64+411 (швпр „Раша“), дужине 14,764 km;
4. државни пут II реда брпј 109а. Кроевп-Наталинци, пд стаципнаже km 26+116 (Сепци, граница са
ппщтинпм Смедеревска Паланка) дп стаципнаже km 28+923 (Саранпвп, граница са ппщтинпм
Тпппла), дужине 2,807 km.
Ппред претхпднп наведених сапбраћајница на теритприји ппщтине Раша ппстпји мрежа лпкалних
и некатегприсаних путева. Скупщтинскпм Пдлукпм пд 2005. гпдине, ппщтина се стара п 15
лпкалних путева укупне дужине 61 км и п некатегприсаним путевима дужине 112 км.

Укупнп

186,73

Савремен
и
кплпвпз

99,06

Државни пут I
реда

Државни пут II
реда

Ппщтински путеви

Свега

Савре
мени
кплпв
пз

Свега

Саврем
ени
кплпвпз

Свега

Савремени
кплпвпз

18,53

18,53

42,4

37,52

125,8

43,01

Извпр: Републички завпд за статистику

На пснпвну предхпдне табеле мпже се закљушити да је укупна дужина путева на теритприји ппщтине
Раша 186,73 км, пд шега је 53,05% ппд савременим кплпвпзпм. У ппгледу развпја путне мреже и
сапбраћајне инфраструктуре планиранп је асфалтираое препсталпг неасфалтиранпг дела путне
мреже, кап и насипаое земљаних путева каменим агрегатпм. Штп се тише сампг градскпг насеља
Раша пптребнп је изградити све улице кпје немају савремен кплпвпзни застпр.
Укупна дужина лпкалних путева у пвпј ппщтини је 125,8 км и тп су углавнпм путеви између суседних
села. Најдужи лпкални пут је Саранпвп ппље - Саранпвп брдп (9,1 км), а најкраћи Вушић - Сипић
(1,2км).

Лпкална сампуправа

Пргани ппщтине Раша су: Скупщтина ппщтине, Председник ппщтине, Ппщтинскп веће и Ппщтинска
управа.
Скупщтина ппщтине Раша брпји 31 пдбпрника. Скупщтина има 6 сталних радна тела и тп 3 кпмисије и
3 савета.

13

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ
Ппщтинскп веће ппщтине има укупнп 11 шланпва, а Председник ппщтине уједнп је и Председник
већа. Ппщтинскпм Управпм рукпвпди нашелник.
У Ппщтинскпј управи ппстпје следеће унутращое прганизаципне јединице:
1. Кабинет Председника ппщтине;
2. Пдељеое за ппщту управу, друщтвене делатнпсти и скупщтинске ппслпве;
3. Пдељеое за привреду, бучет и финансије, јавне набавке и утврђиваое, наплату и кпнтрплу јавних
прихпда;
4. Пдељеое за ппљппривреду, урбанизам, изградоу, кпмуналне, импвинскп-правне и инспекцијске
ппслпве;
5. Пдељеое за лпкални екпнпмски развпј, дијасппру и заједнишке ппслпве.
Ппщтина Раша је пснпвала Јавнп-кпмуналнп предузеће „Раша“

Пбразпваое

На теритприји ппщтине Раша пснпвнп пбразпваое се стише у Пснпвнпј щкпли „Карађпрђе“ кпју ппхађа
779 ушеника ппдељених у 55 пдељеоa. Пснпвнп пбразпваое се пбавља у матишнпј щкпли у Раши и у
17 ппдрушних јединица. Пснпвнп пбразпваое пд 1-8 разреда пбавља се у матишнпј щкпли у Раши и у 3
ппдрушне щкпле кпје се налазе у Саранпву, Ђурђеву и Малпм Кршмару. Укупан брутп щкплски
прпстпр пбухвата 15.154 м2. У щкпли су заппслена 122 радника.

Средоа щкпла “Ђура Јакщић“” је једина средоа щкпла на ппдрушју ппщтине Раша. Шкпла пбразује
ушенике у три ппдрушја рада: 1) електрптехника, 2) тргпвина, туризам и угпститељствп, 3) гимназија. У
пквиру наведених ппдрушја рада пбразују се ушеници у следећим пбразпвним прпфилима:
електрптехнишар рашунара, туристишки технишар, аутпелектришар, гиманизија ппщти тип (један
разред друщтвенп-језишкпг смера). Шкплу ппхађа 237 ушеника расппређених у 14 пдељеоа. Шкпла
распплаже прпстпрпм пд 2.136 м2. За наставу се кпристи 16 кабинета, један кабинет за инфпрматику,
и једна радипница. У щкпли је заппсленп пкп 43 радника.
У ппщтини Раша ппстпји једна предщкплска устанпва, Дешији вртић “Наща радпст”, са седищтем у
Раши и истуреним пдељеоима у насељеним местима шије услуге кпристи знашајан брпј деце.
Смещтајни капацитети су задпвпљавајући у Раши, дпк пни у насељеним местима нису дпбрп
ппремљени и раде у неуслпвним прпстпријама.
Здравствена защтита

Здравствена защтита је прганизпвана на примарнпм нивпу у пквиру Дпма здравља „Милпје ХачићШула“ са седищтем у Раши. Дпм здравља пбезбеђује примарну здравствену защтиту и
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специјалистишкп-кпнсултативну защтиту. Укупан брпј заппслених је 64, пд шега је 6 дпктпра
медицине, 9 лекара специјалисте, 2 стпматплпга, 27 медицинских сестра-технишара, 2 стпматплпщке
сестре.

Спцијална защтита

На теритприји ппщтине Раша ппстпји Пдељеое Центра за спцијални рад, кпје је деп Центра за
спцијални рад „Шумадија“ Батпшина за ппщтине Батпшина, Раша и Лаппвп. Седищте Центра за
спцијални рад „Шумадија“ Батпшина за ппщтине Батпшина, Раша и Лаппвп је у Батпшини и пдељеоима
у Раши и Лаппву. Укупан брпј заппслених у Центру за спцијални рад „Шумадија“ Батпшина за ппщтине
Батпшина, Раша и Лаппвп је 14. У Пдељеоу у Раши раде шетири радника: диплпмирани правник, два
спцијална радника и један административни радник.

Култура

Ппсебан знашај имају Културни центар „Радпје Дпманпвић“ и Нарпдна библиптека "Радпје
Дпманпвић" кпје су прганизпване кап ппщтинске институције - устанпве културе на теритприји
ппщтине Раша. Библиптека "Радпје Дпманпвић" у Раши непрекиднп ради пд 1996. гпдине. Пре пвпг
перипда ппстпјала је библиптека кпја је припадала Културнпм центру „Радпје Дпманпвић“. Тренутнп,
библиптека распплаже фпндпм пд 40.568 коига, пд шега 198 коига припада завишајнпј збирци. У
библиптеци ради укупнп три радника. Културни центар „Радпје Дпманпвић“ ппстпји пд 1974. гпдине.
Тренутнп заппщљава щест радника.
Такпђе, ппщтина Раша већ дуги низ гпдина прганизује и финансира културне манифестације кпје су
стекле традицију, а пкренуте су пшуваоу лпкалнпг идентитета, културе и традиције.

15

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ

Ппглавље 3- SWOT АНАЛИЗА

За дпдатнп разумеваое тренутнпг стаоа на теритприје ппщтине и дефинисаое стратегије, урађена је
СВПТ анализа за све припритетне пбласти ппмпћу кпје се дефинищу критишни фактпри кпји имају
највећи утицај на развпј ппщтине какп би се лпкални ресурси кпристили ефикасније, унапредилп
ппслпваое, анализирала и бпље разумела кпнкуренција, пткрилe нпве мпгућнпсти, искпристилe
ппстпјеће щансе и бпље се припремили за мпгуће претое у пкружеоу.
На пснпву карактеристика ппщтине, статещких праваца и циљева из претхпдне стратегије, а у складу
са садащопм ситуацијпм и дугпрпшнпм визијпм, урађене су анализе за три пбласти: Екпнпмски
развпј, Друщтвени развпј и пбласт Инфраструктуре са защтитпм живптне средине.
SWOT анализа:

Екпнпмски развпј
/екпнпмија, предузетнищтвп, ппљппривреда и туризам/

СНАГЕ
- Дпбар гепграфски пплпжај

СЛАБПСТИ
- Недпвпљнп квалификпвана структура људских
ресурса

- Близина железнице
- Близина аутппута

- Недпвпљнп развијени прерађивашки
капацитети

- Ппстпјаое “Индустријских зпна”

- Недпвпљнп активнп Удружеое предузетника

- Усвпјен Акципни план заппщљаваоа

- Слаба искприщћенпст прпизвпдних
капацитета;

- Квалитетнп ппљппривреднп земљищте
- Ппвпљни климатски и агрпекплпщки услпви
- Традиција у ппљппривреди
- Велики брпј индивидуалних прпизвпђаша,
мале парцеле, и сппспбнпст прилагпђаваоа
тржищту
- Развијена прерађивашка индустрија
(млинскп –пекарска и аутп индустрија)
- Ппстпјаое кластера (ратара, цвећара и
впћара)
- Израђена планске дпкументације (ПГР И
ПДР за радну и кпмерцијалну зпну)
- Туристишки пптенцијали за рурални,
манифестаципни и излетнишки туризам

- Недпвпљна ппсвећенпст ЈЛС ппдстицаоу
других грана привреде псим аутпиндустрије
- Недпстатак ппдрщке МСП крпз кредитираое
или субвенције за птвараое нпвих радних
места
- Расцепкана индивидуална ппљппривредна
прпизвпдоа и недпстатак удрживаоа
- Недпвпљнп искприщћенп плпднп земљищте;
- Недпвпљнп едукпванп станпвнищтвп за
ппљппривредну призвпдоу кприщћеоем
савремених технплпгија
- Нерещена кпмунална инфраструктура
- Недефинисан туристишки прпизвпд;
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- Негативан прирпдни приращтај

МПГУЋНПСТИ

ПРЕТОЕ

- Приступ наципналним и ЕУ фпндпвима

- Неппвпљни услпви на финансијскпм тржищту

- Ппдстицаји Републишких фпндпва за
неразвијене ппщтине за

- Неразвијенпст капацитета за технишку и
струшну ппмпћ

птвараое нпвих радних места

- Светска и дпмаћа екпнпмска криза

- Привлашеое инвеститпра

- Закпнска регулатива кпја пгранишава
заппщљаваое у јавнпм сектпру

- Псавремеоаваое ппљппривредне
прпизвпдое
- Удруживаое ппљппривредника и
прганизпван наступ на тржищту
- Прпизвпдоа прганске хране
- Пбнпвљиви извпри енергије
- Јавнп - приватна партнерства у разлишитим
пбластима
- Навпдоаваое и унапређеое каналске
мреже
- Сарадоа са дијасппрпм
- Регипнална туристишка ппнуда

SWOT анализа:

- Неусаглащена Закпнска регулатива у пбласти
субвенципнисаоа предузећа
- Измещтаое странпг капитала са теритприје
ппщтине
- Мпнпппл прерађиваша
- Неспремнпст у прпцесу придруживаоа ЕУ
(кпнкуренција, стандарди)
- Прирпдне неппгпде (суща, ппплаве, .. ) и
заразне бплести
- Заустављаое прпцедса децентрализације
- Пдлив станпвнищтва и негативан прирпдни
приращтај

Друщтвени развпј
/здравствп, спцијална защтита, пбразпваое, сппрт и култура/

СНАГЕ
- Oснпвнe щкплe у свим месним заједницама
- Предщкплска устанпва „Наща радпст“
- Средоа щкпла са дпбрпм технишкп –
материјалнпм ппремљенпщћу
- Нарпдна библиптека
- Mеснe канцеларијe у свим насељима
- Дпм здравља. адекватнп ппремљен
апаратима и санитетским впзилима уз

СЛАБПСТИ
- Неппвпљна гепграфска кпнфигурација терена
кпја птежава приступ бплесницима
- Стареое станпвнищтва и низак наталитет
Неадекватна технишка ппремљенпст Центра за
спцијални рад
- Недпвпљна бучетска средства лпкалне
сампуправе кап ппдрщка здравственим и
спцијалним прпграмима
- Руинирани пбјекти за пбразпваое и културу у
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специјалистишки кадар (интерниста,
дерматплпг, прл, урплпг)

сепским ппдрушјима
- Слаб пдзив грађана на манифестације

- Едукпвани кадрпви из пбласти здравства и
спцијалне защтите

- Недпвпљна инфпрмисанпст грађана

- Центар за спцијални рад

- Недпстатак садржаја за младе

- Истпријскп наслеђе

- Недпстатак герпнтп сервиса

- Културне манифестације

- Небрига станпвнищтва п сппственпм здрављу

- Сппртска друщтва

- Слаба међусектпрска сарадоа и кппрдинација

- Сппртскп-щкплска хале

- Неппстпјаое стратегија и акципних планпва
на лпкалнпм нивпу у пбласти здравста, сппрта

- Канцеларија за младе
- Миграција младих у веће центре
- Плимпијски базен

МПГУЋНПСТИ
- Наципналне стратегије кпје дају пквире и
јасне смернице за развпј спцијалне и
здравствене защтите и у пбласти пбразпваоа
- Птвараое нпвих сервиса у спцијалнпј
защтити
- Бпља кппрдинација и сарадоа међу
инсититуцијама друщтвених делатнпсти
- Умрежаваое са српдним устанпвама из
регипна
- Кприщћеое ппвпљнпсти кпје пружају разни
дпнатпрски прпграми и прпграми надлежних
министарстава

ПРЕТОЕ
- Дпнпщеое закпнских рещеоа кпја предвиђају
смаоеое брпја щкпла
- Неадекватна, неблагпвремена и
некппрдинисана ппдрщка министарстава
надлежних за ппдрщку рефпрми спцијалне и
здравствене пплитике
- Неприлагпђенпст пбразпвнпг система
пптребама привреде
- Гащеое села
- Пдлив станпвнищтва
- Лпща екпнпмска ситуација

- Прпмпција здравпг нашина живпта
- Јавнп - приватна партнерства у разлишитим
пбластима
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SWOT анализа:

Инфраструктура и защтита живптне средине

СНАГЕ
- Дпбар гепстратещки пплпжај
- Дпбри климатски услпви
- Екплпщки шиста живптна средина без нема
великих загађиваша
- Плпднп и здравп земљищте
- Рещенп питаое дивљих деппнија (уклпоен
већи деп)

СЛАБПСТИ
- Недпвпљнп изграђена лпкална путна мрежа,
кап и кпмунална инфраструктура (впдпвпд и
канализација у руралним срединама не
ппстпје)
- Лпща енергетска мрежа у руралним
срединама
- Нерещени импвинскп-правни пднпси
- Недпвпљна бучетска средства за развпј
инфраструктуре ппщтине

- Прганизпванп изнпщеое смећа у 3 насеља

- Неппстпјаое насипа за защтиту пд ппплава

- Дпнет лпкални план управљаоа птпадпм

- Недпстатак здраве пијаће впде

- Ппстрпјеое за ППВ (у прпбнпм раду)

- Дптрајала впдпвпдна мрежа
- Недпвпља технишка ппремљенпст ЈКП

- ПППВ у изградои
- Ппстпјаое планске дпкументације (ГУП,
Прпстпрни план)

- Слаб рад надлежних инспекцијских служби
- Нерещенп питаое пдвпђеоа птадних впда
- Кпнтрплисане цене кпмуналних услуга
- Урађена гасификација
- Израђени прпјекти

- Недпвпљна финансијска средства за нпве
прпјекте
- Недпвпљна инфпрмисанпст грађана o защтити
живптне средине

МПГУЋНПСТИ
- Дпступнпст наципналних и ЕУ фпндпва за
финансираое инфраструктуре и защтите
живптне средине
- Ппстпјаое институципналнпг пквира за
ппдрщку развпја инфраструктуре и защтите
шпвекпве средине
- Изградоа рециклажнпг двприщта
- Нпви закпн п кпмуналним делатнпстима

ПРЕТОЕ
- Смаоена мпгућнпст финансираоа пд стране
републике и ЕУ фпндпва
- Дплазак инвеститпра прљаве технплпгије
- Заустављаое еврппских интеграција
- Светска и дпмаћа екпнпмска криза
- Нестабилна пплитишка ситуација

- Изградоа канализације
- Едукација станпвнищтва
- Реструктуираое ЈКП-а
- Међуппщтинска сарадоа
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Ппглавље 4- УППРЕДНА АНАЛИЗА
Садащои развпјни нивп је резултат низа истпријских, демпграфских, пплитишких, гепграфских и
екпнпмских фактпра кпји се не мпгу превазићи у краткпм временскпм перипду. Према тпме, Стратегија
пдрживпг развпја ппщтине Раша бави се кљушним питаоима кпја су у друщтвенп-екпнпмскпј анализи
идентификпвана кап „кпрен“ или „узрпшник“ прпблема, и кпја ће се рещавати у средопрпшнпј или
дугпрпшнпј перспективи крпз разлишите интервениције. Пснпвне узрпшнике прпблема мпжемп
разматрати у пквиру тржищних неуспеха, превасхпднп на наципналнпм нивпу кпји су се прелили на
лпкални.
Ппщтина Раша се налази у такпзванпј шетвртпј групи пп степену развијенпсти у Републици Србији шији је
степен развијенпсти исппд 60% републишкпг прпсека. Са свпјих 11.503 станпвника пп ппследоем пппису
и ппврщинпм пд 216 км2 спада у најмаое лпкалне сампуправе у Републици Србији. Притпм знашајна
депппулација између два ппписа представља дпдатни прпблем али и изазпв за лпкалну заједницу.
У циљу щтп бпље анализе ппщтине Раша, упптребљена је савремена метпда „беншмаркинг“ кпја на
темељу уппређиваоа са другим системима пружа мпгућнпст ушеоа и прпмене ппнащаоа. Пна се
кпристи кап инструмент за идентификацију и пцену властитпг кпнкурентскпг пплпжаја и усмерена је
на изградоу будућих пптенцијала успеха и у тпм кпнтексту је драгпценп ушеое п тпме какп се нещтп
(прпизвпд, прпцес, функција) мпже пстваривати бпље.
За уппредну анализу изабране су 3 ппщтине из Шумадисјке пбласти на пснпву слишних екпнпмских,
демпграфских, прирпдних и културнп-истпријских датпсти и развијенпсти. Изабране су следеће
ппщтине: Батпшина, Лаппвп, Тпппла, а беншмаркинг анализа уппређиваоа са изабраним ппщтинама је
направљена на бази званишних статистишких ппдатaка. Сврха анализе је да се устанпве уппредиве
вреднпсти развпја у пднпсу на ппщтину Раша и ппређеое пвих ппщтина се темељи на пснпву
квалитативних и квантитативних ппказатеља. Уппређивани су следећи ппдаци:
Критеријум
Демпграфија

Пцена
Средое

Кпментар
Слишан прирпдни пад у пднпсу на друге. Слишна прпсешна
старпст станпвнищтва

Екпнпмија
Ппљппривреда
Сапбраћај и грађевинарствп
Пбразпваое, инфпрмисаое и
кпмуникације
Здравствп
Спцијална защтита
Правпсуђе

Средое
Средое
Средое
Средое

Бпље пд једних, лпщије пд других
Бпље пд једних, лпщије пд других
Бпље пд једних, лпщије пд других
Бпље пд једних, лпщије пд других

Средое
Нискп
Средое

Прирпдна средина

Виспкп

Бпље пд једних, лпщије пд других
Знатнп маои брпј кприсника у пднпсу на друге ппщтине.
Маои брпј малплетнп псуђених лица у пднпсу на друге.
Већи брпј пунплетнп псуђених лица у пднпсу на једне, али
маое у пднпсу на друге.
Бпље пд других, нема већих загађиваша на теритприји
ппщтине Раша.
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АНАЛИЗА НАЦИПНАЛНПГ И РЕГИПНАЛНПГ СТРАТЕШКПГ ПКВИРА

Наципнални план регипналнпг развпја Србије 2014-2020.
НПРР прпмпвище интегрисани приступ пдрживпм спцип-екпнпмскпм развпју свих делпва
теритприје Србије. НПРР представља знашајан дпкумент кпји има сектпрскп-теритпријални приступ и
ппвезује надлежна министарстава и наципналне институције са спцип-екпнпмским актерима и
институцијама на регипналнпм, пбласнпм и лпкалнпм нивпу,у пквиру једнпг усаглащенпг,
дугпрпшнпг двпсмернпг прпцеса, какп би дппринеп смаоеоу запстајаоа маое развијених регипна и
пбезбедип хармпнишан развпј свих регипна Србије у свим развпјним аспектима (екпнпмским,
спцијалним и теритпријалним). Ппщтујући стратещке циљеве шетири крпвне развпјне стратегије у
Србији (тј. Наципналне стратегије пдрживпг развпја 2009-2017. гпдине, Наципналне стратегије
привреднпг развпја 2006-2012. гпдине, Прпстпрнпг плана Србије 2010-2014-2020. гпдине и
Стратегије за смаоеое сирпмащтва 2003-2009. гпдине), Стратегија дефинище шетири стратещка
циља:
1. Развпј људскпг капитала у свим делпвима Србије крпз развпј струшне, здраве и пбразпване радне
снаге, сппспбне да привуше инвеститпре и да уз пбуку у кљушним сектприма пдгпвпри на дугпрпшне
захтеве тржищта рада;
2. Ствараое услпва за пдрживи развпј у регипнима Србије крпз циљане и прпгресивнп растуће
инвестиције јавнпг сектпра у пснпвну инфраструктуру какп би се ппдстакап и пптппмпгап екпнпмски
раст и пбезбедип раст квалитета живпта за грађане у свим делпвима Србије;
3. Ствараое нпвих радних места и бпгатства у свим делпвима Србије крпз ппдстицаое развпја
кпнкурентне, инпвативне и предузетнишке привреде, јашаое ппстпјећих предузећа и ппдстицаое
перспективних „start” up предузећа, ппдрщку сектприма раста и привлашеое пдрживих инвестиција
из инпстранства.
Ппред
пва
три
стратещка
циља
регипналне
пплитике,
утврђен
је
један
пперативни/имплементаципни
циљ.
Разлпг
защтп
је
пвај
циљ
дефинисан
кап
пперативни/имплементаципни, а не кап стратещки циљ прпистише из шиоенице да ни у једнпј пд
нпвијих стратегија и пплитика у Србији питаое институципналнпг капацитета није дефинисанп кап
знашајна стратещка активнпст кпја ће стимулисати развпј и такп пмпгућити спцип-екпнпмски раст у
разлишитим делпвима Србије.
4. Унапређеое институципналнпг капацитета у кљушним пбластима на наципналнпм, регипналнпм,
пбласнпм и лпкалнпм нивпу какп би се пбезбедиле максималне кпристи за људе, места и
прпизвпдне капацитете крпз делптвпрнији регипнални развпј путем партнерства.
Стратещки елементи НПРР су разрађени крпз пперативне инструменте какп би се пмпгућилп
спрпвпђеое и праћеое резултата регипнале пплитике 2014-2020. гпдине. Из припритета НПРР
изведенп је 10 „имплементаципних ппља интервенције“ кпја представљају везу 4 припритета и
метпдплпгије имплементације припритета. Из оих су изведене „стратещке имплементаципне мере“
кап „пресеци пплитика“ усаглащени са респрним министарствима, реализатприма активнпсти. Пве
мере представљају пснпву за креираое шетири регипнална развпјна плана кап важна регипнална
планска дпкумента. Имплементаципни деп дпкумента даје шврст „стратещки мпст“ између
наципналнпг и регипналнпг нивпа планираоа развпја.
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Предлпжене мере пп имплементаципним ппљима интервенције су дефинисане, псмищљене и
реализују се на пснпву инфпрмација специфишних за ппјединашне регипне. За свакп
имплементаципнп ппље и предлпжену меру за регипн Шумадија и Западна Србија су дефинисане и
индикативне акције.
Табела Предлпг регипналних мера
Припритет

Предлпг регипналне мере за регипн Шумадија и Западна Србија

ЉУДИ - Унапређеое
људских ресурса у
разлишитим регипнима
Србије крпз приступ
заснпван на специфишним
пптребама оихпвих
грађана у ппгледу
заппсленпсти и
прихпдапривреде
МЕСТП - Унапређеое
пкружеоа у кпјем људи
живе, раде и пдмарају се,
какп би се ппдстакле
инвестиције, екпнпмска
активнпст и стабилнпст
квалификпване радне
снаге у свакпм пд регипна
Србије.

Стицаое нпвих вещтина и кпмпетенција у циљу ппвећаоа заппщљивпсти
раоивих група без заппслеоа
Стицаое нпвих вещтина и кпмпетенција за успещнп преквалификпваое
Ппдрщка пбразпвним прпграмима и алатима за ушеое креираним на
бази пптражое
Пбезбеђеое правишније дпступнпсти пбразпвнпг система и
целпживптнпг ушеоа

ПРПИЗВПДНИ КАПАЦИТЕТ
- Ствараое нпвих радних
места у складу са
специфишним пптребама
и пптенцијалима регипна

Смаоеое ризика пд прирпдних катастрпфа
Унапређеое главних сапбраћајних кпридпра, швприщта и
телекпмуникаципне инфраструктуре
Ппбпљщаое стаоа у пбласти защтите живптне средине, пкплине и
управљаое защтитпм живптне средине
Јашаое интервенција спцијалне инклузије и дпступнпсти спцијалних
услуга
Јашаое атрактивнпсти урбаних центара и оихпвих пплицентришних
функција
Ппвећаое брпја културних активнпсти у лпкалним сампуправама са
циљем да се ппвећа живптни стандард станпвника и ппсебнп да се
привуку млади
Ппбпљщаое и прпмпција регипналнпг идентитета и туристишких
дестинација
Пбезбеђиваое нпвих знаоа и сппспбнпсти за ппстпјеће заппслене и
власнике/меначере малих предузећа какп би се ппвећала оихпва
кпнкурентнпст и прпмпвисалп правишнп заппщљаваое
Пружаое нпвих вещтина и сппспбнпсти ппстпјећим заппсленима и
власницима малих предузећа какп би се ппвећала оихпва кпнкурентнпст
и прпмпвисалп правишнп заппщљаваое
Стимулисаое инпвативнпсти и приступа тржищтима за рурална
предузећа, укљ. агрп-предузећа
Ппдрщка за пдрживу прпизвпдоу енергије
Ппдрщка start up и прпмпвисаое предузетнищтва
Унапређеое квалитетнпг смещтаја и псталих пблика угпститељства
Диверсификација привредне активнпсти у руралним ппдрушјима и
алтернативни извпри зараде за станпвнике у руралним ппдрушјима

Имајући у виду гпре наведенп Стратегија пдрживпг лпкалнпг развпја ппщтине Раша пдсликава у
пдређенпј мери наведене, стратещке, правце крпз предлпжене припритете и акципни план.
To се најбпље види у напприма за унапређеое амбијента за развпј привреде нарпшитп развпјем
унапређеоем прерађивашке индустрије, ппљппривреде и предузетнищтва уз привлашеое нпвих
инвестиција, крпз развпј инфраструктуре, защтиту и пшуваоем живптне средине уз улагаое у
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пбразпваое, културу и сппрт уз ппдизаое капацитета лпкалне сампуправе кап мпдернпг сервиса
грађана.
На пснпву карактеристика и у складу са сппственпм визијпм ппщтина Раша је дефинисала припритете
у пквиру стратегије кпји кпресппндирају са припритетима НРППа и тп:
- Ствареоем ппвпљни услпва за инвестираое и за развпј привреде крпз ппдстицаое МСП,
прерађивашке индустрије, интензивираое ппљепривредне прпизвпдое путем развпја руралне
екпнпмије и задругарства;
- Oбезбеђеоем услпва за пружаое квалитетних услуга пбразпваоа, здравствене и спцијалне
защтите, уз разнпврснпст културних и сппртских садржаја уз јашаое инфраструктурних и кадрпвских
капацитета крпз;
- Унапређеоем кпмуналне и путне инфраструктуре уз пшувану живптну средину.

ИЗВЕШТАЈ П ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
Имплементација Стратегије у перипду пд 2010 дп 2014. гпдине
Стратещки дпкумент Ппщтине Раша је усвпјен 2009. гпдине за перипд 2010 – 2015. Метпдплпгија
израде стратещкпм дпкумента је другашија пд метпдплпгије кпју примеоује СКГП, а израду стратегије
је ппмпгла Регипнална агенција за екпнпмски развпј Шумадије и Ппмправља уз финансијску ппдрщку
Делегације Eврппске кпмисије у Србији. Иакп разлишита метпдплпщки, пва стратегија, у принципу,
садржи све неппхпдне елементе али без прецизнпг акципнпг плана са скраћеним приказпм свих
предвиђених прпјеката. У стратещкпм дпкументу нема индикатпра кпји би пмпгућили праћеое
реализацију акципнпг плана и сампг стратещкпг дпкумента. Стратещким дпкументпм је предвиђенп
149 прпјеката и 22 прпграма.
Да би прпценили реализацију стратегије, искпристили смп упитник кпји су пппунили представници
ппщтине задужени за израду дпкумента и праћеое прпцеса имплеметнације.
Пва верзија стратещкпг дпкумента има 5 припритетних пбласти: (1) екпнпмију и предузетнищтвп, (2)
инфраструктуру и защтиту живптне средине, (3) ппљппривреду, рурални развпј и туризам, (4)
пбразпваое и културу и (5) здравствп и спцијалну защтиту.
Пбласти кпје су најбпље функципнисале у претхпднпм перпду су: (2) инфраструктурa и защтита
живптне средине, (4) пбразпваое и култура и (5) здравствп и спцијалнa защтиту и тп услед
преппзнате пптребе за неппхпдним ппбпљщаоем инфраструктуре, великпг интереспваоа грађана,
нарпшитп младих да ушествују у пбразпвним и културним прпграмима, кап и услед преппзнате
пптребе за ппмпћ старим и спцијалнп угрпженим лицима.
Пбласти кпје нису дпбрп функципнисале су: (1) екпнпмија и предузетнищтвп и (3) ппљппривреда,
рурални развпј и туризам. Кап разлпг навпди се мали брпј прпјеката, уппщтенп и с пбзирпм да се 70%
грађана бави ппљппривредпм, недпстатак прпјеката у пбласти развпја руралне екпнпмије.
Пд ппшетка имплементације у прптекле шетри гпдине реализпванп је укупнп 40 прпјеката и тп: у
2010. – 7, у 2011. – 9, 2012. – 7, и у 2013. - 15.
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Примери успещнп реализпваних прпјеката су: (1) рекпнструкција Главне улице у Раши (Карађпрђевa).
Прпјекат је реализпван у 2011. гпдини уз ппмпћ средастава Министарства за НИП и средстава
ппщтине Раша; (2) Ппдрщка избеглицама и интернп расељеним лицима у Србији - зграда за спцијалнп
станпваое у защтићеним услпвима. Прпјекат је у реализпван 2010. гпдине и финансиран средствима
Делегације Еврппске кпмисије у Републици Србији и средствима кпје је пбезбедила ппщтине Раша у
сарадои са Данским Саветпм за избелице и (3) Јашаое лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине Раша,
крпз јашаое капацитета ппљппривредних прпизвпђаша. Прпјекат је реализпван у перипду пд 2010. дп
2011. гпдине; финансиран је средствима Делегације Еврппске Уније. Пбухватап је какп едукацију
ппљппривредних прпизвпђаша на теритприји ппщтине Раша, такп и едукацију за заппслене у
Ппщтинскпј управи ппщтине Раша. Дпбрп је реализпван захваљујући заинтереспванпсти
ппљппривредних прпизвпђаша да се едукују, и дпбрпј кппрдинацији између службеника лпкалне
сампуправе и ппљппривредних прпизвпђаша. Један пд резултата прпјекта јесте и фпрмираое два
кластера ппљппривредних прпизвпђаша.
Следи листа прпјеката кпји нису реализпвани услед пдређених разлпга: (1) Израда прпјектнптехнишке дпкументације за кплектпр Дпоа Раша. Прпјекат је заппшет у 2011. гпдини, али јпщ увек није
заврщен збпг нерещених импвинскп-правних пднпса. Ппщтинска служба кпја се бави импвинскпправним пднпсима нема дпвпљнп капацитета, ни знаоа да рещи прпблем импвинскп-правних
пднпса; (2) Прпјекти изгрдое лпкалних путева нису успещнп реализпвани збпг кпмпликпваних
прпцедура за дпбијаое дпзвпла у складу са Закпнпм п планираоу и изградои и (3) прпјекти
изградое игралищта у руралнпм ппдрушју нису успещнп реализпвани збпг висине изнпса кпју
инвеститпр плаћа за прпмену намене земљищта из ппљппривреднпг у грађевинскп, щтп је пптребнп
ради дпбијаоа грађевинске дпзвпле.
Генералнп сви реализпвани прпјекти су били предвиђени стратещким дпкументпм, а ппстпје
прпјекти кпји су били предвиђени али нису реализпвани. Најуспещнији прпјекти су пни кпји су
финансирани у сарадои са републишким институцијама у пбласти инфраструктуре и защтите живптне
средине, дпк су прпјекти из пбласти спцијалних услуга били успещни услед сарадое са страним
дпнатприма. Дпмаћи дпнатпри и институције су дпбриле 29 прпјеката, дпк су страни дпнатпри
ппдржали 5 прпјеката.
Временски перипди за реализацију су делимишнп дпбрп прпцеоени, дпк је нереализација неких
прпјеката услпвљена дпмаћпм екпнпмскпм кризпм и недпстаткпм финансијских средстава.
Иакп је билп прпмена у кпмппзицији лпкалних власти, тп није утицалп на реализацију планираних
активнпсти у већпј мери.
С пбзирпм да није урађен Акципни план нису ни дефинисани механизми за праћеое и пцену
реализације, није фпрмиран тим, а такпђе није направљен план мпнитпринга и евалуације. Пвај
прпцес је заппшет са прпцеспм ревизије стратегије и израдпм акципнпг плана, пд стране фпрмиранпг
тима за израду Акципнпг плана. Штп се тише ппстпјећих капацитета за припрему прпјектних предлпга,
пни су у пвпм тренутку делимишнп задпвпљавајући са смп две заппслене пспбе, а такпђе делимишнп
ппстпји пптреба за развијаое капацитета за писаое прпјеката.
Наведени недпстаци кпји се пднпсе на капацитете нису кпмпензпвани кприщћеоем екстерних
услуга. Иакп није усппстављен механизам праћеоа и извещтаваоа, кап ни план кпмуникације, за
извещтаваое и праћеое је задуженп пдељеое за ЛЕР, кпје впди и инфпрмативну базу п прпјектима,
щтп представља дпбру пснпву за ппшетак мпнитпринга и извещтаваоа п реализацији стратегије.

24

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ
Такпђе, прпцес стратещкпг планираоа је углавнпм нетранспарентан, изузев щтп се крајои прпдукт
мпже преузети са интернет презентације ппщтине. Не ппстпји план кпмуникације са грађанима,
пппут јавних презентација, или щире укљушенпсти, а грађани нису укљушени ни у прпцес прпцене
изведених активнпсти щтп није ни планиранп садащоим дпкументпм.
На пснпву пвих елемената мпже се закљушити да је псим усппстављаоа, или прпщириваоа,
меначмент структуре, неппхпдна и ревизија стратещкпг дпкумента у пдређенпј мери ради
прилагпђаваоа СЛПР метпдплпгији, крпз ревизију припритета стратегије. Пптребнп је пре свега
кпнсплидпвати дпкумент спајаоем српдних тема и делимишнпм префпрмулацијпм циљева у складу
са нпвим пкплнпстима и нпвим стратещким усмереоима на наципналнпм и регипналнпм нивпу,
дефинисаним у нпвим дпкументима кпји су хијерархијски на вищем нивпу. Пптребнп је израдити
механизам праћеоа и извещтаваоа и план кпмуникације са грађанима какп би прпцес израде и
прпцене стратегије бип транспарентнији.
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Ппглавље 5- Индикатпри пдрживпсти
У Стратегији пдрживпг развпја ппщтине је утврђен и ппстављен сет пд 30 индикатпра пдрживпсти за
праћеое и пцену спрпвпђеоа стратегије кпји преппрушује СКГП, кап и за ппређеое са другим
ппщтинама. У међувремену,крпз прпцес ревизије стратегије, листа кпја представља пснпвни сет је
мпдификпвана и дппуоена, такп да сада пбухвата сет пд 40 индикатпра пдрживпсти, кпји ппкривају
три пбласти пдрживпг развпја и дпбрп управљаое кап међусектпрску тему.
Индикатпр

Ппшетна гпдинаппдаци за 2014

Извпр верификације

Циљ 2020

Прирпдни ресурси и защтита живптне средине

SWQI Serbian Water
Quality Index - за мернп
местп на реци или
језеру *тамп где ппстпји+

Извещтај п стаоу живптне
средине у Републици Србији у
2010.гпдину, Агенција за
защтиту живптне средине,
2011, Слика 49.

-

↗

Прпценат прешищћене
птпадне впде на
систему пдвпђеоа [ =
укупне прешищшене
впде : испущтене
птпадне впде са
системпм пдвпђеоа+

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Табела 11-1

-

↗

Прпценат станпвника
прикљушених на систем
пдвпђеоа птпадних
впда/ канализацију
(прпцена) * =(брпј
дпмаћинстава
прикљушених на систем
пдвпђеоа птпадних
впдаX прпсећан брпј
шланпва дпмаћинстава) :
брпј станпвника у
гпдини)+

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Табела 11-1

0.3%

↗

Гпдищои извещтај п стаоу
квалитета ваздуха у Републици
Србији 2010. гпдине, Агенција
за защтиту живптне средине,
Табела 4

-

↓

Квалитет ваздуха:
1) Брпј дана у тпку
гпдине са
прекпрашеним
гранишним
вреднпстима СП2,

26

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ
2) Брпј дана у тпку
гпдине са
прекпрашеним
гранишним
вреднпстима NП2,
3) Брпј дана у тпку
гпдине са
прекпрашеним
гранишним
вреднпстима PМ10
Прпценат ппврщине
ппщтине ппд защтитпм
(защтићена ппдрушја)

Завпд за защтиту прирпде
Србије, Регистар защтићених
прирпдних дпбара

Прпценат ппврщине
загађенпг и напущтенпг
земљищта
(индустријске, урбане
ппврщине, ...)
Велишина јавних
зелених ппврщина у
градпвима пп
станпвнику

0.26%

→

Сппствени прпрашун

-

↓

Сппствени прпрашун

-

↗

Сппствени прпрашун

-

Прпценат станпвника
града и приградскпг
ппдрушја кпји
прпсешнп дневнп
кпристе градски и
приградски јавни
превпз

↗

Укупна прикупљена и
пдлпжена кплишина
кпмуналнпг птпада у кg
пп станпвнику гпдищое

Јавна кпмунална предузећа,
Агенција за защтиту живптне
средине, Извещтај п стаоу
живптне средине у 2010.
гпдини / Кпмунална предузећа

Прпценат пдвпјенп
прикупљенпг и
рециклиранпг
кпмуналнпг птпада

Јавна кпмунална
предузећа/сппстени
прпрашун/прпрашун прави
ппщтина

Прпценат
дпмаћинстава са
услугпм прикупљаоа
птпада

Јавна кпмунална
предузећа/сппстени прпрашун
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↗

-

↗

31.8%

↗
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Прпценат
дпмаћинстава
прикљушених на систем
даљинскпг грејаоа

Јавнп предузеће у шијпј је
надлежнпсти даљинскп
грејаое

-

↗

Друщтвени развпј

Индекс прпмена брпја
станпвника 2011 /2002

Сппствени прпрашун

0.9%

↗

Стппа прирпднпг
приращтаја *(рпђениумрли):1000
станпвника+

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији.Табела 3.10

-12.8

↗

-

↗

Миграцијски салдп:
*брпј дпсељених - брпј
пдсељених
у гпдини+ :
станпвнищтвп укупнп x
100

DevInfo база и сппствени
прпрашун

Индекс стареоа *(брпј
станпвника старијег пд
64 : брпј станпвника
млађег пд 15
гпдина)X100+

DevInfo база

172

↓

Прпценат станпвищтва
старпг 15 и вище гпдина
без пбразпваоа и без
заврщене пснпвне
щкпле

Пппис станпвнищтва,
дпмаћинстава и станпва у
Републици Србији 2011. Први
резултати, Републишки завпд за
статистику, 2011. Табела 3-4

1.94

↓

Прпценат станпвищтва
старпг 15 и вище гпдина
са заврщеним вищим
или виспким
пбразпваоем

Пппис станпвнищтва,
дпмаћинстава и станпва у
Републици Србији 2011. Први
резултати, Републишки завпд за
статистику, 2011. Табела 3-4

5.7%

↗

Пбухват деце узраста
пд 3. гпдине дп ппласка
у ППП предщкплскп
васпитаое и
пбразпваое

DevInfo база

-

↗

Прпценат станпвнищтва
прикљушених на
впдпвпдну мрежу

Сппствени прпрашун на пснпву
Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у

30.42%

↗
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Републици Србији.Табела 11-1
и табеле 3-12
Бучет за културу пп
глави станпвника
прпсешнп гпдищое

Завпд за прпушаваое културнпг
развитка Република Србија

8.9

↗

Бучет за сппрт и
рекреацију пп глави
станпвника прпсешнп
гпдищое

Сппствени прпрашун

1.81

↗

Прпсешна зарада без
ппреза и дппринпса

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији.Табела 4-5

30662.00

↗

Ушещће свих кприсника
спцијалне защтите у
укупнпм станпвнищтву
(%)

Сппствени прпрашун

9.55

↓

Бучет за спцијалну
защтиту пп глави
станпвника прпсешнп
гпдищое

Сппствени прпрашун

7.49

↗

Пшекиванп трајаое
живпта живпрпђене
деце

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Ппдаци
службе за спцијалнп стараое.,
Табела 3-13

m-72,26,
ž-78,04

↗

0.13018634

Екпнпмски развпј
Удеп укупне
кприщћене
ппљппривредне
ппврщине у
ппљппривреднпј
ппврщини ппщтине

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији.Табела 9-1.1.
и Табела 1

91.6

↗

Индивидуални
ппљппривредници

Пппис станпвищтва,
дпмаћинстава и станпва у 2002,
Ппљппривреда,
Ппљппривредна газдинства
према активнпсти и извприма
прихпда, 2004, Табела 1

-

→

Инфраструктурнп
ппремљене ппврщине
на распплагаоу за

Сппствени прпрашун

53.9

↗
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инвестиције пп глави
станпвника
Брпј активних
привредних друщтава и
предузетника на 1000
станпвника *брпј
активних привредних
друщтава:брпј
станпвника X 1000+
Нетп ефекат нпвих
предузетника и
привредних друщтава
*(Брпј нпвппсниваних брпј угащених
предузетника и
привредних
друщтава)/укупан брпј
свих активних+

Сппствени прпрашун на пснпву
ппдатака Агенција за
привредне регистре, Регистар
мера и ппдстицаја регипналнпг
развпја

29.04

Сппствени прпрашун на пснпву
ппдатака Агенција за
привредне регистре, Регистар
мера и ппдстицаја регипналнпг
развпја

-0.05

↗

-

↗

↗

Нпћеоа туриста

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. , Табела
14.1.

Заппслени у правним
лицима (привредна
друщтва, предузећа,
задруге, устанпве и
пбразпваое) у 000

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Табела 4.1.

3337

↗

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Табела 4.1.

80.97%

↗

% жена заппслених

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Табела 4.1.

62.60%

↗

Брпј незаппслених на
1.000 станпвника

Републишки Завпд за
статистику, публикација –
гпдищоак Ппщтине у
Републици Србији. Табела 4.4.

95

↓

Стппа заппсленпсти
*Брпј
заппслених/активнп
станпвнищтвп 1564]X100
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Развпј лпкалне управе и дпбрп управљаое

Фискални капацитет
ппщтине (релативнп):
прпценат извпрних
прихпда у пствареоу
бучета (пп Закпну п
финансираоу лпкалне
сампуправе) =
апсплутнп ФКП/ сви
бучетски прихпди*100

ппствени прпрашун,
Ппщтинскп пдељеое за
финансије

7.1

↗

4

↗

Степен развијенпсти пп
Закпну п регипналнпм
развпју (група)

Уредба п утврђиваоу
јединствене листе, регипна и
јединица лпкалне сампуправе
за 2011, гпдину, Министарствп
надлежнп за регипнални развпј

Пбим свих ппдстицаја
регипналнпг развпја у
гпдини / станпвнику

Агенција за привредне
регистре, Регистар мера и
ппдстицаја регипналнпг
развпја , Табела 8

10.718

↗

% ппщтинских
службеника са виспкпм
И вищпм струшнпм
спремпм

Ппщтински извпри

27.5%

↗
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Ппглавље 6- Визија и циљеви
Визија
Ппщтина Раша 2020. гпдине, кап ппдрушје са ппвпљним гепстратещким пплпжајем, je амбијент са здравпм живптнпм срединпм и
квалитетнпм инфраструктурпм, ппгпдан за инвестираое, сплидарна заједница кпја цени знаое, местп заппслених људи кпји
стварају нпве вреднпсти и крпз сарадоу стварају бпљу будућнпст за нпве генерације.

Припритетна пса 1
Екпнпмски развпј
Стратещки циљ

Припритетна пса 2
Друщтвени развпј
Стратещки циљ

Припритетна пса 3
Инфраструктура и пдрживи развпј
Стратещки циљ
Ппщтина Раша има развијену
кпмуналну и путну инфраструктуру
уз пшувану живптну средину

Ствпрени ппвпљни услпви за
инвестираое и за развпј привреде крпз
ппдстицаое МСП, прерађивашке
индустрије, интензивираое
ппљппривредне прпизвпдое путем
развпја руралне екпнпмије и
задругарства

Oбезбеђени услпви за пружаое
квалитетних услуга пбразпваоа,
здравствене и спцијалне защтите, уз
разнпврснпст културних и сппртских
садржаја уз јашаое инфраструктурних и
кадрпвских капацитета

Специфишни циљ 1.1
Унапређеое инвестиципне климе крпз
активираое неискприщћених лпкација и
пбјеката, радних и кпмерцијалне зпне

Специфишни циљ 2.1
Ппбпљщан систем здравства јашаоем
технишких и људских ресурса уз ппвећан
нивп инфпрмисанпсти грађана п здрављу

Специфишни циљ 3.1
Развијена кпмунална и путна
инфраструктура

Специфишни циљ 1.2
Развијен МСП сектпр и систем ппдрщке
бизнису

Специфишни циљ 2.2
Ппбпљщан систем пружаоа услуга
спцијалне защтите јашаоем технишких
капацитета и људских ресурса

Специфишни циљ 3.2
Унапређени услпви за пшуваое и
унапређеое живптне средине

Специфишни циљ 1.3
Развијена ппљппривредна прпизвпдоа
крпз разлишите механизме ппдрщке

Специфишни циљ 2.3
Унапређена ппнуда културнп – забавних
садржаја и манифестација

Специфишни циљ 1.4
Унапређеое ппнуде у пквиру
манифестаципнпг и руралнпг туризма

Специфишни циљ 2.4
Унапређеое сппртских садржаја и
сппртске инфрастурктуре

Специфишни циљ 1.5
Развијени капацитети ЈЛС за ппдрщку
привреди и предузетнищтву

Специфишни циљ 2.5
Усппстављен мпдеран васпитнп пбразпвни
систем са пратећпм инфраструктурпм
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Ппглавље 7 - Акципни план пд 2015. дп 2020. гпдине
7.1. Предуслпви и претппставке
Акципни план је пперативни алат за имплементацију стратегије пдрживпг лпкалнпг
развпја ппщтине Раша и пквир за бпље планираое бучета, кап и за ефикаснију прганизацију
прпјектнпг рада у лпкалнпј управи.
Акципни план пбухвата листу најбитнијих прпјеката / прпграмских активнпсти (дефинисаних
у пквиру припритетних пбласти) ппмпћу кпјих ће ппщтина Раша
у наредних 6 гпдина пстварити ппстављене развпјне циљеве. Нагласак је на прве три гпдине имајући у
виду да је у пвпм тренутку немпгуће предвидити све пкплнпсти у наредних 6 гпдина.

Треба нагласити следеће претппставке на кпјима је заснпван Акципни план:


у акципнпм плану се налазе прпјекти кпји су идентификпвани у фази ревизије
прпграма развпја ппщтине и оегпве кпнсплидације у складу са метпдплпгијпм СЛПР, затим
нереализпвани прпјекти из ранијег перипда, кап и прпјекти идентификпвани у тпку сампг
прпцеса израде акципнпг плана,



за сваки прпјекат ппредељен је нпсилац, партнери, вреднпст, временски план,
усклађенпст са планским дпкументима ппщтине Раша и прпцеоена спремнпст технишке
инвестиципне дпкументације,



за већину прпјеката финансијске вреднпсти су прпцеоене, ппщтп не ппстпји технишка
дпкументација или студије извпдљивпсти. Тек када прпјектна идеја буде бпље разрађена,
биће мпгуће дефинисати вреднпсти у реалним пквирима,



пптенцијалнп кпфинансираое је прпцеоенп на пснпву ппзнаваоа пптенцијалних извпра
финансираоа, а на пснпву ранијих искустава у реализацији прпјеката (дпнатпри, надлежна
министарства).

7.2. Прпграми и прпјекти Акципнпг плана
Акципни план ппщтине пбухвата 59 прпјеката / прпграмских актвнпсти, дистрибуираних пп следећим
припритетима:
припритет 1: екпнпмски развпј ‐ 22 прпјеката / прпграмских активнпсти
припритет 2: друщтвени развпј ‐ 25 прпјеката / прпграмских активнпсти
припритет 3: инфраструктура и пдрживи развпј ‐ 12 прпјеката / прпграмских активнпсти
Пд укупнпг брпја прпјеката изабранп је 10 и пни су развијени у фпрми прпјектних кпнцепата. Пни пп
свпм карактеру представљају “Ready to Go” прпјекте и имају највећи пптенцијал за реализацију.
Тп ппдразумева припремљену дпкумантацију, кап и пбезбеђен деп финансијских средстава. Кап
критеријум је у пбзир узета мпгућнпст финансираоа из лпкалних / ппщтинских и дпнатoрских средстава.
Циљ је ствараое ппзитивнпг амбијента и пбезбеђиваое ппдрщке за даље спрпвпђеое прпграмских
активнпсти.
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Приприте
тСпецифиш

1.

1

Назив прпјекта

Нпсилац

ни циљ

Брпј

Табела: Листа прпјеката за кпје су развијени кпнцепти

1.1.2 Грант щема за
сампзаппщљаваое
.
и птвараое нпвих
радних места

Ппщтина
Раша

Вреднпст
у РСД

3.600.000,00

Индикатпри

Израђен и усвпјен
Акципни план
заппщљаваоа.
Птвпренп 5 нпвих
предузетнишких
радои.
Заппсленп 20
незаппслених
лица на
гпдищоем нивпу.

2.

1

1.1.3 Ппдрщка
ппљппривредним
.
удружеоима и
задругама

Унапређеое
ппљппривреде на
теритприји
ппштине Рача крпз
пружаое ппдршке
ппљппривредним
удружеоима и
задругама

3.

1

1.1.4
.

Рекпнструкција
“Карађпрђевпг
дпма” у Раши

Унапређеое
културнп-

34

Ппщтина
Раша Фпнд за
развпј
ппљппри
вреде
ппщтине
Раша

12.000.000,00

Пбјављен јавни
ппзив за
финансираое
прпграма и
прпјектата из
пбласти
ппљппривреде /
1 ппзив гпдищое
Закљушени
угпвпри п
финансираоу са 5
удружеоа на
лпкалнпм нпвпу и
најмаое 1
задругпм

Ппщтина
Раша

24.000.000,00

Рекпнструисан
пбјекат
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туристичке
ппнуде ппштине
Рача

4.

1

1.1.4 Прпмпција
манифестаципнпг
.
и истпријскпг
туризма Карађпрђев пут

Туристиш
ка
прганиза
ција
ппщтине
Раша

1.200.000,00
/гпд.

Ппвећаое брпја
туриста у
ппштини Рача,
Тпппла и
Аранђелпвац

Фпрмиранп
удружеое
Туристишких
прганизација и
других правних и
приватних лица(
хптели, т.
Агенције,
рестпрани,...),
Пдржана
манифестација
„Карађпрђеви
дани“,
Прпмптивни
материјал,
Пбавещтеоа/рек
ламе у медијима

5.

1

1.1.5 Унапређеое рада
ЛС крпз Е-управу и
.
увпђеое регистра
административних
ппступака

Ппщтина
Раша
Ппщтинс
ка управа

12.000.000,00

Уведена Е-управа
Изведени радпви
на уређеоу
пбјекта;
Набављенп 10
рашунарска
ппрема;
спрпведена пбука
10 заппслених у
ЛС
Израђен Регистар
административни
х ппступака
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6.

7.

1

2

1.1.5 Увпђеое ГИС-а и
система за
.
управљаое
дпкументима на
нивпу ЛС

Ппщтина
Раша
Ппщтинс
ка управа

12.000.000,00

2.1.2 Уређеое прпстпра
и ппремаое
.
центра за
спцијални рад

Центар за
спцијалн
и рад

1.500.000,00

Уведен ГИС
Усппстављен
систем за
управљаое
дпкументима
Пбезбеђен и
уређен адекватан
прпстпр за рад
центра
Набављен
канцеларијски
намещтај,
Набављена
ппрема

8.

2

2.1.2 Ппмпћ старим
лицима и ПСИ крпз
.
пружаое услуге
ппмпћи у кући и
перспналнпг
асистента

НВП

6.000.000,00
/гпд.

Списак лица
кпјима се пружа
ппмпћ,
Списак
едукпваних и
заппщљених
герпнтп
дпмаћица и
перспналних
асистената
Пбавещтеоа у
медијима,
Прпмптивни
материјал,
пдржане трибине

Унапређеое
квалитета
живпта старијег
станпвништва и
ОСИ на
теритприји
ппштине Рача,
крпз увпђеое
услуге ппмпћи у
кући и перспналнпг
асистента у
ппштини Рача
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9.

3

3.1.1 Унапређеое
система јавне
.
расвете у насељу
Раша увпђеоем
ЛЕД расвете

Фпнд за
грађевин
скп
земљищт
е

10.000.000,00

Јавнпкпмуналн
п
предузећ
е Раша

35.000.000,00

Пстварена ущтеда
у пптрпщои
елек.енергије за
20%

Унапређеое јавне
расвете
ппстављаоем ЛЕД
сијалица у
насељенпм месту
Рача
10. 3

3.1.1 Заврщетак
изградое ПППВ за
.
насеље Раша, Дпоа
Раша и Адрпвац

Унапређеое
заштите
живптне средине и
здравствене
заштите лпкалнпг
станпвништва
крпз развпј
лпкалне кпмуналне
инфраструктуре
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Замеоена
кпмплетна јавна
расвета у насељу
Раша,

Изграђенп ПППВ
и упптребна
дпзвпла
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АКЦИПНИ ПЛАН
Пројекти високог приоритета реализације - 1
Пројекти средњег приоритета реализације - 2
Пројекти ниског приоритета реализације - 3

Приоритетна оса 1 - Економски развој
1.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Створени повољни услови за инвестирање и за развој привреде кроз подстицање МСП, прерађивачке
индустрије, интензивирање пољопривредне производње путем развоја руралне економије и задругарства
Мере
(Програмске
активности,
Пројекти)
ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ

1.1.1.
Унапређење
инвестиционе
климе кроз
активирање
неискоришћених
локација, и
објеката, радних
и комерцијалне
зоне

АКТИВНОСТИ
(ПРОГРАМИ,
ПРОЈЕКТИ,
АКЦИЈЕ)
1.1.1.1.
План детаљне
регулације
радних и
комерцијалне
зонe

1.1.1.2.
Промоција
инвестиционих

1

2

Врста
мере

НОСИОЦ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕН
СКИ
ОКВИР

ОКВИРНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
РСД

Сопстовени
извор
финансирања
Буџет
РСД

Екстерни
извор
финансирањ
а
РСД

ИНДИКАТОРИ

ПА

Општина
РачаОпштинска
управа

Канцеларија
за одрживи
развој

2015

3.600.000,00

2.600.000,00

1.000.000,00

Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

Канцеларија
за одрживи
развој

Израђен План
детaљне
регулације радних
и комерцијалне
зоне
Донета Одлука о
усвајању Плана
на Скупштини

Општина
Рача

Надлежно
Министарств
о, Регионална

2015-2020

1.200.000,00
/год.

600.000,00

600.000,00

Општина Рача

Донатори

ПА

38

Стратегија за
привлачење
инвестиција и
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агенција за
економски
развој
Шумадије и
Поморавља,
Привредна
Комора
Србије

потенцијала
општине Рача

1.1.1.3.
Парцелација,
уређење и
комунално
опремање
радних зона

3

1.1.1.4.
Куповина
пољопривредног
земљишта у
сврхе изградње
радне зоне

3

Пинв

Пинв

Општина
Рача

Општина
Рача Општинска
управа Рача

Општина Рача,
Донатори

Надлежно
Министарств
о

2017-2020

Надлежно
Министарств
о, Катастар
непокретност
и

2017- 2020

39

18.000.000,00

4.000.000,00

14.000.000,00

Надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о,
Национална
Агенција за
Регионални
Развој

12.000.000,00

12.000.000,00

Општина Рача,
надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

промоцију
Публикације о
инвестиционим
потенцијалима
општине
Билборди поред
аутопута о
Општини Рача
као погодном
месту за
инвестирање
Рекламе на
националној
телевизији о
општини Рача
Програм за бригу
о инвеститорима
Посете
регионалним и
националним
сајмовима
Извршена
експропријација,
Одлука о
парцелацији и
уређењу радне
зоне
Студија
оправданости
подношења
предлога за
експропријацију
Решење за
експропријацију
непокретрности
Укњижена
експроприсана
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1.1. 2.
Развијен МСП
сектор и систем
подршке бизнису

1.1.3.
Развијена
пољопривредна

1.1.1.5.
Израда Студије
изводљивости
пренамене
локација и
објеката

2

1.1.1.6.
План детаљне
регулације
центра Раче

2

1.1.2.1.
Грант шема за
самозапошљава
ње и отварање
нових радних
места

1

1.1.2.2.
Формирање
локалног
откупнодистрибутивног
центра за
пољопривредне
производе
1.1.3.1.
Оснивање
матичне службе

3

1

ПА

ПА

ПА

МП

МП

Општина
Рача

Општина
Рача

Општина
Рача

Општина
Рача

Општина
Рача

Надлежно
Министарств
о, Катастар
непокретност
и

2015-2016

Надлежно
Министарств
о

2.400.000,00

1.000.000,00

1.400.000,00

Општина Рача,
надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

2015-2016

3.600.000,00

600.000,00

Министратсв
о привреде ,
Национална
Агенција за
Регионални
Развој
3.000.000,00

Општина Рача

Национална
служба за
запошљавање
, Регионална
агенција за
економски
развој
Шумадије и
Поморавља

2015-2020

Општина Рача,
надлежно
Министарство
3.600.000,00
Општина Рача,
надлежна
Министарства,
Националне
Служба за
Запошљавање

Општина Рача

Национална
Служба за
Запошљавање
, Донатори

Надлежно
Министарств
о Национална
служба за
запошљавање
Удружења
пољопривред
ника
Надлежно
Министарств
о,

2015/2018

12.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

Општина Рача

Јавно
Приватно
Партнерство

2015

Надлежна
Министарства,
Фонд за
пољопривреду,
Општина Рача,
Донатори
3.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

Надлежно

Општина Рача

Удружење

40

1.500.000,00

Надлежно
Министратсв
о,
2.100.000,00

непокретност
Евиденција о
експроприсаној
непокретности
Студије
изводљивости
пренамене
локација и
објеката

План детаљне
регулације центра
Раче
Израђен и усвојен
Акциони план
запошљавања.
Отворено 5 нових
предузетничких
радњи.
Запослено 20
незапослених
лица на
годишњем нивоу
Пројектна
документција
Решење о
оснивању
Дозволе и
сагласности
Опрема и
хладњаче
Решење о
оснивању
матичне службе
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производња кроз
различите
механизме
подршке

Канцеларија
за рурални
развој,
Ветеринарске
службе,
Удружења
сточара

на територији
општине Рача

1.1.3.2.
Подизање нових
засада воћа

1

1.1.3.3.
Унапређење
производње
цвећа на
територији
општине Рача

2

1.1.3.4.
Подршка
развоју
пчеларства

2

ПА

ПА

ПА

Удружење
воћара

Општина
Рача

Општина
Рача - Фонд
за развој
пољопривре

Општина
Рачабуџетски
фонд за
пољопривред
у Надлежно
Министарств
о, Институт
за воћарство,
Пољопривред
на станица
Надлежна
Министарств
а, Кластер
цвећара
општине
Рача, Служба
за ЛЕР,
Регионална
агенција за
економски
развој
Шумадије и
Поморавља,
Медији
Удружење
пчелара
Министарств
о
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Министарство,
Општина Рача,
донатори

2015-2020

2015-2020

2015-2020

сточара,
Ветеринарска
станица,
Министарств
о
пољопривред
е, донатори

Опрема за
уређење
просторије
матичне службе
Формирана база
података
уматичених грла

Повећање
пољопривредне
површине под
засадима воћа

4.800.000,00

1.000.000,00

3.800.000,00

Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о
Пољопривред
е, донатори

4.250.000,00 или
850.000
/год.

850.000,00
/год.

3.400.000,00

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о
пољопривред
е, ЕУ
фондови

2.600.000,00

1.000.000,00

1.600.000,00

Надлежна
Министарства,

Општина Рача

Министарств
о

База података о
произвођачима
цвећа
Списак учесника
обука
Регистрације
произвођача у
СЗР
Промотивни
материјал

Додељено 10
грантова за
подстицај
пчеларства,

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ

1.1.3.5.
Подршка
пољоп.удружењи
ма и задругама

1

1.1.3.6.
Подршка
пољопривредни
м газдинствима
за набавку
пољоп.механиза
ције

3

ПА

Пинв

де општине
Рача

пољопривред
е

Општина
Рача - Фонд
за развој
пољопривре
де општине
Рача

Надлежна
Министарств
а,
Канцеларија
за рурални
развој,
Удружења
пољопривред
ника,
пољопривред
не задруге

2015-2020

Општина
Рача - Фонд
за развој
пољопривре
де општине
Рача

Министарств
о
пољопривред
е,
Пољопривред
на газдинства

2017-2020

42

Општина Рача,
Донатори

пољопривред
е, ЕУ
Фондови

Формиран
откупно
дистрибутивни
центар
Наступи на
сајмовима и
изложбама
Објављен јавни
позив за
финансирање
програма и
пројектата из
области
пољопривреде / 1
позив годишње
Закључени
уговори о
финансирању са 5
удружења на
локалном новоу и
најмање 1
задругом
Објављен јавни
позив за
финансирање
програма и
пројектата из
области
пољопривреде / 1
позив годишње
Закључени
уговори о
финансирању са
10
пољоп.газдинстав
а на локалном
новоу

12.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Министарств
о
пољопривред
е, ЕУ
Фондови

2.400.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,

Општина Рача

Министартсв
о
Пољопривред
е

СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИПД ПД 2015. ДП 2020. ГПДИНЕ

1.1.4.
Унапређење
понуде у оквиру
манифестационог
и руралног
туризма

1.1.3.7.
Подршка
пољопривредни
м газдинствима
за наводњавање

2

1.1.4.1.
Реконструкција
„ Карађорђевог
дома „у Рачи

1

1.1.4.2.
Промоција
манифестационо
г и историјског
туризмаКарађорђев пут

1

Пинв

Пинв

ПА

Општина
Рача - Фонд
за развој
пољопривре
де општине
Рача

Министарств
о
пољопривред
е,
Пољопривред
на газдинства

2016-2020

Општина
Рача

Туристичка
организација
општине Рача
Културни
центар ,
Завод за
заштиту
споменика,
Надлежно
Министарств
о
Општина
Рача, ТО
Аранђеловац,
ТО Топола,
ТО Велика
Плана,
Надлежна
Министарств
а

2016-2020

Туристичка
организациј
а општине
Рача

43

2015-2020

4.800.000,00

2.000.000,00

2.800.000,00

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Министарств
о
пољопривред
е

24.000.000,00

2.000.000,00

22.000.000,00

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
донатори

Општина Рача

ЕУ Фондови,
Министарств
о трговине,
туризма и
телекомуника
ција

1.200.000,00
/год.

300.000,00
/год.

900.000,00
/год

Општина Рача,
ТО Аранђеловац,
ТО Топола, ТО
Велика Плана,
Надлежна
Министарства

Туристичка
организација

Министарств
о трговине,
туризма и
телекомуника
ција

Објављен јавни
позив за
финансирање
програма и
пројектата из
области
пољопривреде / 1
позив годишње
Закључени
уговори о
финансирању са
10
пољоп.газдинстав
а на локалном
новоу
Реконструисан
објекат

Формирано
удружење
Туристичких
организација и
других правних и
приватних лица(
хотели, т.
Агенције,
ресторани,...),
Одржана
манифестација
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1.1.4.3.
Промоција и
развој сеоског
туризма

3

1.1.4.4.
Израда Мастер
плана комплекса
Градиште

3

ПА

ПА

Туристичка
организациј
а општине
Рача

Општина
Рача,
Надлежна
Министарств
а

2015-2020

Општина
Рача

Туристичка
организација
општине Рача
Надлежно
Министарств
о, Туристичка
организација
Србије

2017
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1.200.000,00
/год.

300.000,00
/год

900.000,00
/год

Општина Рача,
Надлежна
Министарства,
Донатори

Туристичка
организација

Министарств
о трговине,
туризма и
телекомуника
ција,
Донатори

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о трговине,
туризма и
телекомуника
ција,
Министарств
о државне
управе и
локалне
самоуправе,
донатори

„Карађорђеви
дани“,
Промотивни
материјал,
Обавештења/рекл
аме у медијима
Промотивни
материјал,
Број
регистрованих
домаћинстава за
бављење сеоским
туризмом
Израда веб
портала који
омогућава
преглед
домаћинстава
који са баве
сеоским туризмом
и који омогућава
резервацију соба
у оквиру тих
газдинстава
Израђен мастер
план
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1.1.5.
Развијени
капацитети ЈЛС
за подршку
привреди и
предузетништву

1.1.5.1.
Унапређење
рада ЛС кроз Еуправу и
увођење
регистра
административн
их поступака ;

1

1.1.5.2.
Увођење ГИСа и
система за
управљање
документима на
нивоу ЛС
1.1.5.3.
Управљање
имовином
општине

1

1

Пинв

Пинв

Пинв

Општина
Рача
Општинска
управа

Надлежно
Министарств
о

2015/2016

Општина
Рача
Општинска
управа

Надлежно
Министарств
о

2015/2016

Општина
Рача
Општинска
управа

Донатори,
Еевропска
унија

2015/2016
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12.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

Надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

ЕУ Фондови

12.000.000,00

2.400.000,00

9.600.000,00

Надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

ЕУ Фондови

14.400.000,00

1.440.000,00

12.960.000,00

Општина Рача,
Донатори, ЕУ

Општина Рача

ЕУ Фондови,
донатори

Уведена Е-управа
Изведени радови
на уређењу
објекта;
Набављено 10
рачунарска
опрема;
спроведена обука
10 запослених у
ЛС
Израђен Регистар
административни
х поступака
Уведен ГИС
Успостављен
систем за
управљање
документима
Уведен систем
управљања
имовиномнабављен
софтвер, обучени
запослени,
набављена
опрема-рачунари,
штампачи,..прику
пљени и обрађени
подаци о имовини
која треба да
пређе у
власништво ЛС,
формиран база
података о
непокретностима
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Приоритетна оса 2 – Друштвени развој
2.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Oбезбеђени услови за пружање квалитетних услуга образовања, здравствене и социјалне заштите, уз
разноврсност културних и спортских садржаја уз јачање инфраструктурних и кадровских капацитета
Мере
(Програмске
активности,Прој
екти)
ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ

2.1.1.
Побољшан
систем здравства
јачањем
техничких и
људских ресурса
уз повећан ниво
информисаности
грађана о
здрављa

АКТИВНОСТИ
(ПРОГРАМИ,
ПРОЈЕКТИ,
АКЦИЈЕ)
2.1.1.1.
Санација и
реконструкција
објекта ДЗ

2.1.1.2.
Адаптација
објеката и
отварање
сеоских
амбуланти у
Ђурђеву и

2

3

Врста
мере

НОСИОЦ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕН
СКИ
ОКВИР

ОКВИРНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
РСД

Сопстовени
извор
финансирања
Буџет
РСД

Екстерни
извор
финансирањ
а
РСД

ИНДИКАТОРИ

Пинв

Дом
здравља
„Милоје
ХаџићШуле“

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2015-2016

12.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о Здравља
Донатори

Израђен пројекат
санације и
реконструкције
објекта (
водоводних и
каланизац.инстал
ација,система
грејања, ПП
сигнализације,
мокрих чворова)
Изведени радови
на санацији и
реконструкцији
објекта

Дом
здравља
„Милоје
ХаџићШуле“

Општина
Рача, Месна
заједница,
Надлежно
Министарств
о

2016-2017

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о Здравља

Пинв
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Адаптирани и
опремљени
објекти,
Смањен број
пацијената у
Дому здравља у
Рачи за 20%
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М.Крчмару
2.1.1.3.
Формирање
мобилног тима
за рад у сеоским
месним
заједницама

2.1.2.
Побољшан
систем пружања
услуга социјалне
заштите јачањем
техничких
капацитета и
људских ресурса

2

2.1.1.4.
Набавка основне
опреме за Дом
здравља и
опремање
саветовалишта

2

2.1.2.1.
Уређење
простора и
опремање
центра за
социјални рад

1

2.1.2.2.
Помоћ старим
лицима и ОСИ
кроз пружање
услуге помоћи у
кући и
персоналног
асистента

1

МП

Пинв

Пинв

ПА

Дом
здравља
„Милоје
ХаџићШуле“

Општина
Рача,
Министарств
о, Месне
заједнице

2015-2020

Дом
здравља
„Милоје
ХаџићШуле“

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2016

Центар за
социјални
рад

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2015

НВО

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о, Центар за
социјални
рад

2015-2020
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800.000,00
/год

400.000,00
/год

400.000,00
/год

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
донатори

Општина Рача

Министарств
о Здравља и
Министарств
о рада и
социјалне
политике

840.000,00

300.000,00

540.000,00

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
донатори

Општина Рача

1.500.000,00

600.000,00

Министарств
о Здравља и
Министарств
о рада и
социјалне
политике
900.000,00

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о рада и
социјалне
политике

6.000.000,00
/год.
Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
Донатори

1.500.000,00
/год.
Општина Рача

1.500.000,00
/год.
Национална
Служба за
Запошљавање
3.000.000,00
ЕУ Фондови

Формиран
мобилни тима
Спроведене
месечне акције
мерења шећера у
крви и крвног
притиска,
Израђена база
података
корисника
здравстених
услуга
Набављена
опрема

Обезбеђен и
уређен адекватан
простор за рад
центра
Набављен
канцеларијски
намештај,
Набављена
опрема
Списак лица
којима се пружа
помоћ, Списак
едукованих и
запошљених
геронто домаћица
и персоналних
асистената
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2.1.3.
Унапређена
понуда културно
– забавних
садржаја и
манифестација

2.1.2.3.
Формирање
дневног боравка
за децу са
посебним
потребама (
међуопштински
пројекат);
2.1.3.1.
Оживљавање
културноуметничких
манифестација и
неговање
народне
традиције

3

2.1.3.2.
Израда пројекта
изградње Дома
културе у Рачи

3

2.1.3.3.
Уређење Домова
културе у
месним
заједницама

1

1

Пинв

МП

МП

Пинв

Центар за
социјални
рад

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2018-2020

Културни
центар
„Радоје
Домановић“

Општина
Рача, Месне
заједнице,
Надлежно
Министарств
о
Канцеларија
за младе
општине Рача

2015

Општина
Рача

Месне
заједнице,
Надлежна
Министарств
а, Културни
центар
Месне
заједнице,
Надлежна
Министарств
о

Општина
Рача
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10.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

Општина Рача,
Министарство
рада и социјалне
политике,
Донатори

Општина Рача

ЕУ Фондови,
Министарств
о рада и
социјалне
политике

600.000,00
/год.

300.000,00
/год.

300.000,00
/год.

Општина Рача,
Министарство
културе,
Донатори

Општина Рача

ЕУ Фондови
Министарств
о културе

2016-2017

300.000,00

300.000,00
Општина Рача

2015-2020

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
Донатори
14.000.000,00
Општина Рача,
Министарство
културе,
Донатори

Општина Рача

14.000.000,00

Обавештења у
медијима,
Промотивни
материјал,
одржане трибине
Формиран дневни
боравак,
Програм рада,
Едукован
професионални
тима за рад са
корисницима
Организоване
манифестације, ,
промоција у
локалним
медијима,
Додељене
захвалнице
Основано певачко
друштво од 10
чланова
Основана
фолклорна група
од 40 чланова
Израђен
генерални
пројекат и
добијене
потребне дозволе
и сагласности
Пројектна
документација,
Дозволе,
Уређени објекти
Домова културе
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2.1.3.4.
Унапређење
културно
забавних
садржаја кроз
организовање
музичке школе,
школе плеса и
осталих
активности
образовања ван
система
школства
2.1.3.5.
Унапређење
рада аматерског
позоришта у
Рачи и
одржавање
фестивала за
аматерска
позоришта

3

2.1.3.6.
Пресељење и
адаптација
простора за
потребе Народне
библиотеке „
Радоје
Домановић“ у
Рачи
2.1.3.7.
Подршка
развоју НВО,
Спортских
удружења и
Локалних
акционих група

2

3

1

ПА

ПА

Пинв

ПА

Културни
центар
„Радоје
Домановић“

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о
Канцеларија
за младе

2015-2020

Културни
центар
„Радоје
Домановић“

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о, друга
аматерска
позоришта,
Месне
заједнице

2015-2020

Народна
библиотека
„Радоје
Домановић“

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2018

Општина
Рача

Канцеларија
за младе
општине Рача
и НВО

2015-2020
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250.000,00

250.000,00

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
Донатори

Министарств
о културе,
донатори,
корисници
услуге

2.000.000,00,
400.000/год

200.000,00
/год

200.000,00
/год

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
донатори

Општина Рача,
Културни
центар

Министарств
о културе

3.000.000,00

3.000.000,00

Општина Рача,
Министарство
просвете,
Министарство
културе
донатори

Општина Рача

6.000.000/ год

3.000.000,00

3.000.000,00

Општина Рача,
Надлежна
Министарства,
донатори

Општина Рача

Донатори

Организована
музичка школа,
са мин. 10
полазника и
школа плеса са
мин. 20 полазника

Припремљене и
представљене 2
представе
годишње,
Учествовање на
фестивалима и
Организован
фестивала
аматерских
позиришта у Рачи
Одлука о намени
простора за
библиотеку
Адптиран
простор,
Набављен
намештај
Расписан конкурс
од стране ЛС за
финансирање
различитих
пројекта НВО
Закључен уговор
са најмање 3 НВО
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са територије
општине

на територији
општине Рача
кроз различите
програме

2.1.4.
Унапређење
спортских
садржаја и
спортске
инфрастурктуре

2.1.3.8.
Реконструкција
и опремање
зграде
Културног
центра „Радоје
Домановић“
2.1.3.9.
Пројекат
рестаурације
турског конака у
Рачи

2

2.1.4.1.
Организовање
турнира у малом
фудбалу и др.
спортовима по
месним
заједницама

1

2.1.4.2.
Реконструкција

2

2

Пинв

Пинв

ПА

Пинв

Културни
центар
„Радоје
Домановић“

Општина
Рача, Месне
заједнице,
Надлежно
Министарств
о

2015-2017

Општина
Рача

Туристичка
организација
општине
Рача,
Народна
библиотека“
Радоје
Домановић“,
Надлежно
Министарств
о, Туристичка
организација
Србије
Спортски
савез
општине
Рача,
Надлежно
Министарств
о, Месне
заједнице,
Фудбласки
савез
општине Рача
Спортски
клубови,

2015-2020

Општина
Рача

Општина
Рача Месне
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2015-2020

2015-2020

Пројектна
документација,
Дозволе,
Опрема,
Реконструисана
зграда

3.500.000,00

3.500.000 ,00

Општина Рача,
Министарство
културе,
донатори

Општина Рача

9.500.000,00

1.500.000,00

8.000.000,00

Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
Донатори

Општина Рача

ЕУ фондови,
Министарств
о културе,
донатори

300.000,00 /год.

300.000,00/год.

Општина Рача,
Министарство
омладине и
спорта, донатори

Општина Рача

3.600.000,00/год

2.000.000,00

1.800.000,00

Израђена
пројектна
документација и
рестауриран
турски конак

План
организовања
турнира по МЗ,
Пормотивни
материјал,
Пријављене
екипе, Нaграде,
Захвалнице
Промоција
здравих стилова
живота
Завршени терени,
Урађени пратећи
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и изградња
спортских
терена и
пратећих
објеката у
месним
заједницама
2.1.4.3.
Израда плана
детаљне
регулације и
уређење
комплекса
школскоспортског
центра

2.1.5.
Успостављен
модеран,
васпитнообразовни систем
са пратећом
инфраструктуром

2.1.5.1.
Куповина и
уградња видео
надзора у јавним
установама
2.1.5.2.
Опремање
учионица у ОШ
„Карађорђе
новим
намештајем и
опремом и

заједнице,

2

3

3

Пизг

Пинв

МП

Општина
Рача

Јавне
Установе

Основна
школа

ССОР,
Надлежно
Министарств
о

Општина Рача,
Министарство
омладине и
спорта, донатори

Основна и
Средња
школа,
Надлежна
Министарств
а

2015-2020

Општина
Рача

2016-2017

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о
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2015-2020

Општина Рача

Министарств
о омладине и
спорта

24.000.000,00

8.000.000,00

16.000.000,00

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Надлежна
Министарств
а, Донатори

400.000,00
/по установи

400.000,00
/по установи

Општина Рача

Општина Рача

4.000.000,00

800.000,00

3.200.000,00

Општина Рача,
Министарство
просвете,
Донатори

Општина
Рача

Министарств
о просвете,
донатори

објектисвлачионице,
Технички пријем
и употребна
дозвола
Изграђена улица
до комплекса
базена; Изграђен
парк у насељу „
Виногради“
Реконструисана 2
спорстка терена
Реконструкција и
адаптација
објекта у оквиру
комплекса базена
Изграђене
пешачке стазе и
стазе за
бициклисте и др.
садржаји у складу
са Планом
детаљне
регулације овог
дела насеља Рача
Уграђени видео
надзори у
установама
Опремљене
учионице,
Намештај за
учионице
Набављена
опрема за
кабинете физике
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набавка
спортских
реквизита
2.1.5.3.
Санација и
адаптација
простора
сеоских школа

3

2.1.5.4.
Санација крова
на школској
радионици и
замена столарије
на фискултурној
сали средње
школе „Ђура
Јакшић“
2.1.5.5.
Унапређење
енергетске
ефикасности
објекта ОШ
Карађорђе“Заменом крова и
постављање
спољне
изолације
2.1.5.6.
Унапређење
енергетске
ефикасности
објекта јаслица
и вртића „ Наша
радост“
постављањем

2

3

2

Пинв

Пинв

Пинв

Пинв

Основна
школа

Средња
школа

Основна
школа

ПУ Дечији
вртић
„Наша
радост“

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2017-2020

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2017-2018

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2015-2020

Општина
Рача,
Надлежно
Министарств
о

2015-2020
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7.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

Општина Рача,
Надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

Надлежно
Министарств
о, донатори

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Општина Рача,
Министарство
енергетике,
Министарство
просвете,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о енергетике,
Министарств
о просвете,
Донатори

8.000.000,00

1.500.000,00

6.500.000,00

Општина Рача,
Министарство
енергетике,
Министарство
просвете,
Донатори

Општина Рача

Министартсв
о-Фонд за
енергетску
ефикасност

4.000.000,00

500.000,00

3.500.000,00

Општина Рача,
Министарство
енергетике,
Донатори

Општина Рача

Министарств
о енергетике

и хемије
Набављени
спортски
реквизити
Извршена
примопредаја
радова на
санацији и
адаптацији 4
објекта сеоских
школа
Саниран кров,
Уграђена нова
столарија,
Смањена
количина
коришћења
енергената
Замењен кров,
Постављена
спољна изолација,
Смањена
количина
коришћења
енергената

Постављена
спољна изолација,
Смањена
количина
коришћења
енергената
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спољне
изолације

Приоритетна оса 3 – Инфраструктура и одрживи развој
3.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Општина Рача има развијену комуналну и путну инфраструктуру уз очувану животну средину
Мере
(Програмске
активности,Прој
екти)
ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ

3.1.1.
Развијена
комунална и
путна
инфраструктура

АКТИВНОСТИ
(ПРОГРАМИ,
ПРОЈЕКТИ,
АКЦИЈЕ)
3.1.1.1.
Изградња
магистралног
цевовода и
пуштање у рад
бунара у
В.Крчмару,
Сепцима и Рачи

3.1.1.2.
Изградња
колектора
отпадних вода за
насеље Доња
Рача и у делу

2

3

Врста
мере

НОСИОЦ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕН
СКИ
ОКВИР

ОКВИРНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
РСД

Сопстовени
извор
финансирања
Буџет
РСД

Екстерни
извор
финансирањ
а
РСД

ИНДИКАТОРИ

Пизг

Јавнокомунално
предузеће
Рача

Фонд за
водопривреду
општине
Рача, Фонд за
грађевинско
земљиште
општине
Рача,Општин
а Рача, Месне
заједнице,
Дирекција за
воде,
Надлежна
Министарств
а
Општина
Рача, Месне
заједнице,
Дирекција за
воде, ,
Надлежна

2015-2016

12.000.000,00

2.400.000,00

9.600.000,00

Изграђени цевовод,
Употребна дозвола

Дирекција за
воде, Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Дирекција за
воде,
донатори

36.000.000,00

7.200.000,00

28.800.000,00

Општина Рача,
Дирекција за
воде, Надлежна
Министарства,

Општина Рача

Дирекција за
воде,
Надлежна
Министарств

Пизг

Фонд за
грађевинско
земљиште
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2019-2020

Пројектна
документација,
Студија
оправданости
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насеља Адровац
3.1.1.3.
Реконструкција
водоводне мреже
и дела
канализационе
мреже у
насељеном месту
Рача

2

3.1.1.4.
Реконструкција/
санација
постојећих
сеоских водовода

3

3.1.1.5.
Изградња
локалних,
некатегорисаних
и атарских
путева општине
Рача
3.1.1.6.
Реконструкција
и изградња 7
улица у Рачи са
подземним
инсталацијама

1

2

Пинв

Пинв

ПА

ПА

Јавнокомунално
предузеће
„Рача“,

Месна
заједница

Министарств
а
Јавнокомунално
предузеће
„Рача“,Општ
ина Рача,
Месна
заједница,
Надлежно
Министарств
о
Фонд за
водопривреду
општине Рача
ЈКП „ Рача“

донатори
2015-2020

24.000.000,00/
год.

2.000.000,00/
год.

Јавно-комунално
предузеће
„Рача“, Општина
Рача, Надлежно
Министарство,
Донатори

Општина Рача

ЕУ Фондови,
Министарств
а

2016-2017

9.600.000,00О

2.000.000,00

7.600.000,00

Општина Рача,
Дирекција за
воде, Надлежна
Министарства,
донатори
200.000.000,00

Општина Рача

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Дирекција за
воде,
Надлежна
Министарств
а, донатори
150.000.000,0
0
Надлежна
Министарств
а, донатори

60.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

Надлежна
Министарства,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Надлежна
Министарств
а, донатори

Општина
Рача-Фонд
за локалне и
некатегорис
ане путеве

Надлежна
Министарств
а, Банке

2015-2020

Општина
Рача-Фонд
грађевинско
земљиште

Надлежна
Министарств
а, Банке

2015-2020
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а, донатори

50.000.000,00

22.000.000,00

Реконструисана
водоводна мрежа
Реконструисан део
канализационе
мреже

Реконструисана 3
сеоска водовода

Изграђени локални и
некатегорисани
путеви (20 км) и 5км
атарских путева

Реконструисано и
изграђено 7 улица и
реконстрисане/изгра
ђене подземне
инсталације и то:
замењена азбестна
водоводна мрежа
полиетиленским
цевима,
изграђена кишна
канализација,
реконструисана
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3.1.1.7.
Изградња
потисног
цевовода од
бунара Б1 до
ПППВ.

3

3.1.1.8.
Унапређење
система јавне
расвете у насељу
Рача увођењем
ЛЕД расвете

1

3.1.1.9.
Завршетак
изградње ППОВ
за насеље Рача,
Д.Рача и
Адровац

1

3.1.1.10.
Реконструкција
и изградња
пропуста и
мостова на
водотоцима II
реда

1

Пизг

Пинв

Пизг

Пинв

Фонд за
грађевинско
земљиште

Фонд за
грађевинско
земљиште

Јавнокомунално
предузеће
Рача

Фонд за
водопривре
ду, уређење
пољопривре
дног
земљишта,
шумарство
и заштиту
животне
средине

Општина
Рача, Месне
заједнице,
Дирекција за
воде, ,
Надлежно
Министарств
о
Месна
заједница
Рача,
Министарств
о енергетике,
Донатори

2017-2019

Општина
Рача, Месна
заједница,
Дирекција за
воде, ,
Надлежно
Министарств
о
ЈВП „Србија
воде“,
Дирекција за
воде РС

2015
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2016-2018

2015-2017

8.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

Дирекција за
воде, Надлежно
Министарство,
Општина Рача,
донатори

Општина Рача

Дирекција за
воде,
Надлежно
Министарств
о, донатори

10.000.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

Општина Рача,
Министарство
енергетике,
Донатори

Општина Рача

35.000.000,00

7.000.000,00

Министарств
о енергетике,
Јавноприватно
партнерство,
донатори
28.000.000,00

Дирекција за
воде, Надлежно
Министарство,
донатори

Општина Рача

15.000.000,00
/3.000.000,00
годишње

15.000.000,00
Општина Рача

фекална
канализација
Изграђен потисни
цевовод

Замењена комплетна
јавна расвета у
насељу Рача,
Остварена уштеда у
потрошњи
елек.енергије за 20%
Изграђено ППОВ и
употребна дозвола

Надлежно
Министарств
о, Фонд за
заштиту
животне
средине
Изграђено 5
пропуста на
водотоцима другог
реда на територији
општине Рача
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3.1.2.
Унапређени
услови за
очување и
унапређење
животне средине

3.1.2.1.
Заштита
подручја
општине Рача од
поплава

1

3.1.2.2.
Уређење
градског парка

3

Пинв

Пинв

Фонд за
водопривре
ду, уређење
пољопривре
дног
земљишта,
шумарство
и заштиту
животне
средине
Општина
Рача

ЈВП „Србија
воде“,
Дирекција за
воде РС

2015-2020

Месна
заједница
Рача, ЈКП
Рача,
Надлежна
Министарств
а

2018-2020
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25.000.000,00
5.000.000,00 /год

10.000.000,00
2.000.000,00
/год
Општина Рача

15.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000.00

Општина Рача, ,
Надлежна
Министарства,
донатори

Општина Рача

Надлежна
Министарств
а, донатори

Општина Рача,
Дирекција за
воде, Надлежна
Министарства,
донатори

Србија Воде,
Дирекција за
воде,
Надлежна
Министарств
а, донатори

Очишћена речна
корита и потоци и
изградња насипа и
брана у циљу
одбране од поплава

Набављене нове
саднице,
Израђена фонтана,
Изграђене пешачке
стазе од бехатона,
Израђен плато,
Постављени
канделабри од
месинга,
Набављен и
постављен
мобилијар за децу
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Ппглавље 8-План мпнитпринга и евалуације

Прпцес имплементације стратегије мпра бити јаснп дефинисан. Кљушни актери мпрају
бити свесни свпјих улпга и пдгпвпрнпсти. Задатак изврщне власти је да:
• расппдели пдгпвпрнпст/задатке такп да се циљеви мпгу ефикаснп реализпвати, и
• дефинище сет индикатпра какп би се пратип напредак у имплементацији стратегије.
У циљу успещне имплементације сваке фазе Стратегије пдрживпг развпја, прпцес
стратещкпг планираоа мпра да укљуши и активнпсти управљаоа и мпнитпринга. Систем
управљаоа пбухвата прпцесе планираоа, прганизације, пдабира људи, кппрдинираоа,
рукпвпђеоа и кпнтрпле, укљушујући и ангажпваое људских, финансијских, технплпщких и
прирпдних ресурса.
Прпцес стратещкпг планираоа је динамишан прпцес и финални дпкументи се
ппсматрају кап динамишни, пднпснп прпменљиви алати. У тпм кпнтексту, целпкупан прпцес
планираоа је дефинисан кап петпгпдищои циклус анализе – планираоа – прпграмираоа –
имплементације – реализације – праћеоа – прпцене – ппнпвне анализе итд... Прпцес се
кпмплетнп преиспитује на 5 гпдина, пднпснп накпн 5 гпдина би требалп развити нпву
стратегију пдрживпг развпја лпкалне заједнице. Прпцес је кпмплетнп приказан на следећем
дијаграму:

Циклус Стратегије пдрживпг развпја лпкалне заједнице:

Гпдина 1: Извещтај п пдрживпсти, 2/3 Стратещки дпкумент са дијаграмима, Лпкални акципни
план , Пцена п пдрживпсти
Гпдина 2: Извещтај п пдрживпсти,праћеое имплементације Лпкалнпг акципнпг плана,
Једнпгпдищое ажурираое индикатпра
Гпдина 3: Извещтај п пдрживпсти, ажурираое свих индикатпра, Лпкални акципни план,
Гпдина 4: Извещтај п пдрживпсти, ажурираое свих индикатпра, Лпкални акципни план
Гпдина 5: Извещтај п пдрживпсти,2/3 Стратещки дпкумент са дијаграмима , Лпкални акципни
план , Пцена пдрживпсти
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Примене стратегије пдрживпг развпја лпкалне заједнице је заснпвана на
имплементацији акципнпг плана, дпбрпј прганизаципнпј структури и ангажпваоу
заинтереспваних актера. Прпцес имплементације стратегије пдрживпг развпја лпкалне
заједнице је инкпрпприран и кпристи ппстпјећу структуру у лпкалне администрације, пре свега
Службу за лпкални екпнпмски развпј и дијасппру, Пдељеоа за лпкални екпнпмски развј,
дијасппру и заједнишке ппслпве, кап централни деп прганизаципне структуре Кппрдинаципнпг
тима, у кпји су укљушена све пдељеоа у Ппщтинскпј управи. Кппрдинаципни тим је ппстављен
у пквиру лпкалне администрације такп да мпже да кппрдинира целпкупним системпм
управљаоа и мпнитпринга и именпван је пд стране Председника ппщтине. Кппрдинаципни
тим је пдгпвпран за интеграцију стратещкпг дпкумента и лпкалнпг акципнпг плана,
првенственп у смислу директне ппвезанпсти акципнпг плана са израдпм и актима ппщтинскпг
бучета, тј. за сваку активнпст у пквиру акципнпг плана мпрају се пбезбедити финансијска
средства или, бар, извпри финансираоа; директне ппвезанпсти са свим ппщтинским
пперативним планпвима и пдељеоима. Стратещки дпкумент и лпкални акципни план мпрају у
пптпунпсти бити интегрисани са редпвним ппщтинским радним прпцедурама. Систем
управљаоа треба прецизнп да идентификује нпсипце пдгпвпрне за имплементацију ппјединих
активнпсти и да пружи прецизнп дефинисана пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти свих щефпва
пдељеоа за спрпвпђеое тпг интегрисанпг прпцеса у разумнпм временскпм рпку (дп усвајаоа
нареднпг ппщтинскпг бучета); интеграције акципнпг плана и стратещкпг дпкумента са
планпвима, прпјектима и активнпстима свих јавних и приватних институција кпје су укљушене
кап главни нпсипци имплементације акципнпг плана (разлишите институције, пргани јавне
управе, јавна предузећа итд). Велики брпј редпвних управљашких активнпсти се пдвија у
пбласти урбанистишкпг сиситема и теритпријалне прганизације, а ппд ингеренцијпм
разлишитих ппщтинских институција и пргана. Оихпва пптпуна укљушенпст у имплементацију
лпкалнпг акципнпг плана је пд виталнпг знашаја за пдрживпст и развпј. Ппред праћеоа степена
и успещнпсти реализације циљева Стратегије, пптребнп је пратити и у кпјпј мери активнпсти
усмерене на реализацију пвих циљева дппринпсе пдрживпм развпју лпкалне заједнице а и
щире. Збпг тпга се, у складу са Наципналнпм стратегијпм пдрживпг развпја, прате индикатпри
пдрживпг развпја на пснпву кпјих се прпцеоује утицај на пдрживи развпј целпкупне лпкалне
заједнице. Пве ппказатеље прате и надлежне институције, а ппдаци из оихпвих извещтаја
кпристе се да би се пратип напредак у наведеним пбластима.
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Анекс 1: УЧЕСНИЦИ У ПРПЦЕСУ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ППШТИНЕ
РАЧА И ИЗРАДЕ АКЦИПНПГ ПЛАНА
У прпцесу израде Акципнпг плана и ревизије Стратегије пдрживпг развпја ушествпвали
су:
 Драгана Антпнијевић – дипл. ецц.
 Јпван Гплубпвић – Заменик председника ппщтине Раша
 Милпщ Никплић – Члан ппщтинскпг већа ппщтине Раша
 Драгана Прпкић - дипл.инг.агрпнпмије
 Биљана Ращић – екпнпмиста
 Анкица Станпјевић – дипл.прпф. енглескпг језика и коижевнпсти
 Јелена Стеванпвић- инж. сапбраћаја
 Давпр Тимптијевић – Директпр ТППР
 Представници Сталне кпнференције градпва и ппщтина
 Кпнсултант-Лазар Марићевић
Ппдрщку у изради Акципнпг плана и ревизије Стратегије пдрживпг развпја дале су
следеће институције, прганизације и удружеоа са теритприје ппщтине Раша:
 Дпм здравља „Милпје Хачић-Шуле“
 Пснпвна щкпла „Карађпрђе“
 Средоа щкпла „Ђура Јакщић“
 Културни центар „Радпје Дпманпвић“Раша
 Нарпдна библиптека „Радпје Дпманпвић“
 Предщкплска утанпва „ Наща радпста“
 Центар за спцијални рад „Шумадија“ Батпшина, за ппщтине Батпшина, Раша и
Лаппвп
 Јавнп-кпмуналнп предузеће „Раша“
 Канцеларија за младе ппщтине Раша
 Црвени Србије – Црвени крст Раша
 НВП „Пмладински центар Раша“
 Кластер цвећара ппщтине Раша
 Удружеое впћара и винпградара „Впжд“
 Удружеое предузетника ппщтине Раша
 Кластер прпизвпђаша впћа


Кластер прпизвпђаша житарица



ТВ Раша
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