
Београд, октобар 2018.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
Управљање пројектима и локално - економски 

развој
Искуство у области обављања послова ЛЕР-а
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Улога и надлежност ЛС у области
ЛЕР-а

 Надлежности:

 Промоција потенцијала за 
инвестирање 

 Планирање и развој пословне 
инфраструктуре

 Ефикасност администрације

 Унапређење привредног амбијента

 Планирање и спровођење локалних 
подстицајних мера

 Проблеми са којима смо се сусрели:

 Недостатак опремљених ‘’greenfield’’ локација 

 ‘’Brownfield ‘’ – индустријски комплекси у 
процесу приватизације / стечаја (друштвена 
имовина)

 Недостатак техничке документације и 
нерешени имовинско правни односи

 Недовољни капацитети  за ЛЕР

 Проблем недовољне ИТ опремљености и 
писмености администрације

2

Закон о ЛС 2007. 
дефинисао 

надлежност ЛС у 
области ЛЕР-а

Подршка МЕГА и 
МСП  програма



Обављање послова ЛЕРа у граду 
Краљеву - Служба за управљање пројектима и 

локално економски развој
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 Служба формирана 2007. године уз подршку USAID и MSP програма

Независна организациона јединица у
оквиру ГУ, директно одговорна
начелнику ГУ и градоначелнику



Структура запослених у Служби
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У пракси – тимски рад, расподела послова 
према знању и вештинама, потреба за већим 

бројем запослених

7 запослених, 5 са ВСС, 
1 са ВШС, 1 са ССС

Управљање пројектима - 1  
лице

Подршка улагачима – 1 
лице

ЛЕР - 2 лица

КБО - 1 лице

Стручно администр.  посл . 
- 1 лице

Руководилац



Значајнији пројекти
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Значајнији пројекти



Стратешко планирање

Стратегија 
развоја 

2015-2020

Парти
ципаци
ја П-Ј-Ц

Међусекто
-рска 

сарадња

Уочени недостатаци: 

❑ Недостатак ефикасних 
механизама за праћење и 
оцену успешности реализације 
стратешких и акционих 
планова, што утиче на додатно 
оптерећење Службе на 
прикупљању, обради и анализи 
података о реализованим 
мерама 

Новина:

❑ Закон о планском систему
(примена од 29.10.2018.)

Предлог: 

❑ Систематизација радног места за 
координацију израде и праћење 
реализације стратешких 
планова
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Приоритет 1 -
Економски развој 

(развој МСП, 
инвестиције, 

пољопривреда, 
туризам)

Акциони 
планови

Секторске 
стратегије



Локални економски развој -
најзначајнији резултати
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Локални економски развој -
најзначајнији резултати
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Механизми редовног 
ажурирања база података

Привред. 
Субјекти

Радна 
снага

Инвест. 
локације

Економски 
показатељи 
пословања

Кључни 
сектори

Анализа 
потреба

Израда локалних развојних 
и подстицајних програма

Рад локалних савета

Трош.
послов.

Припрема 
инвестиционих 
презентација / 

одговори на упите 
инвеститора

Планирање и 
припрема 

инвестиционих 
пројеката



Стратешки приступ у креирању локалних 
програма подршке развоја ЛЕРа
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Планирање локалних 
подстицајних програма

Недостатак 
адекватних програма 

подршке кључним 
секторима економије,

Недостатак сарадње 
и поверења између 

ЛС и привредног 
сектора

Потреба анализе и 
идентификације 
кључних сектора

Велики број 
несистематизованих 
података о локалном 
привредном сектору

Недостатак 
капацитета и  алата 
за ефикасну и брзу 

анализу и 
претраживање 

података

Низак ниво 
конкурентности и 

недовољна 
повезаност 
привредних 

субјеката, 
непостојање ланаца 

вредности

Недовољна 
искоришћеност 

стручних и техничких 
капацитета 

Машинског и 
грађевинског 

факултета 



Пакет подршке 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 Подручје обухваћено пројектом – Краљево и Чачак  (36км, привреда има 
заједничких  делатности)

 Експертска подршка у анализи стања и идентификацији проблема у области 
унапређење пословне климе на локалном нивоу (конкурентност, анализа 
ланца вредности у одабраном привредном сектору и брендирање)

 Припрема предлога мера како би се унапредило стање у области унапређења 
пословне климе на локалном нивоу
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Конкурентност

Ланци 
добављача

Брендирање



Пакет подршке 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Краљево Чачак

Кључни 
сектори

Дрвопрерађивачка
индустрија

Производња 
папира

Mашинска

ИТ

Други сектори 
са добрим 
показатељима

Машинска

Прехрамбена
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Проблеми у организацији послова 
локалног економског развоја

Недовољно уређени 
и дефинисани 
послови ЛЕР-а, као и 
институционална 
улога ЛЕР-а на 
локалном нивоу

Недовољна 
координација 
активности са 
извршним органима 
и представницима 
ЈП и ЈУ

Недовољни 
технички, 
просторни и људски 
ресурси за 
ефикасније 
обављење послова 
ЛЕР-а
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Препоруке за унапређење послова 
ЛЕР-а на локалном нивоу

Положај КЛЕРа

Независна 
организациона 
јединица са јасно 
дефинисаним 
пословима, 
процедурама и 
институционалном 
улогом ЛЕР-а на 
локалном нивоу

Јачање стручних  капацитета

Повећање броја 
запослених

(правник, грађ. инж., 
још економиста, 
преводилац)

Формирање одсека за 
стратешко планирање

Технички капацитети

Софтверска подршка

Простор 
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Кључ за успех:

Сарадња и поверење између КЛЕР-а, представника 
извршне власти и локалне привреде

Институционализација и јасно дефинисање послова 
и процедура ЛЕРа
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Хвала на пажњи

Градска управа града Краљева


