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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ "ИМОВИНА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ–ВАЖНА КАРИКА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА"

 Период реализације: фебруар 2014–

 Координатор пројекта: општина Беочин 

Партнери: општина Шид, општина Сремски Карловци, општина Чајетина и НВО Центар за 

равномерни регионални развој–ЦенТриР

ИПА: ЕУ Exchange 4 програм 

Донатор: Европска унија 

 

 ОПИС ПРОЈЕКТА: 

Општи циљ пројекта је стварање предуслова за бржи локални економски развој општина Беочин, 

Шид и Сремски Карловци успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. 

Пројектом ће бити ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање 

имовином, затим унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске 

подршке за управљање имовином, као и формирани

горепоменуте општине. На спровођењу пројекта ће током 12 месеци, поред носиоца општине 

Беочин, радити 4 пројектна партнера-

Центар за равномерни регионални развој

Пројектом ће обухваћене општине испунити своје законске обавезе које проистичу из Закона о јавној 

својини (2011), који је после деценије и по омогућио да локалне самоуправе постану титулари 

(власници) над јавном имовином којом су до тада само располагале, а чији је власник заправо била 

Република Србија. Овакво стање је онемогућавало да јединице локалне самоуправе самостално 

располажу имовином, без претходне сагласности државе у сваком конкретно случају, што је веома 

отежавало, а често и блокирало, њихова настојања на плану бржег економског развоја и привлачења 

инвестиција. 

 

 

 

OPŠTINSKI PROJEKAT 
„Imovina lokalne samouprave–važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ "ИМОВИНА ЛОКАЛНЕ 

ВАЖНА КАРИКА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА"

–фебруар 2015 

Координатор пројекта: општина Беочин  

Партнери: општина Шид, општина Сремски Карловци, општина Чајетина и НВО Центар за 

ЦенТриР 

предуслова за бржи локални економски развој општина Беочин, 

Шид и Сремски Карловци успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. 

Пројектом ће бити ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање 

унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске 

подршке за управљање имовином, као и формирани  регистри (базе) јавне имовине којом располажу 

горепоменуте општине. На спровођењу пројекта ће током 12 месеци, поред носиоца општине 

-општине Шид, Сремски Карловци, Чајетина и

Центар за равномерни регионални развој–ЦенТриР. 

Пројектом ће обухваћене општине испунити своје законске обавезе које проистичу из Закона о јавној 

осле деценије и по омогућио да локалне самоуправе постану титулари 

(власници) над јавном имовином којом су до тада само располагале, а чији је власник заправо била 

Република Србија. Овакво стање је онемогућавало да јединице локалне самоуправе самостално 

сполажу имовином, без претходне сагласности државе у сваком конкретно случају, што је веома 

отежавало, а често и блокирало, њихова настојања на плану бржег економског развоја и привлачења 

važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“ 

 

Projekat finansira 

Evropska unija 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ "ИМОВИНА ЛОКАЛНЕ 

ВАЖНА КАРИКА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА" 

Партнери: општина Шид, општина Сремски Карловци, општина Чајетина и НВО Центар за 

предуслова за бржи локални економски развој општина Беочин, 

Шид и Сремски Карловци успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. 

Пројектом ће бити ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање 

унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске 

регистри (базе) јавне имовине којом располажу 

горепоменуте општине. На спровођењу пројекта ће током 12 месеци, поред носиоца општине 

општине Шид, Сремски Карловци, Чајетина и  удружење 

Пројектом ће обухваћене општине испунити своје законске обавезе које проистичу из Закона о јавној 

осле деценије и по омогућио да локалне самоуправе постану титулари 

(власници) над јавном имовином којом су до тада само располагале, а чији је власник заправо била 

Република Србија. Овакво стање је онемогућавало да јединице локалне самоуправе самостално 

сполажу имовином, без претходне сагласности државе у сваком конкретно случају, што је веома 

отежавало, а често и блокирало, њихова настојања на плану бржег економског развоја и привлачења 
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ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ:

• Формирање посебне јединице општинске управе за управљање имовином у општинама 

Беочин, Шид, Сремски Карловци

• Едукација запослених у општинским управама и јавним предузећима за ефикасно управљање 

имовином 

• Набавка рачунарске опреме и софтвера за управљање имовином

• Сакупљање и провера података о општинској имовини која се пописује

• Формирање базе/регистра имовине

• Упис права власништва над пописаном имовином у регистар Републичке дирекције за 

имовину 

  

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА:  

ЕУ донација: 140.980 ЕУР 

Општински допринос:  17.088 ЕУР 
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ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ: 

јединице општинске управе за управљање имовином у општинама 

Беочин, Шид, Сремски Карловци 

Едукација запослених у општинским управама и јавним предузећима за ефикасно управљање 

Набавка рачунарске опреме и софтвера за управљање имовином 

провера података о општинској имовини која се пописује 

Формирање базе/регистра имовине 

Упис права власништва над пописаном имовином у регистар Републичке дирекције за 

 

 

važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“ 

 

Projekat finansira 

Evropska unija 

јединице општинске управе за управљање имовином у општинама 

Едукација запослених у општинским управама и јавним предузећима за ефикасно управљање 

Упис права власништва над пописаном имовином у регистар Републичке дирекције за 


