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Увод 
 

 Општина Кучево се налази у југоисточном делу Браничевског округа и захвата 
крајње обронке Хомољских планина, са постепеним преласком у Стишку долину са 
значајним расположивим количинама природних ресурса.  
 Нажалост, из године у годину смањује се број становника и жеља локалне 
самоуправе је да општину Кучево претвори у пожељну дестинацију за живот и рад, у којој 
ће млади остати да живе. 
 Свесни смо да успех заједнице не зависи само од њених потенцијала, већ и од њене 
способности прилагођавања и адаптирања на потребе грађана и предузетника и прилика у 
динамичној околини. Локална стратегија одрживог развоја општине Кучево 2014 – 2018. 
је кровни стратешки документ чија је основна намена стварање услова за подизање 
квалитета живота наших суграђана. 
 Јачањем капацитета локалне за решавањем проблема са којима се данас сусрећемо, 
кроз дијалог свих заинтересованих страна, дефинисане су приоритетне области и мере, 
које ће бити смернице у будућем раду. 
 Као основни приоритет развоја дефинисали смо унапређење економског развоја и 
стварање повољног пословног окружења за привлачење инвестиција и смањење 
сиромаштва. 
 Акциони план је идејно замишљен и креиран од стране радних група, које су 
радиле на изради стратешког документа, као инструмент за спровођење стратегије. 
Обухвата најважније планиране пројекте општине, који се могу реално остварити или бар 
започети у наредних 5 година. 
 Као релевантни чиниоци у изради овог документа размотрене су и финансијске 
могућности општине доступна донаторска средства и интереси грађана које заступамо.  
 У процес израде акционог плана били су укључени представници локалне 
самоуправе – као чланови координационог тима, али и представници јавних предузећа, 
привреде, пољопривредника, удужења грађана, инспекцијских служби, као и стручни 
сарадници. 
 У циљу побољшања услова живота свих грађана као и остварења постављених 
стратешких циљева и жеље за напретком Општинска управа тежи успешној сарадњи и са 
другим локалним самоуправама, регионалним и републичким институцијама у циљу 
унапређења економске ситуације у општини и подизању степена развијености општине 
кроз развој основне и пословне инфрастурктуре, развој пољопривреде и туризма, не 
запостављајући и друге веома битне сегменте живота наших суграђана, кроз унапређење 
културе, спорта и образовања и унапређење социјалне и здравствене заштите и заштиту 
животне средине.  
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1. Општи подаци о општини Кучево 
 

Општина Кучево се налази у југоисточном делу Браничевског округа и захвата 
крајње обронке Хомољских планина са постепеним преласком у Стишку долину.  

Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице :  
- магистрални пут М - 24 пут Београд - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Зајечар и  
- железничка пруга Београд - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Зајечар - Прахово 

пристаниште.  
Удаљеност од аутопута Е - 75 Београд - Ниш је 70 km. Општина Кучево је одлично 

повезана саобраћајницама (регионални путеви) са општинама Велико Градиште и Голубац 
кроз које протиче река Дунав (речни коридор – 7) и општином Петровац. 
Слика 1:  
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општину Кучево из реда средње развијених општина сврстала у ред девастираних 
подручја, са урушеном привредом и драстичним падом животног стандарда.  
 Приватизација је резултирала драстичним порастом незапослености и уништењем 
носилаца привредног развоја општине и великим падом учешћа општине Кучево у 
стварању националног дохотка. 
 Међутим, и поред свега општина Кучево има реалне потенцијале за одрживи 
развој. Основни циљ је унапређење економије и подстицај отварања малих и средњих 
предузећа, коришћење природних потенцијала за развој пољопривреде а посебно у 
производњи здраве хране, као и развој туризма. 
 Значајна карактеристика општине је дуга трaдиција у манифестацијалном туризму, 
готово 5 деценија одржавања смотре изворног народног стваралаштва „Хомољски 
мотиви“ и чињеница да на територији општине постоје четири уређене пећине отворене за 
посетиоце, као и бројни културни споменици, археолошко налазиште из 3.века н.е. „Краку 
лу Јордан“, летњиковац Краља Александра I Карађорђевића и бројне уређене православне 
храмове. 
 

2. Преглед стратегије  
 

Слика 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина Председник општине 

Координатор

одобрава 

предлаже

Именује Припрема ЛСОР 

Радна група за одрживу 
и препознатљиву 
туристичку понуду и 
рурални развој  

 
Радна група за 
унапређен економски 
развој 

Радна група за 
унапређену 
пољопривредну 
производњу и шумарство 

 
Радна група за културу, 
спорт и образовање 
 

Радна група за 
модернизовану 
комплетну 
инфраструктуру 
 

Радна група за  заштиту 
животне средине и 
бољу искоришћеност 
обновљивих извора 
енергије 

Радна група за 
унапређену здравствену 
заштиту и превентиву 

Радна група за 
унапређену социјалну 
заштиту и превентиву 

Координациони тим 
 

Општински тим за планирање (3-5 кључних особа) 
Заинтересоване стране из  

пословног сектора и цивилног друштва (око 20 – 10) 



Локална	стратегија	одрживог	развоја	општине	Кучево	2014	–	2018.:	Акциони	план		

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 2: Преглед стратегије – приоритети и мере  

НАША ОПШТИНА - МОДЕРНА И РАЗВИЈЕ НА 
СРЕДИНА 
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3. Акциони план од 2014. до 2018. године  

3.1. Предуслови и претпоставке 
 

Акциони план је оквир за боље планирање буџета и ефикаснију организацију 
пројектног рада у општини и оперативни алат за имплементацију Стратешког плана 
одрживог развоја општине Кучево. Овим планом обухваћени су најважнији пројекти или 
програми којима ће општина Кучево за следећих пет година остварити постављене 
развојне циљеве постављене у стратегији.  

Слика 3: Стратешки оквир  
 

Локална стратегија одрживог развоја општине Кучево 2014 – 2018. 
 

Просторни план Секторски планови Вишегодишњи буџет 
 
 
 

Акциони план: пет година (2014 – 2018.) 
 

Боље планирање пројеката Боља организација Годишњи буџет 
 
 
 

Програми и пројекти 
 

Планирање, документација Имплементација 
 

Претпоставке на којима је базиран Акциони план су следеће: 

  У Акционом плану се налазе 
o Пројекти који су идентификовани у фази припремања Локалне 

стратегије одрживог развоја општине Кучево 2014 – 2018., као и  
o Пројектне идеје које су се јавиле последњих година, које нису 

реализоване по претходном Акционом плану или су се јавиле током 
израде Акционог плана, у току процеса израде стратешког документа 
на састанцима радних група формираних по приоритетним 
областима. 

 За сваки пројекат опредељен је носилац, партнери, вредност, усклађености 
са Просторним  планом општине Кучево и плановима нижег реда и 
процењена је спремност техничке и инвестиционе документације. 

 За већину пројеката финансијске вредности су процењене, осим за оне за 
које већ постоји техничка документација или студије изводљивости. Тек 
када пројектна идеја буде боље разрађена, моћи ћемо да дефинишемо 
реалније вредности. 
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 Вредности појединачних пројеката се не повећевају у односу на вредности 
исказане по већ урађеним пројектима и дате су по исказаним вредностима 
предмера и предрачуна у пројектима. 

 Све процењене вредности су представљене у сталним ценама за 2014. 
годину. 

 Општина Кучево има сопствене изворе финансирања – кроз капитални 
буџет и издвајање из буџета за суфинансирање пројеката.  

 Потенцијално кофинансирање донатора проценили смо на основу познавања 
потенцијалних извора финансирања. 

Након идентификације свих потенцијалних пројеката урадили смо и 
приоритизацију пројекта, на основу методе која је представљена у табели 2. Сваки 
пројекат смо проценили на основу пет критеријума: 

 Стратешка важност пројекта, 
 Обавезност пројекта према законима, 
 Вероватноћу обезбеђења финансија, 
 Спремност пројекта, и финансијска одрживост пројекта. 

 

Табела 2: Методологија за приоритизацију пројеката у Акционом плану 
Назив критеријума Макс. Оцена пројеката/објашњење 

 
 

Стратешка важност 

4 1 – мали ефекат на циљ (мала територија), 
2 – мали ефекат, али има синергије са другим 

пројектима, 
3 – средњи ефекат, 

4 – велики ефекат, велике синергијске повезаности, 
значајна територија/број становника 

Обавезан пројекат 3 0 
3 – по закону, уговору, завршавање инвестиције 

Вероватноћа за обезбеђење 
додатних средстава 

5 0 – нема, 1 – буџет, 2 – буџет и кредит, 3 – 
могућност донације, 4 – велика могућност 
донације, 5 – уговор за донацију/ЈПП 

Спремност пројеката 4 0 – идеја, 1 – концепт, 2 – идејн и пројекат, 3 – 
главни пројекат и feasibility студија, 4 – 
грађевинска дозвола; 0 – идеја, 1 – концепт, 2 – 
logframe, 3 – бизнис/акциони план/секторски план, 
4 – договорено партнерство 

 
Пројектно решење има 

финансијску и управљачку 
одрживост 

4 4 – доноси приходе у буџет, 3 – самоодржив, 2 – 
минимални трошкови буџета, 1 – прихватљиви 
трошкови буџета, 0 – неприхватљиви трошкови  

Максимално  20  
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4. Програми и пројекти 
 

Акциони план општине Кучево за период 2014. до 2018. године, обухвата 79 
пројеката, од тога 11%  у приоритету – Унапређен економски развој, 25% у приоритету – 
Модернозована комплетна инфраструктура, 7% у приоритету – Унапређена 
пољопривредна производња и шумарство, 8% у приоритету – Одржива и препознатљива 
туристичка понуда и рурални развој, 8% у приоритету – Заштита животне средине и боља 
искоришћеност обновљивих извора енергије, 10% у приоритету – Унапређена здравствена 
заштита и превентива, 23% у приоритету – Култура, спорт и образовање, 8% у приоритету 
Унапређена социјална заштита и превентива. 

3 пројекта је државног карактера, 1 је регионални, док су остали општински пројекти. 

Табела 3: Вредност пројеката по приоритетима, области и типу 

 
Приоритетне области 
 

Број 
пројеката 

Процењена 
вредност 

Учешће 
општине 

 

Процењени други 
извори 

финансирања 

 

1: Унапређен економски 
развој 9 

52,050,000 16,125,000 35,925,000 

2: Модернизована 
комплетна 
инфраструктура 20 

321,628,368 132,777,548 188,850,820 

3: Унапређена 
пољопривредна 
производња и шумарство 6 

97,200,000 10,350,000 86,850,000 

4: Одржива и 
препознатљива 
туристичка понуда и 
рурални развој 6 

21,670,354 5,467,035 16,203,319 

5: Заштита животне 
средине и боља 
искоришћеност 
обновљивих извора 
енергије 6 

139,273,315 49,663,957 89,609,358 

6: Унапређена 
здравствена заштита и 
превентива 8 

49,000,000 4,900,000 44,100,000 

7: Култура, спорт и 
образовање 18 

83,144,965 23,503,348 59,641,617 

8: Унапређена социјална 
заштита и превентива 6 

13,605,000 2,721,000 10,884,000 
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Табела  4: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 1: Унапређење економског развоја 

ред. 
Бр. 

Пр. 
Обл 

М1 М2 Назив пројекта 
Водећа 

организација 
Партнери 

Процењена 
укупна 
вредност 
пројкта 

Учешће 
општине 

Процењени 
други извори 
финансирања 

Потнцијални 
извори 

финансирања 

1 1 1.1 1.1.1 

Израда Студије 
изводљивости за 

индустријску зону Кучево са 
идејним пројектом 

Општина 
Кучево 

ЛЕР 9,850,000 985,000 8,865,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

општина Кучевп 

2 1 1.1 1.1.2 
Израда пројектно техничке 
документације, за изградњу 
индустријске зоне Кучево 

Општина 
Кучево 

ЛЕР 7,000,000 700,000 6,300,000 
ЕУ фондови, Мин. 
Рег. Раз. И лс., 
Општина Кучево 

3 1 1.1 1.1.4 Опремање I касете зоне 
Општина 
Кучево 

ЛЕР, 
Дирекција 

за 
изградњу и 
развој 
насеља 
општине 
Кучево, 
ЈКП 

Кучево 

5,000,000 500,000 4,500,000 
ЕУ фондови, Мин. 
Рег. Раз. И лс., 
Општина Кучево 

4 1 1.1 1.1.5 
Изградња пута за АБМ – 

Србијашуме 
Општина 
Кучево 

Србија 
Шуме 
Кучево 

   
Општина Кучево 

5 1 1.2 1.2.1 
Израда катастра brownfield 

локација и ГИС-а 
Општина 
Кучево 

ЛЕР 2,500,000 1,500,000 1,000,000 

Канцеларија за 
одрживи развој и 

недовољно 
развијена 
подручија, 

Општина Кучево 
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6 1 1.2 1.2.2 
Уређење brownfield локације 

„Стара централа“ 
Општина 
Кучево 

ЛЕР 3,200,000 640,000 2,560,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

општина Кучево 

7 1 1.3 1.3.1 

Интензивирање сарадње са 
Националном службом за 
запошљавање и подршка 

предузетницима за отварање 
предузетничких радњи, 

(годишње) 

Општина 
Кучево 

ЛЕР 1,000,000 500,000 500,000 
НСЗ, Општина 

Кучево 

8 1 1.3 1.3.2 Обуке за предузетнике 
Општина 
Кучево 

ЛЕР, РРА 
Браничево 

и 
Подунавље 

500,000 50,000 450,000 

НАРР, РРА 
Браничево и 
Подунавље, 

Општина Кучево 

9 1 1.4 1.4.1 

Организовање јавних радова 
у  којима је приоритетно 
упошљавање младих, 

(годишње) 

Општина 
Кучево 

Дирекција 
за 

изградњу и 
развој 
насеља 
општине 
Кучево 

1,500,000 500,000 1,000,000 
НСЗ, Општина 

Кучево 
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Табела  5: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 2:  Модернизована комплетна инфраструктура 

10 2 2.1 2.1.1 
Израда главног пројекта 
водоснабдевања и одвода 

отпадних вода општине Кучево 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

5,000,000 2,500,000 2,500,000 
Дирекција за 
воде, Општина 

Кучево 

11 2 2.1 2.1.2 
Реконструкција водоводне мреже 
у Кучеву – замена азбестних цеви, 

потисни вод 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево", 

ЈП 
"Дирекција 
за изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево" 

12,000,000 6,000,000 6,000,000 

Министарство 
енергетике и 

заштите животне 
средине, 

Министарство 
шумарства, 

пољопривреде и 
водопривреде 

12 2 2.1 2.1.3 
Реконструкција и санација 

изворишта „Млака“ 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

2,400,000 1,200,000 1,200,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 

13 2 2.1 2.1.4 
Израда Плана за испитивање 
резервних подземних вода 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

600,000 60,000 540,000 

Канцеларија за 
одрживи развој 
недовољно 
развијених 
подручја, 

Општина Кучево 

14 2 2.1 2.1.5 
Ревизија постојећег пројекта 

потисног вода 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

120,000 120,000 
 

Општина Кучево 

15 2 2.1 2.1.6 
Извођење радова на  водоводу у 

Нересници 

ЈП 
„Дирекција 

за 
изградњу и 
развој 
насеља 
општине 
Кучево“ 

ЈКП 
"Кучево" 

15,000,000 7,500,000 7,500,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 
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16 2 2.1 2.1.7 
Извођење радова у Шевици по 
постојећој пројектно техничкој 

документацији 

ЈП 
„Дирекција 

за 
изградњу и 
развој 
насеља 
општине 
Кучево“ 

ЈКП 
"Кучево" 

10,966,592 5,483,296 5,483,296 
Општина Кучево, 
суфинансирање 

грађана 

17 2 2.1 2.1.8 
Ревизија постојећих пројеката 

канализације у Кучеву 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

120,000 120,000 
 

ЈКП Кучево 

18 2 2.1 2.1.9 
Изградња канализационе мреже у 

Мишљеновцу 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

75,695,503 756,955 74,938,548 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

19 2 2.1 2.1.10 
Изградња канализационе мреже у 

Мустапићу, cca 4km 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

26,600,000 2,660,000 23,940,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

20 2 2.2 2.2.1 
Реконструкција путних праваца, 

(годишње) 
Општина 
Кучево 

ЈП 
"Дирекција 
за изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево" 

16,000,000 16,000,000 
 

Општина Кучево 

21 2 2.2 2.2.2 
Изградња пута Церемошња – 
Осаница који повезује општине 

Кучево и Жагубица 

Општина 
Кучево 

ЈП 
"Дирекција 
за изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево" 

15,000,000 7,500,000 7,500,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 

22 2 2.2 2.2.3 
Изградња пута Раденка (Дерезна) 
– Кривача који повезује општине 

Кучево и Голубац 

Општина 
Кучево 

ЈП 
"Дирекција 
за изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево" 

44,000,000 22,000,000 22,000,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 
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23 2 2.2 2.2.4 
Изградња пута Мустапић – 
Манастирица који повезује 
општине Кучево и Петровац 

Општина 
Кучево 

ЈП 
"Дирекција 
за изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево" 

45,000,000 22,500,000 22,500,000 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 

24 2 2.2 2.2.5 

Реконструкција – асфалтирање 
путних праваца на подручју 

општине који повезују насеља и 
засеоке, (годишње) 

Општина 
Кучево 

ЈП 
"Дирекција 
за изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево" 

34,000,000 34,000,000 
 

Општина Кучево 

25 2 2.3 2.3.1 
Уређење парковско – пијачног 

порстора 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

8,566,703 1,713,340 6,853,363 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 

26 2 2.3 2.3.2 

Изградња објекта за промет 
животних намерница 

животињског порекла, на зеленој 
пијаци 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

2,979,570 297,957 2,681,613 

Министарство 
регионалног 

развоја и локалне 
самоуправе, 

Општина Кучево 

27 2 2.3 2.3.3 
Уређење градског гробља у 

Кучеву 
Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

1,500,000 1,500,000 
 

ЈКП Кучево 

28 2 2.3 2.3.4 
Израда пројектно техничке 

документације и уређење сточне 
пијаце 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

2,580,000 516,000 2,064,000 

Канцеларија за 
одрживи развој 
недовољно 
развијених 
подручја, 

Општина Кучево 

29 2 2.3 2.3.5 
Уређење простора за спорт и 

рекреацију 
Општина 
Кучево 

Економско 
трговинска 
и машинска 

школа 
Кучево 

3,500,000 350,000 3,150,000 

Министарство 
омладине и 

спорта, Општина 
Кучево 
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Табела 6: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 3: Унапређена пољопривредна производња и шумарство 

30 3 3.1 3.1.1 

Набавка приплодних грла за 
даљу репродукцију и узгој 

матичног стада са акцентом на 
овчарство, козарство и 

говедарство (препоручене 
врсте су аутохтоне сорте 
оваца, коза а у говедарству 

раса сименталац) 

Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

6,300,000 1,260,000 5,040,000 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде, 

Општина Кучево 

31 3 3.1 3.1.2 Изградња кланице и млекаре 
Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

72,000,000 7,200,000 64,800,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

32 3 3.2 3.2.1 
Изградња хладњаче за 

складиштење воћа и поврћа 
Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

9,200,000 920,000 8,280,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

33 3 3.3 3.3.1 
Набавка пакерице за откуп 

меда од произвођача 
Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

1,200,000 120,000 1,080,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

34 3 3.3 3.3.2 
Садња медоносног биља и 

медоносног дрвећа 
Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

6,000,000 600,000 5,400,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

35 3 3.4 3.4.1 
Заштита географског порекла 
пољопривредних производа 

Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

2,500,000 250,000 2,250,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 
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Табела 7: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 4: Одржива и препознатљива туристичка понуда и рурални развој 

36 4 4.1 4.1.1 
Уређење виле Краља 

Александра I Карађорђевића 
у Нересници 

Општина 
Кучево 

ТО Кучево 11,170,354 1,117,035 10,053,319 
Министарство 

културе, Општина 
Кучево 

37 4 4.1 4.1.2 
Уређење прилазног пута и 
археолошког налазишта 

„Краку лу Јордан“ 

Општина 
Кучево 

ТО Кучево 1,500,000 150,000 1,350,000 
Министарство 

културе, Општина 
Кучево 

38 4 4.2 4.2.1 
Припрема пројектно техничке 
документације за уређење 

нових пећина 

Општина 
Кучево 

ТО Кучево 1,000,000 1,000,000 
 

ТО Кучево 

39 4 4.3 4.3.1 
Припрема  пројекта прославе 

јубиларних 50-тих 
„Хомољских мотива“ 

Општина 
Кучево 

Центар за 
културу 
"Вељко 

Дугошевић" 
Кучево 

6,000,000 1,200,000 4,800,000 

ЕУ фондпви, 
Министарство 

културе, Општина 
Кучево 

40 4 4.4 4.4.1 

Израда планске 
документације за локације на 
којима ће се градити типски 

туристички објекти 

ТО Кучево 
Стручна 
служба 

500,000 500,000 
 

Општина Кучево 

41 4 4.5 4.5.1 
Уређење прилазних путева 
туристичким објектима 

Дирекција 
за 

изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево 

ТО Кучево 1,500,000 1,500,000 
 

Општина Кучево 
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Табела 8: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 5: Заштита животне средине и боља искоришћеност обновљивих извора енергије 

42 5 5.1 5.1.1 
Израда ЛЕАП-а општине 

Кучево 
Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

1,500,000 450,000 1,050,000 

Канцеларија за 
одрживи развој 
недовољно 
развијених 

подручја, Општина 
Кучево 

43 5 5.1 5.1.2 

Санација и рекултивација 
постојеће депоније у складу 
са пројектно техничком 

документацијом и 
усклађивањем са ПДР-ом за 
индустријску зону Кучево, 
којим је обухваћен тај 

простор 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

14,446,500 10,112,550 4,333,950 

Министарство 
енергетике и 

заштите животне 
средине, Општина 

Кучево 

44 5 5.1 5.1.3 

Санација и рекултивација 
депоније у Церовици у складу 

са пројектно техничком 
документацијом 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

41,761,815 20,880,907 20,880,908 

ЕУ фондови, 
Министарство 
енергетике и 

заштите животне 
средине, Општина 

Кучево 

45 5 5.1 5.1.4 
Набавка транспортних возила 
за смеће и изградња трансфер 

станице 

Општина 
Кучево 

ЈКП 
"Кучево" 

36,000,000 3,600,000 32,400,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 
енергетике и 

заштите животне 
средине, Општина 

Кучево 
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46 5 5.3 5.3.1 

Израда ПДР-а слива реке Пек 
са вишенаменскким 

акумулацијама и изградња 
хидроелектрана и Студије 
хидролошко хидрауличке 
анализе водног режима и 
хидроенергетска анализа 

водног потенцијала реке Пек 
са израдом водне 

оправданости и изградње 
малих хидроелектрана и 

заштита приобаља од великих 
вода 

Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

12,580,000 11,322,000 1,258,000 

Канцеларија за 
одрживи развој 
недовољно 
развојених 

подручја, Општина 
Кучево 

47 5 5.4 5.4.1 

Извођење радова на 
истражној бушотини по 
пројекту хидрогеолошких 
истраживања термалних 

водана територији општине 
Кучево 

Општина 
Кучево 

Стручна 
служба 

32,985,000 3,298,500 29,686,500 

ЕУ фондови, 
Министарство 
енергетике и 

заштите животне 
средине, Општина 

Кучево 
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Табела 9: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 6: Унапређена здравствена заштита и превентива 

48 6 6.1 6.1.1 Формирање хитне службе 
Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

2,000,000 200,000 1,800,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

49 6 6.1 6.1.2 
Набавка два возила за превоз 
пацијената (реанимобила) 

Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

9,000,000 900,000 8,100,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

50 6 6.1 6.1.3 
Формирање службе за 

дијализу 
Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

4,000,000 400,000 3,600,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

51 6 6.1 6.1.4 
Обезбеђивање неопходних 

медицинских апарата и опреме 
Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

20,000,000 2,000,000 18,000,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

52 6 6.2 6.2.1 
Пројекат енергетске 

ефикасности објекта Дома 
здравља у Кучеву 

Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

6,000,000 600,000 5,400,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

53 6 6.2 6.2.2 
Акредитација и лиценцирање 

Дома здравља Кучево 
Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

3,000,000 300,000 2,700,000 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

54 6 6.3 6.3.1 
Одговарајућа едукација и 
подизање свести о заштити 

здравља 

Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

1,000,000 100,000 900,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 

55 6 6.4 6.4.1 

Изградња линије за 
уништавање медицинског 
отпада у сарадњи са другим 

општинама 

Општина 
Кучево 

Дом 
здравља 
Кучево 

4,000,000 400,000 3,600,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

здравља, Општина 
Кучево 
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Табела 10: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 7: Култура, спорт и образовање 

56 7 7.1 7.1.1 Отварање завичајног музеја 
Општина 
Кучево 

Центар за 
културу 
"Вељко 

Дугошевић" 
Кучево 

3,500,000 350,000 3,150,000 

ЕУ фондови, 
Министарство 

културе, 
Општина Кучево 

57 7 7.1 7.1.2 
Изградња мултифункционалног 

спортског терена 
Општина 
Кучево 

Економско 
трговинска и 
машинска 
школа 

1,500,000 150,000 1,350,000 
Министарство 

културе, 
Општина Кучево 

58 7 7.1 7.1.3 Оснивање аматерског позоришта 
Општина 
Кучево 

Центар за 
културу 
"Вељко 

Дугошевић" 
Кучево 

1,500,000 150,000 1,350,000 
Министарство 

културе, 
Општина Кучево 

59 7 7.1 7.1.4 
Уређење просторије за клуб 

младих 
Општина 
Кучево 

Удружење 
младих 

500,000 250,000 250,000 
Министарство 

културе, 
Општина Кучево 

60 7 7.1 7.1.5 

Решавање питања грејања и 
прокишњавања у Центру за 
културу „Вељко Дугошевић“ 

Кучево 

Општина 
Кучево 

Центар за 
културу 
"Вељко 

Дугошевић" 
Кучево 

3,750,000 1,875,000 1,875,000 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

61 7 7.1 7.1.6 
Реконструкција дома културе у 

Љешници (кров) 
Општина 
Кучево 

ЈП "Дирекција 
за изградњу и 
развој насеља 
општине 
Кучево" 

1,377,000 137,700 1,239,300 

ЕУ фондови, 
Министарство 

културе, 
Општина Кучево 

62 7 7.1 7.1.7 
Реконструкција дома културе у 

Турији (кров) 
Општина 
Кучево 

ЈП "Дирекција 
за изградњу и 
развој насеља 
општине 
Кучево" 

1,489,295 744,647 744,648 

ЕУ фондови, 
Министарство 

културе, 
Општина Кучево 
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63 7 7.2 7.2.1 
Обезбеђење возила за превоз 

ученика 
Општина 
Кучево 

ОШ "Угрин 
Бранковић" 
Кучево 

5,187,770 518,777 4,668,993 

Надлежно 
министарство, 
донације, 

Општина Кучево 

64 7 7.2 7.2.2 
Обезбеђење возила за превоз 

наставника 
Општина 
Кучево 

ОШ "Угрин 
Бранковић" 
Кучево 

1,300,000 650,000 650,000 

Надлежно 
министарство, 
донације, 

Општина Кучево 

65 7 7.2 7.2.3 
Изградња „топле везе“ између 
ОШ „Угрин Бранковић“ и 

спортске хале 

Општина 
Кучево 

ОШ "Угрин 
Бранковић" 
Кучево 

13,860,000 1,386,000 12,474,000 
Министарство 
просвете, 

Општина Кучево 

66 7 7.3 7.3.1 
Замена столарије и промена 

термо изолације у средњој школи 
у Кучеву 

Општина 
Кучево 

Економско 
трговинска и 
машинска 
школа 

11,548,452 1,100,000 10,448,452 

Министарство 
енергетике и 

заштите животне 
средине, 

Општина Кучево 

67 7 7.3 7.3.2 
Унапређење енергетске 

ефикасности у школама (ОШ 
Турија - грејање) 

Општина 
Кучево 

ОШ "Вељко 
Дугошевић" 

Турија 
9,137,894 4,568,947 4,568,947 

ЕУ фондови, 
надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

68 7 7.3 7.3.3 
Унапређење енергетске 

ефикасности у школама ( Волуја 
– замена столарије) 

Општина 
Кучево 

ОШ 
"Слободан 

Јовић" Волуја 
3,700,000 1,850,000 1,850,000 

ЕУ фондови, 
Надлежна 

министарства, 
Општина Кучево 

69 7 7.4 7.4.1 
Замена столарије и фасаде у 

предшколској установи "Лане" 
Општина 
Кучево 

Предшколса 
установа 
"Лане" 

8,144,554 4,072,277 4,072,277 

Министарство 
регионалног 

развоја, Општина 
Кучево 

70 7 7.4 7.4.2 
Изградња мултифункционалне 

сале – вртић 
Општина 
Кучево 

Предшколса 
установа 
"Лане" 

10,500,000 2,100,000 8,400,000 

ЕУ фондови, 
Надлежна 

министарство, 
донације, 

Општина Кучево 
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71 7 7.4 7.4.3 

Проширење установе „Лане“ 
адаптирањем постојећих 

просторија у ОШ „Живојин 
Жика Поповић“ у Раброву 

Општина 
Кучево 

Предшколса 
установа 

"Лане" и ОШ 
„Живојин 
Жика 

Поповић“ 
Раброво 

1,450,000 1,450,000 
 

Општина Кучево 

72 7 7.4 7.4.4 
Замена постојећих и постављање 

нових дворишних справа у 
вртићима 

Општина 
Кучево 

Предшколса 
установа 
"Лане" 

500,000 50,000 450,000 
Надлежно 

министарство, 
Општина Кучево 

73 7 7.4 7.4.5 
Реконструкција кровног 
покривача на објекту 

предшколске установе „Лане“ 

Општина 
Кучево 

Предшколса 
установа 
"Лане" 

4,200,000 2,100,000 2,100,000 
Надлежно 

министарство, 
Општина Кучево 

 

Табела 11: Планирани пројекти за период  2014 – 2018. 
Приоритетна област 8: Унапређена социјална заштита и превентива 

74 8 8.1. 8.1.1 

Прикључак на градску 
канализацону мрежу  Општина 

Кучево 

Центар за 
социјални 
рад Кучево 1,500,000 300,000 1,200,000 

Надлежно 
министарство, 

Општина Кучево 

75 8 8.1 8.1.2 
Замена прозора Општина 

Кучево 

Центар за 
социјални 
рад Кучево 7,000,000 1,400,000 5,600,000 

Надлежно 
министарство, 

Општина Кучево 

76 8 8.2 8.2.1 

Прикључење 
"Прихватилишта" на 

централни систем грејања 
Општина 
Кучево 

Центар за 
социјални 
рад Кучево 287,500 57,500 230,000 

Надлежно 
министарство, 

Општина Кучево 

77 8 8.2 8.2.2 

Адаптација простора 
"Прихватилишта" и пуштање 

у рад 
Општина 
Кучево 

Центар за 
социјални 
рад Кучево 1,380,000 276,000 1,104,000 

Надлежно 
министарство, 

Општина Кучево 

78 8 8.3 8.3.1 

"Помоћ у кући" социјално 
угроженом становништву 

општине Кучево 
Општина 
Кучево 

Центар за 
социјални 
рад Кучево 2,000,000 400,000 1,600,000 

Надлежно 
министарство, 

Општина Кучево 

79 8 8.4 8.4.1 

Адаптација простора за 
"Клуб" Општина 

Кучево 

Центар за 
социјални 
рад Кучево 2,587,500 517,500 2,070,000 

Надлежно 
министарство, 

Општина Кучево 
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Табела 12: Опис актуелних пројеката општине Кучево 

ред. 
Бр. 

Пр. 
Обл

М1 Назив пројекта 

Фотографија/пројектна графика 

Носилац 
пројекта 

Процењена 
укупна 
вредност 
пројкта 

Учешће 
Општине 
Кучево 

Индикатори 

1 1 1.1 
Изградња 

индустријске зоне 
Кучево 

 

Општина 
Кучево 

9,850,000 10% 
Опремљена 

површина зоне 

2 2 2.1 

Изградња водовода у 
Шевици – изградња 

главног вода у 
дужини од 15км, 

 

Општина 
Кучево 

31,181,730 50% 

Број 
новоприкључених 
домаћинстава на 
водоводну мрежу 
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3 2 2.1 

Реконструкција 
водоводне мреже у 
Кучеву – замена 
азбестних цеви, 
потисни вод 

 

Општина 
Кучево 

12,000,000 50% 

Број 
новоприлључених 
домаћинстава на 
водоводну мрежу 

4 2 2.2 

Изградња пута 
Церемошња – 
Осаница који 

повезује општине 
Кучево и Жагубица, 

 

Дирекција 
за 

изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево 

  50% 
Дужина уређеног 

пута 

5 2 2.2 

�  Реконструкција – 
асфалтирање путних 
праваца на подручју 

општине који 
повезују насеља и 
засеоке, (годишње) 

 

Дирекција 
за 

изградњу 
и развој 
насеља 
општине 
Кучево 

34,000,000   
Дужина уређених 

путева 
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6 2 2.3 
Уређење парковско – 
пијачног порстора, 

 

Општина 
Кучево 

8,566,703 20% 
Површина 
уређеног 
простора 

7 2 2.3 

Изградња објекта за 
промет животних 

намерница 
животињског 

порекла, на зеленој 
пијаци 

ЛЕР 2,979,570 10% 
Површина 
уређеног 
простора 

8 3 3.1 

Набавка приплодних 
грла за даљу 

репродукцију и узгој 
матичног стада са 

акцентом на 
овчарство, козарство 

и говедарство 
(препоручене врсте 
су аутохтоне сорте 
оваца, коза а у 
говедарству раса 
сименталац); 

Општина 
Кучево 

6,300,000 20% 
Број 

новоуматичних 
приплодних грла 
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9 3 3.1 
Изградња кланице и 

млекаре; 

 

Општина 
Кучево 

72,000,000 10% 

Број и капацитет 
изграђених 
објеката за 

прераду млека и 
меса 

10 3 3.2 
Изградња хладњаче 
за складиштење воћа 

и поврћа; 

 

Општина 
Кучево 

9,200,000 10% 

Капацитет 
изграђеног 
објеката за 
складиштење 
воћа и поврћа 

11 4 4.3 

Припрема  пројекта 
прославе јубиларних 
50-тих „Хомољских 

мотива“, 

 

Општина 
Кучево 

4,500,000 20% 
Број учесника и 

туриста 
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12 5 5.1 

Санација и 
рекултивација 

постојеће депоније у 
складу са пројектно 

техничком 
документацијом и 
усклађивањем са 

ПДР-ом за 
индустријску зону 
Кучево, којим је 
обухваћен тај 
простор; 

Општина 
Кучево 

14,446,500 70% 
Количина отпада 
који се измешта 
са депоније 

13 5 5.1 

Санација и 
рекултивација 

депоније у Церовици 
у складу са 

пројектно техничком 
документацијом; 

 

Општина 
Кучево 

  50% 
Количина отпада 
која се одлаже на 

депонији 

14 5 5.1 

Набавка 
транспортних возила 
за смеће и изградња 
трансфер станице; 

Општина 
Кучево 

36,000,000 10% 
Количина отпада 
који се одлаже на 

депонију 
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15 5 5.3 

Израда ПДР-а слива 
реке Пек са 

вишенаменскким 
акумулацијама и 

изградња 
хидроелектрана и 

Студије хидролошко 
хидрауличке анализе 
водног режима и 
хидроенергетска 
анализа водног 
потенцијала реке 
Пек са израдом 

водне оправданости 
и изградње малих 
хидроелектрана и 

заштита приобаља од 
великих вода; 

Општина 
Кучево 

12,580,000 90% 
Количина 
произведене 
енергије 

16 6 6.2 
Акредитација и 

лиценцирање Дома 
здравља Кучево. 

Дом 
здравља 
Кучево 

3,000,000 50% Број пацијената 
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17 6 6.4 

Изградња линије за 
уништавање 

медицинског отпада 
у сарадњи са другим 

општинама 

 

Дом 
здравља 
Кучево 

4,000,000 10% 

Количина 
прерађеног 
медицинског 

отпада 

18 7 7.3 

Замена столарије и 
промена термо 

изолације у средњој 
школи у Кучеву 

  11,548,452 10% 
Уштеда енергије 

у Kwh 

19 7 7.3 

Изградња „топле 
везе“ између ОШ 

„Угрин Бранковић“ и 
спортске хале 

  

    10% 
Број корисника 

објекта 
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20 7 7.4 

Замена столарије и 
фасаде у 

предшколској 
установи "Лане" 

 

  8,144,554 50% 
Уштеда енергије 

у Kwh 

21 7 7.4 

Проширење установе 
„Лане“ адаптирањем 

постојећих 
просториај у ОШ 
„Живојин Жика 

Поповић“ у Раброву, 
 

Општина 
Кучево 

1,450,000 100% Број уписане деце 
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4.1.Усклађеност са просторним планом 
 

Сви пројекти у Акционом плану посматрани су у односу на усклађеност са 
следећом планском документацијом: 
 Просторним планом општине Кучево, 
 Планом генералне регулације за насељено место Кучево, 
 Планом детаљне регулације индустријска зона Кучево, 
 Планом детаљне регулације спортско конгресни центар са градским парком, 
 Планом детаљне регулације обилазнице Кучево. 

 

Мапа 1: Просторни план општине Кучево  
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4.2. Имплементациони оквир 
 
За имплементацију стратегије успостављена је следећа организациона структура:  
 Координациони тим за припрему и праћење Стратегије и Акционог плана општине 

Кучево, 
 Носиоци – општинска управа, установе и јавна предузећа као носиоци 

појединачних пројеката заједно са партнерима, 
 Именовани пројектни менаџери и пројектни тимови за појединачне пројекте. 

 
За процес имплементације пројеката задужене су следеће организацоне јединице: 

- Јавно комунално предузеће Кучево, 
- ЈП „Дирекција за изградњу и развој насеља општине Кучево“, 
- Канцеларија за ЛЕР, 

Канцеларија за Локални економски развој је задужена за праћење конкурса и 
припрему апликација. У оквиру канцеларије раде три извршиоца и стручни сарадници из 
других одељења и стручних служби општинске управе, задужени за припрему и 
реализацију пројеката. За сваки пројекат биће именован пројектни менаџер, који је 
одговоран за рад пројектног тима и имплементацију пројекта. Код планирања буџета врше 
се консултације са надлежним стручним службама како би била предвиђена средства за 
суфинансирање пројеката планираних за конкретну буџетску годину. 

За имплементацију појединачних пројеката у Акционом плану одговорни су 
именовани носиоци пројеката – институције. Носилац пројеката и координатор 
Канцеларије за ЛЕР задужен је за: 
 Именовање пројект менаџера, 
 Успостављање пројектног тима у који су укључени представници именованих 

партнерских организација, али по потреби и други, 
 Припремне активности које укључују решавање правно – имовинских односа, 

припрему пројектно – техничке и инвестиционе документације, 
 Планирање пројеката у годишњим буџетима, 
 Промоцију пројеката код донатора, 
 Припрему апликација за привлачење додатних извора финансирања, 
 Спровођење јавних набавки, 
 Праћење имплементације пројеката, 
 Извештавање о имплементацији пројеката. 

Од изузетне важности је добра сарадња носилаца пројеката и Канцеларије за 
локални економски развој општине Кучево. 

Ако пројекат није предвиђен Акционим планом, а постоји реална потреба за њим 
као и могућност привлачења значајног обима финансијских средстава, смислено је да се 
такав пројекат подржи, уколико је усклађен са главним циљевима стратегије. Код 
припреме годишњег извештаја о реализацији Акционог плана овакав пројекат треба да се 
сврста у извештај. 
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 Припреми годишњи извештај о постизању индикатора циљева и реализацији 
појединачних пројеката,  

 Припреми предлоге измена и мера ако се Акциони план не спроводи по плану. 
Промене Акциног плана су могуће уз годишњи извештај о имплементацији и 

потребним мерама и променама Акциног плана и предлоге измена усваја Општинско веће. 
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6. Укључивање јавности и медија 
 

Јавност и медији су били активно укључени у процес израде Акциног плана. На 
web страници општине Кучево и путем локалне/регионалне телевизије, грађани су 
благовремено обавештени да имају могућност  путем e-maila слати предлоге и сугестије 
везано за сам нацрт Акциног плана 2014 – 2018. Приликом израде Акциног плана узети су 
у обзир предлози грађана примљени кроз спроведену акцију Канцеларије за ЛЕР.  

 

 

 

 




