
  

 

Пројекат „Укључи се и унапреди локалну заједницу“ реализује се у оквиру програма „Подршка Владе 

Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – SWISS PRO“ 

који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи канцеларија Уједињених нација 

за пројектне услуге (UNOPS)  у партнерству са Сталном конференциојом градова и општина. 
 

 

 

 

 

 

ОДРЖАНЕ ПРВЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  

„УКЉУЧИ СЕ И УНАПРЕДИ ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ“ 

 

 

Пет радионица за заинтересоване суграђанке из месних заједница, Прва, Расадник, 

Центар, Деспот Стефан Лазаревић, Веселин Николић, Мало Головоде, Цар Лазар, 

Лазарица и Бивоље одржано је у периоду од 21. до 29. априла 2021. године у сали Дома 

синдиката у Крушевцу. Радионице су део пројекта „Укључи се и унапреди локалну 

заједницу“, који реализује Савет за родну равноправност града Крушевца уз подршку 

програма Swiss PRO. 

Циљ пројекта је пружање подршке женама за активније укључивање у рад месних 

заједница и доношење одлука на локалном нивоу, као и оснаживање жена за отпочињање 

сопственог посла, о чему су учеснице радионица детаљно информисали чланови 

пројектног тима Анка Лисинац Митровић, председница Савета за родну равноправност, 

Катарина Милосављевић, заменик председника Савета и шеф Службе месних заједница 

Горан Милић. 

У наставку радионице учеснице радионица су добиле детаљније информације о 

начину функционисања месних заједница и поступку кандидовања за чланове органа 

месних заједница. Представљена је и присутнима подељена брошура која представља 

кратак водич за учешће у раду месних заједница.  

Како би своје идеје лакше превеле у конкретне пројекте, Катарина Милосављевић 

позвала је суграђанке да се пријаве за обуку за писање бизнис плана и писање пројеката, 

коју у оквиру овог пројекта спроводи Агенција за регионални развој. Обука је бесплатна 

за све будуће полазнице, а учеснице ће добити сертификате о завршеној обуци, са којима 

ће моћи да аплицирају за субвенције и финансијска средства за отпочињање сопственог 

посла код Националне службе за запошљавање, Развојне агенције Србије, Фонда за развој 

и Министарства привреде Републике Србије. 

Наредних месеци овим пројектом ће бити обухваћене и сеоске месне заједнице. 

Јавни позив за учешће на пројекту је отворен, а пријавни формулар доступан у 

месним заједницама и на званичној интернет презентацији Града Крушевца.  

Пројекат „Укључи се и унапреди локалну заједницу“ реализује се у оквиру 

програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг 

управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ који подржава Влада Швајцарске у 

сарадњи са Владом Србије, а спроводи канцеларија Уједињених нација за пројектне 

услуге (UNOPS)  у партнерству са Сталном конференциојом градова и општина. 

Све информације о Пројекту могу се добити у месним заједницама и на телефон 

037/414-736 или путем електронске поште unapredilokalnuzajednicu@arrro.rs. 
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