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Бесплатан примерак

На основу члана 20. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014) и члана 12. тачка 3. Статута општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, бр. 8/2008, 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015) Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној 28.12.2016.године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Стратешког плана за развој социјалне заштите општине Алексинац за
период 2017.-2022.
I
Усваја се Стратешки план за развој социјалне заштите општине Алексинац у тексту
који чини саставни деo ове одлуке.
II
Одлуку са Стратешким планом објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-195
У Алексинцу, 28.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА,
Србобран Миловановић, с.р.
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СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
2017 – 2022.
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Увод
„Општина Алексинац – Општина нових могућности“
У складу са усвојеним стратешким документима Владе Републике Србије (''Национална стратегија за смањење
сиромаштва у Србији'' и ''Стратегија реформе система социјалне заштите''), препозната је потреба да се поставе
оквири у области социјалне заштите, са обавезом заједничког деловања свих актера локалне заједнице у процесу
планирања и развоја недостајућих услуга на локалном нивоу.
Стратешки план за развој социјалне заштите општине Алексинац, дефинисан је са јасним циљем да кроз
ефикасно и квалитетно пружање разноврсних услуга, допринесе побољшању квалитета живота свих грађана
општине. Стратешко планирање за будући развој локалне заједнице је веома битан чинилац који показује
одговорност локалне власти према својим грађанима.
Процес транзиције и реформи подразумева децентрализацију власти и услуга, преношење права на локални
ниво уз висок степен одговорности и обавезу унапређивања услова живота и остваривања дечијих и људских
права. Остваривост стратешких циљева директно је условљена способностима, компетенцијама и активним
учешћем носиоца управљања и корисника услуга социјалне заштите.
Стратешки план за развој социјалне заштите општине Алексинац је усклађен са општинским развојним
стратегијама.
Коришћен је приступ корак по корак, при чему се израда стратешког плана састојала од низа етапа и фаза рада
при чему су резултати једне фазе коришћени као основ за рад на следећој. Координација између свих фаза,
процеса и група и транспарентност резултата рада сваке фазе уз присуство најзначајнијих актера друштвеног и
економског живота заједнице обезбедила је доношење предложеног документа.
План комуникације
План дефинише активности које омогућују видљивост процеса и повећавање власништва заједнице над
процесом доношења стратегије и успостављања нових локалних услуга социјалне заштите. Односи се на све
фазе израде и имплементацију стратегије.
Циљ плана је:
• информисање свих актера у процесу
• мобилисање свих људских и материјалних ресурса
• покретање на акцију свих одговорних друштваних чиниоца
План комуникације се односи на следеће фазе израде и имплементације Стратешког планирања.
1. Укључивање општине у процес израде стратешког планирања
Партиципативно прикупљање података од свих релевантних друштвених актера. Подаци служе као основа за
анализу стања и потреба осетљивих друштвених група.
2. Израда стратешког документа
Ова фаза је какрактеристична по високом учешћу разнородних друштвених чинилаца у анализи стања,
одређивање приоритета и дефинисање конкретних задатака. У току ове фазе обавља се и интензиван рад на
обуци локалних актера за спровођење процеса планирања. Форме које су коришћене:
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• Консултације са корисничким групама и организацијама корисника
• Консултација са стручним службама у општини
3. Промоција усвојених стратешких опредељења
• Јавна расправа са грађанима о предлогу стратегије
• Медијска промоција (локална телевизија, радио)
• Постављање података на web site Општине и значајних институција из области социјалне заштите
• Усвајање Стратегије до стране скупштине општине
• Штампање и дистрибуција усвојене стратегије свих актерима социјалне заштите и носиоцима јавних
овлашћења и власти
4. Имплементација стратегије и праћење напретка и оцене успеха
• Формирање Тима за комуникацију са медијима
• Конференција за медије о постигнутим резултатима најмање једном годишње
• Испитивање јавног мњења путем анкете о спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите на територији
општине
• Израда и презентација извештаја о реализацији стратегије
Уводна реч Председника
Стратешки план за развој социјалне заштите општине Алексинац настао је као потреба за
развојем нових и унапређењем постојећих услуга социјалне заштите на локалном нивоу које ће, вођене
приоритетима, унапредити социјални живот наших грађана успостављањем децентрализованог система
социјалне заштите у складу са њиховим потребама, заснованог на јасним вредностима и принципима, на
поштовању људских права и на поштовању права личности.
Овај документ представља наставак процеса реформе социјалне заштите, који ће обезбедити развијен систем
услуга доступан заједници, уз промовисање укључености грађана и партнерства кључних актера у циљу
осигурања квалитетног живота становника наше Општине.
Општина Алексинац, иако општина са израженим социјалним проблемима, прихватила је
националне напоре за стварањем економски просперитетног, социјалног и политички
активног друштва, са високим степеном појединачне укључености, одговорности и
социјалне кохезије које обезбеђује подједнаке могућности за све грађане.
Стратешки план кроз целовито сагледавање потреба угрожених група омогућава систем
развоја услуга у складу са идентификованим потребама корисника, на основу доброг
познавања и дефинисања приоритета и постојећих ресурса локалне заједнице. Услуге треба да буду целовите,
благовремене, функционално доступне, у најбољем интересу корисника, да подржавају живот у заједници
унапређујући његов квалитет.
Стварањем бољих могућности за живот наших грађана, омогућићемо услове за изградњу солидарног и
праведног друштва у коме сваки грађанин има једнаке шансе и једнаке могућности за живот достојан човека.
1.Визија
Општина Алексинац има успостављен систем квалитетних, стабилиних, доступних и континуираних социјалних
услуга у циљу задовољења потреба грађана.
2. Мисија
- Умрежавање институција, организација и удружења заснованог на партнерству јавног, цивилног и приватног
сектора
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- Структуисање постојећих и развој нових социјалних услуга (у складу са потребама у локалу) и њихова
институционализација
- Успостављање партиципације у финансирању услуга од стране локалне самоуправе и корисника у циљу
очувања квалитета и континуитета социјалне услуге
- Сензибилисање јавности кроз промовисање социјалних услуга и активности које се реализују у локалној
заједници
3.Принципи и вредности
Стратегија развоја система социјалне заштите у општини Алексинац базира се на принципима:
Најбољи интерес корисника – Пружање услуга које су у највећем степену усаглашене
са потребама
корисника уз поштовање људских права и достојанства.
Доступност услуга корисницима – Доступност услуга социјалне заштите за све грађане и једнакост
приликом остваривања права и коришћења услуга
Најмање рестриктивно окружење – Обезбеђивање услова и развој услуга које омогућавају да грађани
своје потребе приоритетно задовољавају у средини у којој живе, на локалном нивоу.
Партиципација, одговорност и самосталност корисника – обезбеђивање учешће корисника у доношењу
одлука о начину задовољавања његових потреба, пружање подршке кориснику за активирање потенцијала за
самостално задовољавање потреба, продуктиван живот у заједници и превенирање зависности од социјалних
услуга.
Континуитет заштите и могућност избора услуга и пружаоца услуга – Развијање разноврсних
услуга у оквиру јавног, невладиног и приватног сектора или у њиховој међусобној сарадњи, омогућавање
кориснику благовремено коришћење одговарајуће услуге, у континуитету и потребном трајању.
Сензибилисана средина и корисници – Стварање система континуираног и правовременог информисања
и едуковања грађана о правима, прилагођеног потребама посебно осетљивих група становништва.
Плурализам услуга и давалаца услуга социјалне заштите – Потребне нституционалне и
велики број
ванинституционалних облика социјалне заштите, равноправност и развој сва три сектора јавног, приватног и
цивилног, солидарност између корисника и пружалаца услуга.
Партнерство - Конструктивна и континуирана комуникација између пружаоца услуга, поштовање договорених
правила, уважавање партнера, укључивање свих у доношење одлука, партнерство за успостављање услуга,
функционално коришћење ресурса, новчаних средстава према социјалним приоритетима корисника.
Отвореност локалне заједнице - Рационално и одговорно уређење система социјалне заштите на територији
општине.
Вредности на којима ће се градити односи у заједници:
 Одговорност и законитост у раду
 Сарадња
 Хуманост
 Солидарност
 Равноправност и недискриминација
4. Контекст
4.1. ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ
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На основу великог броја налазишта познато је да је Алексинац био насељен у време
праисторије, током палеолита, неолита, бронзаног и гвозденог доба. У подножју брда где се
налазио стари Алексинац, било је римско утврђење.
На данашњој територији општине Алексинац у току средњег века изграђени су
средњевековни градови: Болван, Липовац, Нетрус, Градац, Корман и Кулина, који су у 14.
веку били одбрамбена утврђења против Турака.
Током 17. века Алексинац се развио у занатлијски трговачки центар своје околине.
У трговачко-занатлијској делатности Алексинац је имао 1863. године 54 дућана трговаца и
176 дућана занатлија. Он је те године имао и 36 механа, 1865. је у Алексинцу отворена
фабрика пива, а 1870. прорадио је млин у Вакупу.
Године 1883. отворен је рудник угља код Алексинца.
После Другог светског рата настаје индустријски развој Алексинца. Привредна активност
Алексинца у целини расте и значај Алексинца као привредног центра одржава се због
богатства и пространства алексиначке котлине, због потребе области за локалним тржиштем
и разменом добара и због рудника угља и појаве мањих индустријских предузећа. 1
4.2. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
Географски положај Алексинца са 43о32' географске
ширине и 21о43' географске дужине и надморсном
висином од 140-240м, носи сва обележја умерено
континенталног поднебља.
Територија општине Алексинац захвата површину од
707км2 на којој је поред Алексинца формирана још 71
Месна заједница. Пољопривредно земљиште обухвата
64% (оранице, баште, воћњаци, ливаде, виногради,
пашњаци, трс и баре). Подручје алексначке котлине део је
југоисточне Србије, припада Поморављу, пружа се између
планинских масива Јастребца,
Буковика, Девице и делом Сврљишких планина.
Територија општине Алексинац састоји се
од брдско-планинског и равничарског дела који лежи у долини реке Јужне Мораве. У
равничарском делу у погледу квалитета земљишта преовладавају алувијални наноси и
гајњача, док у брдско-планинском делу од типова земљишта преовладава смоница.
У хидрографском погледу подручје општине Алексинац веома је богато воденим токовима
и са својом хидрографском мрежом представља део слива Јужне Мораве. На подручју
општине Алексинац влада умерено-континентална клима која се одликује већим годишњим
температурним колебањима, тако да су и екстремне вредности температуре изражене.
Територија општине Алексинац лежи у зони 7-ог степена сеизмичког интензитета по скали
МЦС.
4.3. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
Број и национална структура становника : Према попису из 2011. године на територији општине Алексинац
живи 51.863 становника различите етничке припадности са доминантним српским становништвом и
становништвом православне вероисповести. Друга по бројности је ромска етничка заједница.
1

Миодраг Спирић, Историја Алексинца и околине до краја владавине Кнеза Милоша, Алексинац 1995.године
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НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Укупно

51863

Срби

47563

Роми

1937
Остали

Густина

(испод 1% појединачно)

Југословени

49

Муслимани

37

Црногорци

68

Немци

6

Албанци

18

Румуни

20

Бошњаци

8

Руси

15

Бугари

45

Русини

2

Власи

21

Словенци

30

Горанци

13

Хрвати

50

Мађари

16

Не желе да се
изјасне

474

Македонци

98

Изјаснили се у
смислу
регионалне
припадности

9

Остали

35

Словаци

3

Непознато

1346

насељености: Општина Алексинац има 51.863 становника или 73 становника на км2, па је густина насељености
по км2 за 8 % мања у односу на републички просек од 81 становника на км2 и за 64 % у односу на Нишавски
округ у коме је густина насељености 137 становника на 1 км2.
Густина насељености према попису из 2011.године
Територија (км2)

Удео
територије

Број
становника

Удео
становништва

Густина
насељености

Општина
Алексинац

707

0,8

51863

0,72

73

Нишавски
округ

2.729

3,08

374371

5,21

137

Србија

88.361

100 %

7186862

100 %

81

Старосна структура становништва: Просечна старост становништва општине Алексинац је 43,96 године. То
је више од просека који у Србији износи 42,2. Само 14,36% становника је млађе од 15 а чак 56,37 % становника
је старије од 50 година. Број пензионера је 12158 или 23,44 % укупне поулације.
Старосна структура становништва према попису из 2011.године
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3350
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УКУПНО
3193
3234
3624
4482
4160
2606
3013
2570
2357

Полна структура становништва: У општини Алексинац живи 25.678 мушкараца и 26.184 жена.
Полна структура становништва према попису из 2011.године

Број становника
Мушки
Женски
Градско становништво
Мушки
Женски
Сеоско становништво
Мушки
Женски

1981

1991

2002

2011

67295

64426

57749

51863

33091

31750

28390

25679

34204

32676

29359

26184

15734

17185

17171

17978

7572

8321

8251

8707

8162

8864

8920

9271

51561

47241

40578

33885

25519

23429

20139

16972

26042

23812

20439

16913

Од 1981. до 2011. године укупан број становника Општине опао је за 15432 становника или за око 514
становника годишње. Опадање броја становника по половима је углавном сразмерно. У укупном смањењу
становништва, сеоско становништво којег је у периоду 1981-2011 мање за 17.676,показује тренд опадања, док је
број градског становништва повећан у истом периоду за 2244 становника што је последица миграције селоград.
Функционални контигент 1991-2011: Под утицајем урбанизације и индустријског развоја, промењена је
економска структура становништва па је учешће пољопривреног становништва у укупном становништву опало
са 56,2 % на 31,3 %. Истовремено је промењена и старосна структура становништва смањењем учешћа младог
становништва (0-19 година) и повећањем учешћа старог становништва (60 и више година) у укупном
становништву, односно измењен је функционални контигент од значаја за планирање економског развоја.
Функционални контигент 1991-2011 ( извор : Генерални план Алексинца 2025)
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Радни контигент

Број

% од укупног

Број

% од
укупног

Број

% од укупног

1991

4919

7,7

6199

9,7

39727

62,2

2002

3502

6,1

5082

8,8

34626

60,0

2011.

3386

6,36

4256

8,00

34453

64,73

Демографска кретања: Укупан број становника у општини Алексинац је у последњих пола века имао периоде
раста (1948-1961), стагнације (1961-1981) и опадања (1981-2011).
Демографска кретања од 1948-2011. године
Раст
(+)

година
СТАНОВНИШ
ТВО

Опадање
(-)

Апсолутно
1948

1981

2002

2011

%

Општина
Алексинац
Алексинац

61.002

67.286

57.749

51863

-9.139

-14,98

5.797

15.734

17.171

17978

+12.181

+210,12

Остала насељена
места

55.205

51.552

40.578

33885

-21.320

-38,62

Пад укупног броја становника у периоду 1981-2011 годинe износи 15432 становника. Број домаћинстава је
такође у опадању и према попису из 2011. године њихов број је за 1982 мањи него 1981.године, док у самом
граду Алексинцу има 3231 домаћинстава више него 1981.године
Структура домаћинстава у периоду 1981-2011 године
ТИП ДОМАЋИНСТВА
Сеоска
Градска
Укупан број домаћинстава

1981
14.115
4.883
18.998

1991
12.887
5.355
18.242

2002
10.979
6.160
17.139

2011
10.884
6.132
17.016

Број рођених на подручју општине Алексинац се у последњих неколико година постепено смањује. У 2011.
години број рођених је 371, а број умрлих 927 што указује на повећану негативну стопу природног прираштаја
од -13 (стопа наталитета је 9 а стопа смртности 21). Нагло смањивање броја рођених могло би се довести у везу
са смањењем броја склопљених бракова, односно повећањем броја разведених бракова на подручју наше
Општине, али и са негативним миграционим кретањима којима је захваћено углавном младо становништво
незадовољно својим социјалним и економским статусом и перспективама.. Број склопљених бракова у 2011.
години је 159 а разведених 45 или 28,3 % од укупно сколопљених бракова.
Миграција становништва је један од главних узрочника опадања броја становника у Општини, промене старосне
структуре и даљег смањења функционалног контигента. Најизраженија је миграција из сеоских, посебно
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брдских насеља Општине ка граду Алексинцу и приградским насељима као и миграција у друге републичке
центре (Београд, Ниш …). Миграција из сеоских средина ка општинском центру условљена је бројним
економско-социјалним факторима, од здравствене и социјалне заштите до економских разлога. Миграција у
друге центре Републике и у иностранство условљена је потрагом за послом због неповољне економске
ситуације у Алексинцу, дугогодишњег заостајања висине дохотка по становнику у односу на окружење, али и
даљег смањивање конкурентске способности локалне привреде. Годишње се у просеку креће од 450 до 600
становника или око 0,8 до 1% укупног становништва.
4.4. ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ
Положај локалне привреде
Привреду општине Алексинац карактерише:
1. Недовољна динамика привредног раста
2. Привредна криза, која је посебно утицала на сектор секундарних делатности (индустрија,
грађевинарство)
3. Према физичком обиму, пољопривреда је у последњих десет година, највиталнији део привреде и то
само у оквиру приватног сектора, нарочито у делу примарне производње
4. Терцијарни сектор привреде имао је неповољни ток, пад зарада и дохотка.
5. На боље резултате и динамичнији раст терцијарног сектора неповољно утиче такозвана „сива
економија“.
6. Део успешнијих колектива из области индустријске производње је приватизован, па се у њима
очекује даља стабилизација свих економских елемената.
Структура предузећа
Од укупно 383 предузећа на територији Општине, најмање је великих предузећа, док су најбројнија
микропредузећа, тј. она која запошљавају 1-5 радника.
Процентулно и бројно учешће свих предузећа*
ВРСТА ПРЕДУЗЕЋА
Велика
(преко 250 радника)
Средња
(од 50 до 250)
Мала
(од 5 до 50)
Микро
(од 1 до 5)
УКУПНО

БРОЈ

%

7

1,8

36

9,4

68

17,8

272

71,0

383

100

Власничка структура предузећа*
Процес приватизације и оснивања нових предузећа променио је у последњих 15 година власничку структуру.
ОБЛИК СВОЈИНЕ

БРОЈ

%

Друштвена

11

2,87
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Приватна

323

84,33

Задружна

41

10,70

Мешовита

3

0,78

Државна

5

1,32

Број и структура радњи по врсти предузетничких делатности*
Према делатности, најбројнији су предузетици у области трговине (383 или 42,7 %), прерађивачкој индустрији
(168 или 18,77 %) и угоститељству и туризму (100 или 11,17 %).
Укупан број предузетника (895), као и број запослених у овом сектору (2.669) показује да просечан предузетник,
поред себе, запошљава још два радника.
Запосленост
Ниво запослености, мерен бројем запослених на 1.000 становника, показује изразито заостајање општине
Алексинац (од 50-60 % просека Централне Србије и Нишавског округа) Од укупно 9.308 запослених, на основу
података Националне службе за запошљавање, у привреди, предузетништву и услужним делатностима
запослено је 6.933 радника (74,48 %), а у ванпривреди 2.375 (25,52 %).
Од укупног броја запослених у привреди, предузетништву и услужним делтностима (6.933) у групацији малих и
средњих предузећа ради 72,30 % од укупног броја свих запослених у привреди, што је још један показатељ
значаја развоја МСП на укупне развојне резултате привреде Алексинца.
ВЕЛИЧИНА ПРЕДУЗЕЋА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНОСТИ (%)

Велика

27,70

Средња

30,18

Мала

42,14

УКУПНО

100,00

Број запослених – структура по облику власништва*
Од укупно 1.450 правних субјеката који послују на територији општине Алексинац предузетника је 895,
предузећа 383, а државних органа и институција 172.
Према годишњем просеку запослених на територији Општине, највише радника је запосљено у привредним
предузећима (4.264 радника).

СУБЈЕКТИ

БРОЈ СУБЈЕКАТА

БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

%

Државни органи и
институције

172

2.375

25,52

Предузећа

383

4.264

45,81
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Предузетници

895

2.669

28,67

УКУПНО

1.450

9.308

100,00

Структура броја запослених по облику власништва у привредним субјектима*
ОБЛИК ВЛАСНИШТВА

%

Друштвена

17,15

Приватна

41,54

Задружна

6,00

Мешовита

9,10

Државна

26,21

УКУПНО

100,00

Број запослених по секторима делатности*
СЕКТОР

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Привреда

4.264

Ванпривреда

2.375

Највише запослених је у прерађивачкој индустији: 2.099; затим у здравственим и социјалним установама: 1.111;
образовању: 782; трговини: 620; пољопривреди, шумарству и водопривреди: 522 радника. Структура запослених
по делатностима указује да стање у сектору предузетништва и прерађивачке индустрије, где је запослен највећи
део радника, значајно утиче на укупну запосленост. Процена је да се велики број радника запослених у
прерађивачкој индустрији налази ван својих радних места у ишчекивању стечаја или реструктурирања. Због
тога сектор пољопривреде, МСП и предузетништва преузима улогу стабилизатора социјалних тензија.
Индустрија
У ранијем периоду најразвијенија индустријска производња се обављала у пољопривредној и прехрамбеној
индустрији (најзначајнији произвођач ПИК Алексинац) и значајно су коришћени природни и минерални
ресурси (Алексиначки рудник угља – РИК).
Данас, највећи број индустријских предузећа обавља производњу у условима дубоке економске и производне
кризе са смањеним коришћењем инсталираних капацитета. Због велике рударске несреће 1989. године, али и
отежаних услова експлоатације, некурентне цене угља, затворен је и Алексиначки рудник мрког угља, што је
имало велики утицај на смањење дохотка и ритам привредног раста Општине, обзиром на висок ниво
ангажованих средстава за њихов рад.
Друштвена, политичка и економска криза, економске санкције међународне заједнице и неповољан стартни
положај привреде општине Алексинац резултирали су смањењем производње, продуктивности и
конкурентности, даљим падом индустријске производње и губитком тржишта за највећи број производа
алексиначке индустрије. Оснивање великог броја приватних предузећа и радњи делимично је ублажило ефекте
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кризе. Криза у индустријској производњи тако се директно одражавала и на успех сектора МСП. Развој сектора
МСП ствара, као и у прошлим временима, основу за развој будуће индустрије.
4.5.

ПОЉОПРИВРЕДА

Од укупног броја домаћинстава у општини Алексинац (18.242) око 60% (12.250) су домаћинства која се баве
пољопривредном производњом, што Алексинац чини изразито пољопривредном општином.
Укупна површина пољопривредног земљишта на територији Општине износи 45.235 ха или 64 % укупне
површине (70.660 ха). Од тога, обрадиво земљиште (оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде) заузима
39.635 ха, пашњаци су на 5.550 ха, а трстици и баре на 50 ха. У равничарском делу преовладавају алувијални
наноси и гајњача, док у брдско-планинским деловима преовладава смоница.
Обрадиво земљиште се највећим делом налази у долинама река Јужне Мораве, Моравице и њихових притока,
што је и погодно, због примене различитих система за наводњавање. Мањи део земљишта налази се у брдскопланинском залеђу. Земљиште је погодно за развој виноградарства, производњу крмног биља и индустријски
гајеног лековитог биља, али и јагоде, купине, малине, и других високо акумулативних култура.
Природни агрометоролошки, услови су изузетни за гајење повртарских култура.
Пашњаци су добра основа за развој сточарства и пчеларства, али и организованог сакупљања и прераде
лековитог биља.
Баре и трстици су најраспрострањенији у долини Јужне Мораве која је целом дужином свога тока кроз општину
Алексинац меандрирала и изливала се у прошлости, док је данас у највећем делу њен ток уређен, а изграђени су
и одбрамбени насипи. Стара корита и плавине, као и бројна језерца, настала услед експлоатације песка и глине,
могу бити добра основа за развој слатководних рибњака, али и занатске и уметничке производње која за
сировину користи врбу, трску, шевар и рогоз.
Клима је умерено континентална са честим температурним колебањима.
Предности општине Алексинац у области пољопривреде су постојање еколошки здравих зона, добра
покривеност пољопривредном механизацијом, традиција интезивне тржишно оријентисане пољопривредне
производње, велики број регистрованих пољопривредних газдинстава. Развијена је мрежа ветеринарских,
пољопривредних станица и апотека и организована противградна заштита на територији целе Општине.
Најзначајнији ресурс пољопривреде општине Алексинац је стручни кадар.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава
Тренутан број пољопривредних газдинстава на територији општине износи 3.083. Процена је да има око 1.000
некомерцијалних регистованих домаћинстава, који не остварују подстицај на основу кредита, регреса,
субвенција и премија, осим по основу премије за млеко. Основне пољопривредне гране заступљене у Општини
свакако су: повртарство, воћарство и виноградарство, сточарство, пчеларство.
Рурални развој
Неуспешна приватизација, редукција пољопривредне производње и реструктурирање дела индустријских јавних
предузећа, које је још увек у току, проузроковали су губитак радних места и смањење запослености на целој
територији Општине. Драстичан пад друштвеног стандарда је у доброј мери амортизовала пољопривреда, као
доминантна делатност највећег броја становника. Привредне активности у руралним подручјима су везане за
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пољопривреду, па се рурални развој уско везује за развој пољопривреде. Пољопривреда у Општини је
превасходно екстензивна, најчешће традиционална, сезонски организована и резултира неконкутентним
производима, чије су цене производње високе, а степен прераде низак.
Развој пољопривреде села на територији Општине треба да се ослања на следеће развојне елементе:













Промена структуре пољопривредне производње;
Специјализација производње;
Развој органске пољопривредне производње;
Развој кооперативе у пољопривреди
Укрупњавање поседа;
Техничка помоћ пољопривредним произвођачима;
Осавремењивање механизације;
Повољније финансирање пољопривреде;
Продужење сезоне гајења воћа и поврћа;
Унапређење система за наводњавање;
Рејонизација пољопривредне производње и
Развој села.

На крају, и поред свега горе наведеног, пратећи савремена искуства, може се закључити да су нужне промене и
у пољопривреди. Наиме, пољопривредом ће се бавити све мањи број људи, али ће се пољопривреда посматрати
и као профитабилан посао, као и сваки други за кога важе закони тржишта. Од базичне пољопривреде много ће
важније бити процеси прераде и пласмана таквих производа који треба да буду све мање сировине, а све више
готови производи, тј. производи вишег степена прераде, односно вредности. Покретање малих прехрамбенопрерађивачкох погона је један од начина модернизације ове области.
5. Социјална политика у општини Алексинац
5.1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
5.1.1. Центар за социјални рад
Центар за социјални рад обавља послове који су му стављени у надлежност Законом о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичним законом и осталим важећим прописима као и
одлуком Скупштине општине Алексинац.
Полазећи од основних задатака који су дефинисани наведеним Законима и Одлуком о правима из области
социјалне заштите Скупштине општине Алексинац, делатност Центра се заснива на :
 остваривању права од општег интереса,
 прузању услуга социјалног рада,
 породично – правној заштити,
 спровођењу старатељства,
 збрињавању и васпитавању деце лишене родитељског старања,
 збрињавању и васпитавању деце чији је развој ометен породичним приликама,
 проучавању социјалних појава и проблема,
 сарадњи са свим хуманитарним организацијама, невладиним организацијама ,
 примени и реализацији Одлуке Скупштине општине Алексинац.
Центар за социјални рад општине Алексинац основан је као Међуопштински Центар за општине Алексинац,
Ражањ и Сокобања. Одељење Центра у Сокобањи се издвојило 1992. године. У 2007. години издваја се и
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одељење Центра у Ражњу и од тада Центар за социјални рад је установа само за територију општине Алексинац.
Од 1989.године у саставу Центра је и одељење Дом за децу и омладину без родитељског старања "Христина
Маркишић". Уредбом која је објављена у " Службеном гласнику Републике Србије" од 5.фебруара 2013.године
о изменама и допунама мреже установа социјалне заштите промењена је делатност као и сам назив ове установе
у Установа за децу и младе Алексинац. Основна делатност ове установе је услуга домског смештаја а као
корисници ове установе јављају се деца и млади без родитељског старања и деца и млади са сметњама у
развоју.Ова установа функционише као Мала домска заједница.
Решењем Министарства рада и социјалне политике РС утврђен је број стручних радника као и број руководиоца
и супервизора у Центру за социјални рад општине Алексинац. Организационе јединице у Центру за социјални
рад општине Алексинац су:
1) Служба за заштиту деце и младих
2) Служба за заштиту одраслих и старих
3) Служба за правне послове,административне и техничке
канцеларијом за материјална давања
4) Служба за финансијско-рачуноводствене послове

послове

са

пријемном канцеларијом и

Раднике Центра једним делом финансира Министарство рада, запошљавања и социјалне политике а једним
делом Локална самоуправе. Укупан број радника у ЦСР Алексинац је 24 од којих је 22 радникa запосленo на
неодређено време а 2 радника запослена на одређено време. Већи део радника односно 17 финансира Република.
Укупан број запослених радника у ЦСР на дан 31.12.2014.године према статусу запослених и финансирању
радног места :
Статус запослених

Финансира
Република

На неодређено време
На одређено време
Приправници
Укупно

16
1
0
17

Финансира
lокална
самоуправа
6
1
0
7

Укупно
радника
22
2
0
24

Што се саме структуре радника тиче запослено је укупно 16 стручних радника од којих се само један финансира
из буџета Локалне самоуправе.
Структура запослених радника у ЦСР на дан 31.12.2014.год. према врсти послова и финансијеру:
Финансијер
Руководећи

Врста послова
Стручни
Административно
финансијски
14
2

Република

2

Локална
самоуправа
Укупно

0

2

2

16

Укупно
Остало
1

19

2

1

5

4

2

24

Целокупан друштвено-економски развој читаве општине утиче на број корисника Центра за социјални рад. Како
је привреда у нашој општини неразвијена то се негативно одражава на материјално и социјално стање
становништва општине. Просечна зарада је испод републичког просека.
Изражен је и проблем незапослености. Као посебан проблем издваја се незапосленост младих лица, лица
старијих од 45 година живота, самохраних родитеља и лица са инвалидитетом.
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Према евиденцији наше Националне службе за запошљавање на територији општине Алексинац закључно са
31.12.2014.год. укупно је 7.403 незапослених лица, од тога 3.283 жена или 44,3% .
Од укупног броја становника општине 7% становништва налази се на евиденцији Центра за социјални рад.

Однос броја становника и броја корисника ЦСР

7%

93%

На евиденцији Центра за социјални рад у 2014.години било је 3580 корисника
БРОЈ КОРИСНИКА И ЊИХОВА СТРУКТУРА
У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар обезбеђује
грађанима права од општег интереса које финансира буџет републике Србије и то: право на материјално
обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ другог лица, смештај
у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, друге услуге социјалног рада.
Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Скупштине општине Алексинац
финансира се право на једнократне помоћи и остале видове проширене социјалне заштите, право на
плаћање погребних трошкова и куповину лекова у државној апотеци. Категорије лица која могу добити ове
услуге су: лица материјално необезбеђена и неспособна за рад и привређивање, способни за рад и
привређивање који су се нашли у стању тренутне социјалне потребе, стара изнемогла хронично оболела,
лица без адекватног породичног старања, лица ментално ометена у развоју и други.
Наведене услуге могу се добити у виду новчаних средстава или обезбеђења адекватног смештаја.
У складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици, заштите породице и старатељства.
Кретање укупног броја корисника ЦСР на активној евиденцији у извештајном периоду према старосним
групама и родној припадности:
Старосне
групе
деца 0-17
млади 18-25

м
650
442

01.01.2014 - 31.12.2014.
ж
укупно
551
1201
399
841

м
646
430

31.12.2014.
ж
укупно
520
1166
360
790
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1175
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504
205
1589
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1114
510
3580

Приказ броја корисника ЦСР

Од укупног броја корисника 1166 припадају категорији деце, 790 категорији младих,1114 категорији одраслих
лица а 510 је остарелих лица.

Број корисника ЦСР по категоријама

остарели

деца

одрасли
млади

Приказ укупног броја корисника ЦСР по категоријама

Табела основних облика породично-правне заштите у 2014.години
Облик заштите

Број корисника
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Смештај у установу социјалне заштите
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167
9
49

Додатак за туђу негу и помоћ,увећани додатак
(укупан број корисника)

410

Новчана социјална помоћ (укупан број породица
корисника)

1232

Једнократна новчана помоћ

1911

Од децембра 2011. године формиран је Центар за породични смештај и усвојење и он врши обуку хранитеља и
обавља послове везане за породични смештај деце.
Све је већи број деце са проблемима у понашању. Повећан је број деце у сукобу са законом као и број деце са
асоцијалним понашањем. Евидентирају се случајеви вршњачког насиља.Повећава се број евидентираних насиља
у породици где су најчешће жртве деца. Ради се о физичком и емоционалном насиљу. Повећан је број насиља у
породици, над женама, где су деца жртве или сведоци насиља.
На подручју општине се евидентира специфична проблематика везана за децу, жртве трговине. У Ромском
насељу у Прћиловици просјачење као радна експлоатација, али и занемаривање деце се генерацијски преноси,
евидентирана су деца са родитељима или сама у другим градовима како просе. Предузимају се мере за заштиту
деце од просјачења у сарадњи са центром за заштиту трговине људима.
Број корисника новчане социјалне помоћи се сваке године повећава.

Приказ укупног броја корисника новчане социјалне помоћи
У 2014.години 1311 породице су оствариле право на новчану социјалну помоћ.
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Издвајају се средства за реализацију права из области социјалне заштите која су у надлежности локалне
самоуправе онолико колико је локална самоуправа у могућности. Општина је спремна да увек у непредвиђеним
ситуацијама, поплава, пожар, клизиште изађе у сусрет својим становницима и пружи помоћ у новцу,
грађевинском материјалу или нечему другом у зависности од потребе.
Центру за социјални рад обратио се велики број људи за помоћ из области проширених права. Ова права
финансирају се из средстава општинског буџета. Ту спадају поред једнократних новчаних помоћи и трошкови
сахране материјално угрожених корисника, рефундирају се трошкови лекова .
Исплата једнократних новчаних помоћи врши се једном месечно. Углавном се ова врста помоћи користи за
исхрану и задовољавање основних животних потреба као и за школовање деце и за трошкове лечења.
Број корисника једнократних новчаних помоћи и укупан број обезбеђених једнократних новчаних помоћи у
извештајном периоду:
Укупан број датих једнократних помоћи
Исхрана
Школовање деце
Домаћинство
Елементарне непогоде
Трошкови лечења
Трошкови сахране
Трошкови превоза
Трошкови опремања
Друго
Укупно

Број корисника
850
110
90
0
190
35
55
0
0
1330

Укупан број датих
1120
210
171
0
280
35
95
0
0
1911

Центар за социјални рад општине Алексинац у свом раду сарађује са другим установама социјалне заштите,
здравственим, правосудним, образовним институцијама на подручју општине и републичким институцијама и
установама.
Центар за социјални рад општине Алексинац у свом саставу има и одељење Установу за децу и младе Христина
Маркишић.У 2012.години у оквиру ове установе постоји услуга Мала домска заједница за децу и младе са
сметњама у развоју а од 2013. и услуга Дневни боравак за децу и младе са тежим и тешким сметњама.
У 2014.години Центар за социјални рад реализовао је пилот модел социјалне инклузије за особе са
интелектуалним и менталним потешкоћама " Наш град је наш дом".Носилац пројекта је општина Алексинац а
као партнери на пројекту били су ХО"Дечје срце" из Београда и Центар за социјални рад општине
Алексинац.Током овог пројекта 15 особа је деинституционализовано,успостављена је услуга помоћ у кући као и
заштићено становање.
5.1.2. Установа за децу и младе „Христина Маркишић“ Алексинац
Установа за децу и младе ''Христина Маркишић'' Алексинац је одељење Центра за социјални рад општине
Алексинац. Установа је настала одмах после рата 1946.године, као Дом за ратну сирочад. Од 1949.године
добија назив Женски средњошколски дом, и у њему се смештају само женска деца. Установа од 1960.године
функционише као Дом за женску децу и омладину ''Христина Маркишић'' све до краја 1973године, када након
адаптације средствима фондације '' Споменица солидарности'' и Скупштине општине Алексинац збрињава и
женску и мушку децу, са називом Дом за децу и омладину ''Христина Маркишић'' у Алексинцу. Септембра
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месеца 1989. године Дом је припојен Центру за социјални рад у Алексинцу и ради у његовом саставу до
данашњег дана. Назив установе од 2012.године је Установа за децу и младе ''Христина Маркишић'' Алексинац.
Установа постоји 67 година.
Установа за децу и младе ''Христина Маркишић'' у Алексинцу према Закону о социјалној заштити и Уредби о
мрежи установа социјалне заштите обезбеђује збрињавање деце и младих без родитељског старања и деце и
младих са сметњама у развоју, капацитета 36 и 24 капацитет за додатне услуге. У установи се обезбеђује
збрињавање, васпитање, брега о здрављу и школовању деце без родитељског старања, као и деце са тежим и
тешким сметњама у развоју, смештених у Малу домску заједницу, као посебне услуге из система социјалне
заштите, до повратка у природну породицу, измештања у хранитељску породицу, односно оспособљавања за
самосталан живот.
Током претходног периода, уз подршку Општине Алексинац, успостављана је услуга Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у развоју са физикалном рехабилитацијом и Прихватилиштем за децу и младе са сметњама у
развоју и поремећајима у понашању.
Укупан број корисника на смештају у установи у 2013. био 12 корисника. У дневном боравку 15, док је................
Па је капацитет установе у просеку искоришћен са око 33 %.
Установа ради у објекту, површине 1080 м2 адекватно опремљеном. Простор се континуирано адаптира, урађена
је значајна адаптација приступних површина установи, реконструкција пешачких стаза тако да је омогућено
несметано кретање особама са инвалидитетом. Повећана је безбедност деце како у самом објекту, тако и на
дечјем игралишту.
Структура деце и младих без родитељског старања према узрасту и полу
Узраст

М
Број .2013.

1 - 2 год.
3 – 5 год.
6 -14 год.
15 - 17 год.
18 - 26 год
27 - 30 год.
УКУПНО

31.12.2013

у 2013.

Ж
31.12.2013.

Укупно
у 2013.
31.12 .201.

/
/
/
/
3

/
/
/
/
3

/
/
/
/
1

/
/
/
/
0

/
/
/
/
4

/
/
/
/
3

3

3

1

0

4

3

У оквиру Установе за децу и младе „Христина Маркишић“ Алексинац, почевши од маја месеца 2012. године
делатности постоји услуга Мала домска заједница за децу и младе са сметњама у развоју, капацитета 12
корисника.У којој тренутно борави 9-оро корисника,8 дечака и 1 девојчица, до повратка у природну породицу,
измештања у хранитељску породицу, односно до оспособљавања за самосталан живот. Услуга се финансирана
из буџета Републике Србије.
У установи, за услуге смештаја деце и младих без родитељског старања и мале домске заједнице, запослено је
13 радника, директор Центра за социјални рад је и директор Установе за децу и младе. Стручни тим Установе,
кога чине психолог, педагог, социјални радник, по потреби правник је из ЦСР.
Назив радног места

Укупан број
извршилаца

Стварно запослени према извору
финансирања
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По
нормат
иву

Стварно
запосл.

Буџет
Репуб.

Руководилац одељења

1

1

1

Васпитач

6

6

6

Административни радник

1

1

1

Финансијско......

1

1

1

Кувар

2

2

2

Вешерка

1

1

1

Спремачица

1

1

1

УКУПНО

13

13

13

2016. године

Буџет л.
самоуп.
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Установа

РЗЗО

Све време има ангажованих волонтера из у непосредном раду са децом на смештају.
Током 2013. године у оквиру установе успостављена је и финансирана од стране локалне самоуправе услуга
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју из самог града и оклних села,којих у општини Алексинац
има 72. Капацитет је 15 корисника, мада су потребе, до којих се дошло мапирањем на терену, далеко веће
.Кориснике комби возилом ујутру довозе из околних села, а поподне враћају кућама .Тако да то у многоме
олакшава родитељима коришћење ове услуге. Коју локална самоуправа у потпуности финасира, како плате
шесторо запослених ,тако и остале трошкове ове услуге.
Током реализације успостављене услуге Дневни боравак за децу и младе са тежим и тешким сметњама за
потребе и несметано функционисање ове услуге ангажовано је шест радника на уговору о делу, 2 васпитача, 1
неговатељица, 1 физотерапет, 1 лекар физијатар, са два доласка месечно, 1 возач, обзиром да је организован
превоз деце.
У току је и израда плана за лиценцирање Установе, услуга које пружа установа, као и лиценцирање стучних
радника.
Сарадња са центрима за социјални рад који смештају децу у установу је добра, са локалном самоуправом која
пружа помоћ и подршку установи и деци на смештају веома добра. Успостављена је сарадња са здравственим и
образовним установама, културним и спортским организацијама, удружењима. У циљу адекватне социјалне
инклузије деца учествују на разним скуповима. Подршку установи пружају и друштвена и приватна предузећа
као донатори.
У установи, сем смештаја, током кога се ради на стицању животних вештина и осамостаивању у скалду са
постојећим индивидуалним способностима сваког детета и здравствене неге је организована и васпитно –
образовна делатност. Сва деца су укључена у образовни процес у зависности од календарског узраста и
психофизичких способности. Непосредни васпитно – образовни рад у Установи одвија се у васпитним групама
према програмима рада васпитача који садрже основне компоненте (облике, методе и садржаје) образовно –
васпитног рада.
Радна и окупациона терапија се одвијају према плану и програму рада у оквиру радионица
различитог карактера и активности прилагођених деци.
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Слободно време деце организовано је укључивањем у различите креативне, спортске и радноокупационе
радионице, у оквиру Установе, али и у граду.
У складу са Стратегијом развоја социјалне заштите Републике Србије, установа је у могућности, имајући у виду
материјалне и људске ресурсе да пружа и друге услуге за децу и младе из области социјалне заштите и
организује потребне активности, у складу са делатношћу.
5.1.3. Геронтолошки центар „Јеленац“
Геронтолошки центар "Јеленац" у Алексинцу је установа социјалне заштите, чија је делатност да својим
корисницима обезбеђује: становање и задовољавање основних животних потреба: исхрану, негу, културнозабавне, рекреативне, окупационе и друге активности, услуге социјалног рада, и друге услуге зависно од
потреба, способности и интересовања корисника, као и здравствену заштиту.
У Клубу за стара и одрасла лица пружаће се и услуге отворене заштите.Изузетно би било повољно да се настави
са пројектом са пружањем дневних услуга у заједници које су обухватале пружње помоћи корисницима и
њиховим породицама а да би се подржао боравак корисника у породицама и непосредном окружењу.За наставак
овог пројекта потребна је подршка /финансирање/ од стране локалне самоуправе.
Геронтолошки центар "Јеленац" ће свој Програм рада реализовати преко две радне јединице:
- Радна Јединица за смештај одраслих и старих Алексинац, која пружа услуге домског смештаја одраслим и
стариjим лицима;
- Радна Јединица за смештај одраслих и старих са интелектуалним и менталним тешкоћама Тешица, која
пружа услуге домског смештаја одраслим и старијим лицима са интелектуалним и менталним тешкоћама.
1. Радна Јединица за смештај одраслих и старих Алексинац.
Oва РЈ има капацитет 120 лежајева. Корисници су смештени у наменски опремљеним собама. Свака соба за
покретне кориснике има туш, мокри чвор, који је обложен керамичким плочицама. Подови су обложени
ламинатом и теписима. Просторије су окречене и опремљене новим намештајем. Део соба, где се налази
интензивна нега и полузависни корисници су опремљене неопходним намештајем, креветима чија се висина
подешава према потребама корисника, орманима и телевизорима. Највећи проблем је недостатак простора, јер
потреба за смештајем овакве категорије корисника је велика.
Све канцеларије запослених су наменске и опремљене су неопходним намештајем.
2. Радна Јединица за смештај одраслих и старих са интелектуалним и менталним тешкоћама.
Ова РЈ смештена је у Тешици, селу 15км удаљеном од Алексинца.
Према Одлуци о мрежи установа социјалне заштите, објекат је капацитета 280 лежајева. Извршена је
реконструкција и санација старог дела објекта. Корисничке собе су окречене, замењене су облоге подова.
Корисници користе за одмор атријум, који је опремљен за ту намену. Дугогодишњи проблем је недостатак
трпезаријског простора и простора за окупациону терапију. Повећањем броја корисника, а самим тим и
стручних радника појавио се велики проблем канцеларијског простора, тако да је рад тих радника изузетно
отежан.

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

28.децембар

2016. године

страна 995

3. Клуб за стара и одрасла лица налази се у центру града. У клубу се пружају услуге отворене социјалне
заштите, у пријатно опремљеном простору од 360 м 2, где своје слободно време проводи преко 200 чланова
Клуба.
Основна функција Клуба је да стара и одрасла лица остваре своје потребе за социјализацијом, дружењем и
могуће превенције здравствене заштите.
Клуб је место где ће чланови моћи да задовоље своје потребе у погледу обавештења и инструкција за решавање
социјалних проблема, нарочито када постоји потреба за смештајем у установу социјалне заштите или неким
другим видовима помоћи из ове области. Клуб нуди корисницима конзумирање напитака (чај, кафа, сок...),
играње друштвених игара, читање штампе, гледање ТВ-а, слушање радија, посете другим Клубовима, једном
недељно дружење са музиком, а ако постоји интересовање постоји могућност да овакав вид дружења
организује се и чешће.
У оквиру Клуба оформљена је библиотека, где могу чланови изнајмљивати књиге.
Обзиром на старосну структуру чланова Клуба процењује се да постоји потреба за провером крвног притиска и
то ће се омогућити свим члановима да једном недељно изврше проверу крвног притиска уз ангажовање
медицинске сестре.
Клуб остварује сарадњу са локалним институцијама: са Скупштином општине Алексинац, Савезом пензионера,
са Црвеним крстом, Удружењем инвалида, Црквом и Невладиним организацијама.
4. Корисници услуга
На дан 31.12.2015. год.у Установу је било укупно смештено 397 корисника,тако да је попуњеност капацитета
била 99,25%. Преостали непопуњени капацитети до укупно 400 места припадају капацитетима који су
намењени покретним – независним корисницима.
Наставља се ранији тренд смањивања броја захтева за смештај покретних и психички очуваних корисника.
Капацитетима домског смештаја у 2015.год. је укупно обухваћено 459 корисника. Највише корисника (67,7%) је
из узрасне категорије од 51 – 64 године.
У односу на протекле године мења се тренд преовладавања
женске популације на домском смештају,тако да је сада незнатна предност мушке популације 211, што је у
односу на укупан број корисника 53%.
Највећи проценат смештених корисника према брачном статусу у РЈ Алексинац (41,7%) је разведено. Пре
доласка у Дом највећи број корисника 66,2% су живели сами.
Највише корисника 47,4% је са завршеном основном школом.
На дан 31.12.2015.год. највише је било издржаваних лица ( 32,7),а што се тиче пензионера највише је
инвалидских пензионера - 25,8%.
Највише корисника је на смештају боравило у РЈ Алексинац од 5-7год. 23,2%
У обе радне јединице је разлог смештаја у највећем броју случајева била болест.
Без контакта је било 210 корисника
Под старатељством је 266 корисника.
Домски смештај у 2015. престао је укупно за 60 корисника.Од оних корисника којима је престао смештај у
протеклој години, највише је умрлих корисника (91,6%). Велики број умрлих корисника је последица
чињенице да на домски смештај долазе тешко болесне особе,често у терминалној фази болести.
5. Организација рада, стручна и кадровска опремљеност
У Геронтолошком центру "Јеленац" рад је организован преко служби, које чине организационе целине, а чији
међусобни рад координирају директор установе и руководиоци Радних Јединица.
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Процес рада у Геронтолошком центру „Јеленац“ Алексинац организује се преко служби то:
 Служба за социјални рад;
 Здравствено-хигијенска служба;
 Књиговодствено-финансијка служба;
 Служба исхране;
 Служба за правне, опште и техничке послове.
Сам посао стручних радника у Геронтолошком центру "Јеленац" је веома специфичан, и уско је повезан са
другим службама, пре свега здравственом службом, правном и техничком... По природи посла, најближа је
сарадња са здравственом службом - од рада у Комисији за пријем корисника, његовом смештају, тријажи,
свакодневним визитама, разговорима и међусобном упознавању о насталим променама код корисника.....
Финансијски услови су задовољавајући, иако је цена смештаја испод економске цене. Цена здравствених услуга,
услед непризнавања материјалних трошкова, не задовољава у потпуности потребе здравствене заштите.
Установа на дан 31.12.2015.год. запошљава 131 радника који се финансирају:





69 - из буџета Републике;
35 - из цене смештаја (пензија и уплата сродника);
26 – из Фонда здравства
1 – из буџета локалне самоуправе

Структура запослених је: 10 радника који пружају непосредно услуге социјалног рада у оквиру стручног рада и
то: 1 дипл.соц.радник, 2 социјална радника са вишом стручном спремом, 1 психолог, 1 дефектолог, 4 радна
терапеута и 1 дипл. правник, 20 неговатељица, 5 КВ кувара, 3 помоћна кувара, 1 дијететичара, 9 сервирке, 7
праља, 2 берберина, 15 хигијеничара, 5 књиговодствених радника, 3 радника у набавци складиштења робе, 2
административна радника, радника на одржавању објекта и ложача, 1 возача и 8 портира.
Здравствене услуге пружају укупно 26 здравствених радника, од тога су 2 лекара опште праксе и 24 медицинске
сестре, од којих је једна са ВШС и 1 домаћица Клуба.
У Установи има 10 запослених радника на одређено време и то: 5 радника на одржавању хигијене, који мењују
раднике који се налазе на дужем боловању, преко 30 дана, 2 неговатељице и 1 сервирка, која такође мења
радника који се налази на дужем боловању преко 30 дана и 2 радника са ВСС који мењују раднике који су
привремено именовани на друге функције. Установа ангажује Уговором о раду 1 лекара специјалисту неуропсихијатра. Установа нема волонтере.
6. Проблеми у раду и перспектива развоја
Ова Установа је у 2015.год. успешно реализовала програм рада: Пружање услуге социјалне заштите је у
потпуности испунила, сачуван је животни стандард корисника и поред евидентне економске кризе која је
захватила државу.
Проблем који ова Установа има је, пре свега, недовољан број стручних радника и сарадника, односно радника
који пружају непосредну општу негу корисницима.
Све више је захтева за смештај зависних корисника и корисника са интелектуалним и менталним тешкоћама
којима је потребан први степен подршке.
Перманентан је проблем у пружању здравствених услуга и остваривање права корисника на здравствену
заштиту. Овај проблем се пре свега огледа у набавци лекова који нису на позитивној листи, као и коришћење
специјалистичких прегледа односно коришћење нивоа секундарне и терцијалне здравствене заштите.
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Отпочело се са пружањем нових услуга као што је услуга становања уз подршку и услуга дневног центра у
оквиру пројекта „Отворена капија за нови поочетак“.
Установа је спроводила своје активности у складу са Законом о социјалној заштити, другим прописима из
области социјалне заштите, Законом о здравственој заштити и другим прописима из области вршења
здравствене заштите становништва, Законом о јавним набавкама и другим позитивним законским прописима.
Геронтолошки центар „Јеленац“ у овом тренутку не испуњава прописане стандарде које су прописане
Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл.гласник РС“,
бр.42/2013) и то структуралне стандарде. У обе радне јединице недостаје корисна површина по кориснику, а
посебно је изражен овај проблем у РЈ Тешица, где тренутно има соба у којима је смештено више од четири
корисника. Идеја за превазилажење овог проблема је да се објекат у Алексинцу догради за бруто површину од
800м2, а објекат у Тешици за бруто површину за 1050м 2, где би била смештена кухиња, трпезарија, магацински
простор, собе за кориснике и просторија за окупационо- радну терапију. О овим идејама обавештено је ресорно
министарство и достављени су захтеви да се обезбеде финансијска средства за реализацију ових приоритета. У
претходном периоду у ову Установу уложена су значајна финансијска средства чиме је изузетно поправљен
квалитет смештаја и побољшани услови за живот корисника, те је економски оправдано да се уложе додатна
финансијска средства чиме би се омогућило да ова Установа испуни прописане стандарде и да добије лиценцу
за пружање услуга за смештај.
5.1.4. Дом за смештај одраслих лица Кулина
Дом Кулина је установа социјалне заштите чија је основна делатност смештај одраслих лица са
интелектуалним
и менталним тешкоћама.У циљу извршавања основне делатности Дом обезбеђује
корисницима, према врсти и степену ометености, збрињавање, здравствену заштиту, радну и окупациону
терапију, културно–забавне, рекреативно-рехабилитационе садржаје у складу са њиховим способностима и
здравственим стањем.
Дом се налази у подножју Малог Јастрепца, као засебна урбана целина, у односу на насеље Кулина. Дом постоји
од 17. септембра 1953. године, када је Дечији дом из Липовца који је функционисао при манастиру Св.Стефан,
са 14 радника и 72 корисника, пресељен у Кулину у објекат одмаралишта за железничаре, грађеног 1936. године,
који је касније реновиран, приведен намени и под називом „Централни павиљон“ је и данас у функцији.
Комплекс Дома чине 13 објеката, на површини од 16.354 m2
После 2000. године долази до већих инвестиција у Дому, реновирани су или адаптирани скоро сви смештајни
капацитети. Великом бригом Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, хуманитарних
организација из земље и света, услови за живот у Дому се побољшавају.
Дом је у току 2014.год. збрињавао 336 корисника: покретних (210), полупокретних (49), непокретних (77).
Структура корисника према степену менталне ометености и полу у 2014.год.
МУШКИ ПОЛ

ЖЕНСКИ ПОЛ

УКУПНО

УМЕРЕНА М.О

6

7

13

ТЕЖА М.О.

59

43

102

ТЕШКА М.О.

105

108

213

ВИШЕСТРУКА

6

2

8

УКУПНО

176

160

336
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Структура корисника према календарском узрасту и полу у 2014.год.
Број радника у Дому:
Особље за пружање услуге
радници у директној неги
укупно
неговатељи

социјални
радници

здравствени
радници

радни
терапеути

дефектологваспитач

остали
(психолог,рад
ни инструкт
берберин)

142

69

2

45

1

16

9

Радници који не пружају директну негу/ техничко-економско особље (помоћно особље)
укупно

од којих

техничко и административно особље

руководиоци
66

6

60

Савремени стандарди се све више окрећу деци и њиховим потребама, па су 2005. године креирани сасвим
јасни концепти у погледу заснивања и функционисања заштите деце и осталих корисника система социјалне
заштите, који у највећој могућој мери подстичу развој и благостање деце унутар њиховог природног –
породичног амбијента.
У том периоду је кренула и трансформација Дома у Кулини, у почетку она није могла бити суштинска, јер је
подразумевала и трансформацију самог система социјалне заштите а то је, сложићемо се, велики и напоран
посао, од прилагођавања законске регулативе, развијања услуга на локалном нивоу и природном окружењу,
превенирању смештаја у домове и превенирању социјалне искључености и других друштвено непожељних
појава па до деинституционализације и изласка корисника из Дома.
Да би смо трансформацију, која је подразумевала да сви малолетни корисници напусте Дом, успешно завршили,
морало је да се јасно испланирају сви кораци како би се пре свега корисници оспособили за један другачији
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начин живота. У том смислу те 2006.год. је формиран Породични кутак- као засебна целина која је требало да
својим постојањем и програмом рада оспособи кориснике за излазак из институције.
У прилог доброг планирања процеса деинституционализације малолетних корисника, који је успешно завршен,
иде и следећи податак: Установа је на почетку трансформације имала 560 корисника а на завршетку
трансформације 350 корисника. Поред повратка у биолошке породице, одласка у хранитељске породице,
развијена је и потпуно нова услуга „Мала домска заједница“ у Алексинцу, Нишу, Неготину и Бањи Ковиљачи.
Значајан допринос развоју ове услуге дала је и наша Установа.
У периоду од 2011-2014 у процесу деинституционализације извршена је припрема корисника за излазак из
Установе. Припремљено је и измештено 88 корисника у:
 Хранитељску породицу - 17 корисника
 Малу домску заједницу
- 39 корисника
 Билошку породицу
- 1 корисник
 Друге установе
- 31 корисник
Смештајни капацитет Установе је 500 корисника по Мрежи установа социјалне заштите. Установа је у току
2013.год. завршила трансформацију у смислу измештања малолетних корисника. Установа ће се у будућем
периоду посветити испуњавању стандарда за смештај корисника и у том смислу очекујемо и средства од стране
ресорног Министарства како би испунили услове за добијање лиценце. Установа планира и унутрашњу
реорганизацију како би постојеће објекте адекватно прилагодила потребама корисника. У току 2013.год.
Установа је конкурисала код пројекта ЕУ ''Отворени загрљај'' са намером да развије нову услугу ''Припрема
корисника за хранитељство'' с намером да у будућности искористи капацитете и развије и услугу ''Предах
родитељству и хранитељству''.
Приказ броја корисника у периоду од 2006-2014.године
Година

Број корисника

2006.

559

2007.

541

2008.

495

2009.

482

2010.

455

2011.

411

2012.

365

2013.

339

2014

330
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На дан 31.12.2014.год. број корисника у Дому је био 330.
Број корисника на дан 30.07.2015.год. је 316.
У периоду од 2008-2015.год. реализовани су следећи пројекти:


Премештај корисника у хранитељске породице-обухваћено је 14 корисника, циљ пројекта је припрема
корисника за хранитељство. Носилац пројекта: Министарство рада и соц.политике, УНИЦЕФ, ХО
„Дечије срце“.



Јачање капацитета кључних актера деинституционализације и соц.инклузије деце са сметњама у развоју
југоисточне србије-обухваћено 36 корисника.Циљ пројекта је припрема корисника за мале домске
заједнице. Носилац пројекта: Министарство рада и соц.политике, УНИЦЕФ, EducAid, ХО „Дечије
срце“.

Током 2012.год. Реализован је пројекат под називом: „Подршка успостављању нових и унапређењу постојећих
услуга намењених побољшању положаја и квалитета живота особа са сметњама у развоју смештеним у дому
Кулина“-обухваћено 150 корисника. Носилац пројекта је Дом Кулина у сарадњи са ХО „Дечије срце“.
У другој половини 2014.год. је почела реализација пројекта “Пут од институције до самосталног живота”- у
оквиру пројекта “Отворени загрљај”.У оквиру пројекта, издвојено је 30 корисника који су укључени у процес
осопособљавања за што самосталније функционисање - са њима су се спроводиле активности предвиђене
програмом “Школа животних вештина”- креираног од стране “Дечјег срца”. За рад са њима, задужени су
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волонтери изабрани од стране “Дечјег срца”, њихов рад са корисницима је надгледан од стране стр.радника
Дома. Крајем 2014.год. оформљен је центар за деинституционализацију корисника који има за циљ припрему
корисника за излазак из установа-нови вид услуге у оквиру дома којом ће бити обухваћени и корисници из
других установа. Пројекат “Пут од институције до самосталног живота“ - Јачање капацитета кључних актера
трансформације институције, потешкоћама из институције Кулина у интегрисану мрежу социјалних услуга у
локалној заједници. Пројекат je финансирала Европска унија у оквиру појекта Отворени загрљај. Трајање
пројекта је 12 месеци, а почетак реализације је кренуо 16.06.2014. године. Циљ овог пројекта је реализован,
резултат свега је: измештeнo je 10 корисника у хранитељске породице, запослени у дому обучени су за
едукаторе на програму Животних вештина, процењено 150 корисника, отворен је први центар за припрему
корисника за излазак из институцијe.
У току 2015 год. Измештено је из установе у хранитељске породице 3 корисника, у оквиру пројекта ''Наш град
је наш дом'' – носилац пројекта ЦСР Алексинац. У оквиру пројекта “Пут од институције до самосталног
живота“ измештено је 10 корисника у хранитељске породице. Укупно је измештено 13 корисника.
У будућем периоду планирана је даља унутрашња реорганизација и прилагођавање расположивих капацитета
потребама корисника. Такође, Установа има визију за развој нових услуга које ће унапредити живот корисника
на смештају и подржати њихово укључивање у живот у заједници. Такође је израђен и план тренсформације
Установе.
5.1.5. Социјална патологија
На подручју општине се годинама уназад евидентира осиромашење широких слојева становништва,
генерацијско преношење сиромаштва, велика стопа незапослености, губитак социјалне сигурности и
појава погоршања општег здравственог стања становништва. Продубљивању наведеног проблема
доприноси немогућност запошљавања, неодговарајући стамбени и материјални услови, немогућност
приступа социјалној заштити, здравственим, образовним и комуналним услугама, посебно када је реч о
социјално угроженим појединцима и породицама.
Незапослени, стари, болесни, инвалиди, деца, жене, етничке мањине су више од других изложени сиромаштву,
понекад до те мере да тешко задовољавају основне животне потребе. Због сиромаштва су учесталије и
дисфункционалности у породичним односима. Материјално осиромашење породица, борба родитеља за
задовољење егзистенцијалних потреба породице доводи до запостављања духовних садржаја свих чланова,
посебно младих, који се налазе у животном добу формирања ставова, вредности и норми. Деца и млади су све
отуђенији а оваква реалност доводи до последица, губитка социјално прихватљивих вредности, појаве
различитих облика социјално неприхватљивог понашања, коришћења алкохола и психоактивних супстанци.
Социо-економски статус сиромашних породица је у највећем броју низак, присутан је висок степен изолације
и самоизолације као и невидљивости у широј заједници као посебно угрожена социјална категорија.
Ефикасна примена постојећих и дефинисање нових програма, мера и активности које је могуће реализовати на
подручју општине треба да буду директно усмерена на најсиромашније и социјално угрожене групе (деца,
стари, особе са сметњама, Роми, рурално сиромашно становништво и необразовани). Циљ ових активности
треба да буде помоћ и подршка, започињање процеса оспособљавања ових група да изађу из сиромаштва
развијањем њихових способности и обезбеђивањем минималних стандарда живота. Тиме ће се, са становишта
најизраженијег сиромаштва, створити шанса за равноправан приступ запошљавању, здравству, образовању и
комуналним услугама. Трајно побољшање укупног економског и социјалног положаја најугроженијих група,
спречиће тзв. репродукцију сиромаштва код ових социјалних група.
На подручју општине се бележи повећан број дисфункционалних породичних односа и постојања насиља у
породици, где су посебно угрожене најосетљивије групе, жене, деца, старије особе, особе са инвалидитетом, и
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то најчешће физичким насиљем, уз присуство психичког и материјалног насиља, у појединим случајевима и
сексуалног насиља. Кључни проблеми који су препознати код жртава насиља су дуготрајно трпљење,
континуитет у злостављању, патријахална средина и усвојени стереотипи, дуготрајни судски поступци,
недовољна материјална обезбеђеност и сиромаштво жртве. Велики проблем представља непостојања
међусекторске сарадње са потписаним споразумима институција система за заштиту од насиља, непостојање
довољно едукованих стручњака и обезбеђеног збрињавања жртви на подручју општине. Заједница још увек није
довољно сензибилисана за проблем насиља.
Активности усмерене ка заштити породице би довеле до унапређења квалитета породичног живота., пораста
задовољства животом уопште, што је предуслов је за очување менталног, физичког и социјалног здравља и
представља превенцију у свим областима. Неопходно је превентирати,
детектовати
и
санирати
дисфункционалне односе који се у породицама јављају. Такође је потребно посветити пажњу популационој
политици.
Недостају системска, одржива и функционална решења за задовољење потреба деце и младих. Садашње стање
пружања услуга социјалне заштите за децу и младе указује да нису у довољној мери задовољени принципи
реформе социјалне заштите, попут доступности услуга на локалном нивоу, одрастања у најмање рестриктивном,
примарном окружењу, континуитет заштите, па је неопходно да се промене и стратешко планирање усмери у
правцу њиховог остварења.
Деца и млади се сусрећу са многим тешкоћама, без одговарајуће подршке да их превазиђу. Слободно време
проводе неструктурисано, без адекватне родитељске бриге, креативних, развојно подстицајних садржаја,
што се посебно односи на маргинализовану децу, која не похађају школу, децу са поремећајем у понашању,
сметњама у развоју, сиромашне. Неорганизовано слободно време представља један од најважнијих фактора
настајања малолетничке делинквенције.
Запажена је велика повезаност злоупотребе психоактивних супстанци са различитим облицима друштвено
неприхватљивог понашања младих, те је у овом правцу нужно креирати увремењене превентивне програме.
Нема организованих програма на подручју општине, усмерених на усвајање позитивних модела и схватања
штетности одређених облика понашања, тако да имамо пораст малотничке делинквенције, чињења тежих
кривичних дела, тенденција пораста се евидентира код Центра за социјални рад. На подручју општине има
појава узимања наркотика, алкохола, већег броја малолетних лица у коцкарницама и кладионицама, такође као
једног облика зависности.
Нема адекватних превентивних програма циљно усмерених на најосетљивије групе деце, базираних на
адекватној процени приоритетних потреба. У склопу развијања интегралног система социјалне заштите
потребно је успоставити мрежу сарадње институција и организација које се баве децом и младима,
континуирано едуковати људске ресурсе, развити нове и трансформисати постојеће услуге и установе, помоћу
финансијских издвајања из републичког и општинског буџета, аплицирања за пројекте.Најбоља превенција
развојних проблема и поремећаја у понашању је подршка јачању личних снага и развоју и реализацији
способности, кроз различите врсте активности, зависно од интересовања и способности (едукативнопсихолошке, креативне, уметничке, спортске и сл).
Недостају програми популаризације здравих стилова живота. Постоји потреба за организовањем активности и
програма који су намењени подизању нивоа едукованости младих из разних области формалног и неформалног
типа и развијању њихових капацитета, учешће у демократским процесима друштва и ангажовање у
волонтерским активностима. Програми треба да буду конципирани и активности реализоване у складу са
општим развојним потребама младих, али и прилагођени актуелним проблемима локалне заједнице и
везани за положај и статус младих.
Старија лица представљају значајан део укупне популације становника општине. Старост сама по себи
доноси здравствене проблеме, смањење активности, усамљеност и социјалну искљученост. Дугогодишњи
развој институционалних облика заштите за старе занемарује је њихову примарну потребу да живе у
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природном окружењу. Томе је, са једне стране, допринела неадекватна породична брига, а врло често и
занемаривање од стране најближих сродника, као и непостојање организованих видова збрињавања из
оквира отворене, ванинституционалне заштите.
Услови становања код старијих лица која живе сама неповољнији су него код осталог становништва самим тим
што та лица нису у могућности да стамбени простор на адекватан начин одржавају било због година или
болести. Таква ситуација је још израженија код старачких домаћинстава у сеоским срединама. Старија лица
углавном живе у кућама, односно становима који су чешће неквалитетне или старе градње и са
недостатком елементарног конфора, као што су: недостатак канализације, одговарајућег грејања и др.
Отежан им је приступ адекватној здравственој заштити почевши од доступности лекара, специјалистичких
прегледа, снабдевања лековима.
Старије особе, без обзира да ли су на селу или у граду, суочавају се са проблемом усамљености,
социјалне искључености и сиромаштвом, недостатком подршке из окружења. Суочавају се са
недостатком организованих активности које би им омогућиле достојно старење уз пуно поштовање личности и
њиховог искуства. Иако је већи број њих са обољењима хроничног карактера, највећи број процењује да су
функционално способни да живе у сопственом домаћинству, али имају потребу за неком од услуга помоћи за
свакодневно функционисање у кући и локалној заједници. При решавању свакодневних проблема старија
лица се искључиво ослањају на властите снаге или на породицу, али има случајева када нема породичне
подршке. Породице које брину о зависним и с т а р и ј и м члановима немају финансијску помоћ ни
професионалну подршку због чега су старије особе често упућене на институционално збрињавање иако би
могле да функционишу у својим домаћинствима уз одређену подршку. Нема организоване ванинституционалне
заштите старијих, алтернативних облика заштите које би довеле до побољшања квалитета њиховог живота и
спречила институционални смештај у случајевима где није неопходан.
Не постоји тело које би обједињавало напоре и кроз које циљна група може своје интересе у целости да
изражава. Нема активности у циљу развоја отвореног модела заштите старијих лица који подразумева
пружање подршке и помоћи у природном окружењу, док год капацитети старијих лица то дозвољавају.
Подршка подразумева широку лепезу услуга које ће посебно бити доступне лицима слабијег имовинског
стања и без породичног старања. Неопходно је ангажовање локалне самоуправе на умрежавању и подизању
капацитета свих пружалаца социјалних услуга намењених старијим лицима.
На подручју општине Алексинац је спроведено истраживање у оквиру кога је мапирано 1147 особа са
сметњама без обзира на сметњу и узраст, формирана је јединствена база података. Прикупљени су основни
подацими о особама са сметњама, врсти сметњи, функционалности, материјалном статусу,постојању
дискриминације, остваривању права и услуга и истражене потребе. Истраживање је спроведено у међусобној
сарадњи удружења и установа које се баве проблемима особа са сметњама са циљем унапређења положаја
особа са сметњама, остваривања права која им припадају и утицаја на подизање нивоа свести заједнице о овим
особама.
Особе са сметњама су најчешће «невидљиве», веома се тешко укључују у све области живота. Ова
искљученост је делимично условљена њиховим смањеним способностима да задовољавају своје личне,
социјалне и друге потребе, али и постојањем баријера које испред њих поставља средина (психичке и
физичке баријере). Особе са сметњама се углавном ослањају на своје породице, које немају потребну
подршку у заједници што често доводи до смештаја особа са сметњама у институције.
Стопа сиромаштва међу особама са инвалидитетом је велика, углавном живе од социјалних давања и
тако се налазе на доњој лествици сиромаштва, ниског образовног статуса и са ниском стопом запослености.
Карактеристика општине је да нема успостављених услуга за особе са сметњама као алтернативних облика
подршке за живот у заједници, нема информисања, ни синхронизованих мера за смањење социјалне
искључености. Ниски приходи у породици, недоступност сервиса, услуга и јавних и културних добара, уз
постајање недовољне прихваћености у социјалном окружењу, утичу неповољно на ниво аспирација особа са
инвалидитетом. Резултат овог зачараног круга јесу усамљеност, изолованост и веома ниска партиципација у
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друштвеном животу.
Успостављена је међусекторска сарадња на пружању подршке и помоћи особама са сметњама и њиховим
породицама, потписан споразум о сарадњи и формиран координациони одбор од представника 16 потписника
споразума, што је од изузетног значаја. Овим, уз активну партиципацију корисника, треба да се обезбеди
интегративан приступ у планирању, успостављању услуга, реализацији активности. Тиме се омогућава развој
програма помоћи и подршке особама са сметњама и њиховим породицама, како би се створиле могућности да
воде активнији, самосталнији и садржајнији живот.
На подручју општине Алексинац има ромских насеља у Алексинцу, Прћиловици, али и Рома који живе у
другим селима на подручју општине. Услед свих негативних тенденција које прате ову мањинску групу, њеног
специфичног начина живота и предрасуда које друштвена заједница гаји према њима, ромска заједница живи
на друштвеним маргинама. Посебно су угрожени Роми у ромском насељу у Прћиловици. Насеље је без
урбанистичког и инфраструктурног решења. Објекти за становање су крајње неусловни, представљају
импровизоване куће од приручног материјала, које не испуњавају ни један услов за становање, неадекватне
величине у односу на број лица која у њима живе. Околина је запуштена, прљава, са смећем около, са
неуређеним улицама.
Ова ромска заједница представља локалну заједницу типа махале коју карактерише изражена материјална
несигурност, чак и екстремно сиромаштво. Радно способни припадници ромске заједнице, најнижег су
образовног статуса, нису у могућности да нађу стално запослење, углавном обављају неке повремене
послове. Већи број њих су корисници сталне новчане социјалне помоћи, једнократних помоћи и других права
по основу општинске Одлуке о социјалној заштити. Недостатак одеће, обуће, уџбеника, школског прибора,
средстава за личну хигијену и новца, представља њихов влики проблем.
Сиромаштво и неадекватна исхрана, услови становања, слаба информисаност и ниво знања о очувању здравља
утичу на веома лоше здравствено стање ове популације. Од стране медијатора за здравство и радом Центра за
социјални рад, обезбеђене су већини здравствене књижице, одређена имена деци, извршен упис, али још увек
има оних који не поседују лична документа. Обезбеђени су неки здравствени прегледи, али услед непостојања
адекватне здравствене образованости, постоји потреба да се и даље томе посвећује велика пажња.
Не похађају сва ромска деца предшколску установу и школу, због едукативне запуштености често уче по
посебном програму. Често напуштају школу, или не настављају школовање након основне школе.
Карактеристично је да мушкарци заснивају заједницу најчешће старости од 15-17 година, девојке од 12-14
година и рађају деце. Планирања рађања нема. Њихов живот пролази у скитњи, прошњи, а евидентирана је и
продаја деце од стране родитеља. Бележи се трансгенерацијско преношење просјачења, које је таквог карактера
да у сарадњи са релевантним институцијама треба предузети плански осмишљене дугорочне мере у циљу
спречавања.
Нема довољно активности на подручју општине за унапређење квалитета образовног, културног, социјалног
начина живота Рома, уз неговање њихових културних вредности, обичаја и традиције. Ове активности би требало
да доведу до промене односа Рома према себи самима, као и до прихватљивијег односа друштвене заједнице према
њима, што би се, између осталог, постигло њиховим личним учешћем и ангажовањем, организовањем, те
развијањем осећања грађанске одговорности. Потребан је низ активности на подручју општине са циљем
решавања одређених проблема за циљне групе које се са њима суочавају у циљу побољшања квалитета живота
свих грађана и активног учешћа у животу друштвене заједнице.
5.2. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Општи подаци о Дому здравља Алексинац
Здравствена заштита у Општини Алексинац има традицију дугу 170 година, односно од 1836. године, када је у
Алексинцу формиран карантин за људе који долазе из Турске, као одбрана од куге, колере и других заразних
болести.
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Две године касније 1876. године, као последица наглог развоја Алексинца, који је тада био гранично и важно
војно стратешко место са царином, отворена је болница. Ова година се узима као почетак организоване
болничке заштите у овом граду.
Услед даљег развоја града стекли су се услови за побољшање функционисања болнице, па су 1893. године
саграђени објекти у којима су почели са радом опште одељење са породилиштем, грудно и заразно одељење и
капела. 1960. године формиране су специјалистичке службе, одељење хирургије, гинекологије и
интернистичких болести, тако да се ова година узима као година почетка рада специјалистичких служби.
Медицински центар као јединствена установа формиран је 1964. године. 1976. године усељена је зграда Нове
болнице, а почев од 1992. године формиран је Здравствени центар "Алексинац".
На основу Закона о здравственој заштити, 14. јануара 2014. године извршена је деоба Здравственог центра
„Алексинац“ на Дом здравља Алексинац и Општу болницу Алексинац.
Оснивачка права над Домом здравља Алексинац преузела је Општина Алексинац.
Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата:
1) превентивну здравствену заштиту за све категорије становника;
2) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију
болесних и повређених;
3) превентивну здравствену заштиту групације становништва изложених повећаном ризику обољевања
и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
4) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
5) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
6) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
7) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
8) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
9) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју;
10) заштиту менталног здравља;
12) организовање и спровођење мера у случају елементарних и других већих непогода и ванредним
приликама;
13) обезбеђивање услова за стално стручно усавршавање здравствених радника, здравствених
сарадника и осталих запослених;
14) организовање и спровођење мера сталног унапређења квалитета здравствене заштите и унутрашње
провере квалитета рада;
15) управљање медицинским отпадом, у складу са законом;
16) спровођење општих и посебних програма здравствене заштите становништва;
17) друге послове утврђене Законом.
У оквиру Опште болнице функционишу следећа одељења и службе:
- Одељење хирургије, ортопедије и урологије са амбулантним службама
- Интерно одељење са амбулантном службом
- Одељење гинеколошко-акушерске службе са неонатологијом
- Дијагностичке службе: лабораторија, микробиологија, рентгенологија
- Специјалистичко консултанстске службе: ОРЛ, очно, кожно, АТД
- Кабинет за неуролошка и ментална обољења (укључујући рад психолога, логопеда и
социолога)
- Служба за опште и правне послове и
- Служба за финансијско економске послове
У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и
рехабилитационе услуге из следећих области здравствене делатности: опште медицине,
педијатрије,
гинекологије, хитне медицинске помоћи са санитетским превозом, поливалентне патронаже, кућног лечења и
здравствене неге, епидемиологије и стоматологије, у два матична објекта у Алексинцу и тринаест здравствених
амбуланти.
Ради рационалног и ефикасног обављања делатности и контроле стручног рада у Дому здравља се образоване
следеће организационе јединице:
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I СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА, КУЋНО
ЛЕЧЕЊЕ И ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ И ХИГИЈЕНСКО
ЕПИДЕМИОЛОШКУ ЗАШТИТУ
I 1) Одељење за здравствену заштиту одраслих становника
I 2) Одељење за кућно лечење и здравствену негу
I 3) Одсек епидемиологије
II СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ
ДЕЦЕ, ЖЕНА И ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ
II 1) Одељење за здравствену заштиту предшколске и школске деце
II 2) Одељење за здравствену заштиту жена
II 3) Одељење за поливалентну патронажу
III СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
IV СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
IV 1) Одељење за дечју и превентивну стоматологију
IV 2) Одељење за општу стоматологију и протетику
V СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
V 1) Одељење за правне послове
V 2) Одељење за опште и кадровске послове
V 3) Одељење књиговодства
V4)Одељење финансијске оперативе са планом и анализом и набавком
VI СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
У Дому здравља Алексинац тренутно је у радном односу 173 радника, и то: 28 специјалиста грана медицине, 8
специјалиста грана стоматологије, 17 доктора медицине, 4 доктора стоматологије, 70 медицинских сестара –
техничара, 15 стоматолошких сестара – техничара, 7 административних радника, 14 техничких радника и 10
возача хитне помоћи. Да бисмо омогућили нормално функционисање Дома здравља Алексинац, који пружа
услуге осигураницима (51.800 становника + 1.700 становника избеглица) са градским подручјем, и 72 села,
разуђености од чак 707 км2 и огромне удаљености између села и 40км Коридора 10, потребан нам је, а у складу
са Кадровским планом за 2015. годину и Правилником о условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене заштите, следећи кадар: 2 специјалиста грана
медицине, 3 доктора медицине, 10 медицинских сестара – техничара и 7 немедицинских радника.
Управни одбор Дома здравља Алексинац, на седници одржаној 17.05.2013. године, је усвојио Стратешки план
Дома здравља за период 2013 - 2017 година.
Стратешки план садржи четири општа циља:
1. Унапређење здравља становништва Општине Алексинац, унапређење превентивних здраствених услуга
и побољшање здравственог стања становништва.
2. Промоција здравих стилова живота са смањењем неадекватних понашања 7% - 10 % за пет година.
3. Побољшање квалитета рада.
4. Развој нових начина плаћања као развој ресурса Дома здравља Алексинац
Стратешки циљеви садрже специфичне циљеве, који се реализују и требају бити реализовани у наредном
периоду, кроз годишње израђене Оперативне планове - планове рада Дома здравља.Оперативним планом за
2015 годину, се постиже извршење планираних задатака у складу са важећим прописима, упуствима и планом
рада Дома здравља, уз поштовање безбедности корисника здраствених услуга и запослених.

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

28.децембар

2016. године

страна 1007

Ресурси за остваривање Оперативног плана су:
 људски ресусрси, запослени
 опрема
 објекти
 финансије
Саставни део Оперативног плана су
 План рада
 Финансијски план
 Збирни план набавки
Дом здравља Алексинац је акредитована установа, почев од новембра 2013. године. У установи постоје јасно
дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга, од пријема и тријаже преко
спровођења лечења до завршетка лечења. Успостављене су нове процедуре и ревидирају се постојеће у складу
са акредитацијским стандардима. Процедуре се налазе у свакој служби и доступне су свим запосленима.
Дом здравља Алексинац поступа у складу са Планом за унапређење квалитета. Квалитет и безбедност
пацијената се редовно прате и унапређују. Поред Комисије за Унутрашњи надзор Дома здравља, на нивоу
служби одређене су одговорне особе за контролу квалитета рада, тако да се очекује да ће у наредном периоду
квалитет рада Дома здравља бити још бољи. Уочене примедбе се евидентирају и анализирају са запосленима и
доносе се препоруке за унапређење. На нивоу служби успостављени су планови унапређења квалитета рада,
исти се редовно анализирају и предузимају се неопходне активности на унапређењу квалитета.
План рада и развоја Дома здравља Алексинац
План развоја
Мисија
Дом здравља Алексинац је установа која пружа здравствене услуге примарне здравствене заштите
становништву Општине Алексинац у којој су корисници и њихови здравствени проблеми центар рада нашег
стручног кадра. Као успешни носиоци рада, унапређујемо здравље свих наших суграђана, пружањем
квалитетних здравствених услуга, уз континуирано унапређење превенције и раног откривања болести.
Визија
Дом здравља Алексинац ће бити респектабилна и поуздана здравствена установа чије услуге ће користити
грађани пуни поверења у знање, професионалне компетенције здравствених професионалаца. Дом здравља
Алексианц постаће место у коме ће се константно унапређивати превенција, а болести успешно
дијагностиковати, лечити и излечити уз стално унапређење квалитета здравствених услуга и задовољства
корисника.
Swot анализа
Снаге
 Кадар –-стручност, тимски рад, искуство
 Доступност здравствене заштите кроз
развијену мрежу здравствених станица
 Коришћење савремених медицинских
технологија
 Стручан,искусан и тимски оријентисан
менаџмент
 Комуникација са локалном

Слабости
 Недостатак финансијских средстава
 Дотрајали објекти
 Високи трошкови одржавања
 Страх од промена
Комуникација међу запосленима
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 самоуправом
 Добра доступност
Могућности
 Учешће у пројектима Министарства здравља
 Појава нових доступних технологија на
тржишту
 Мултиетничка заједница/ромска популација
 Поверење
Могућност обављања допунског рада

Предмет унапређења
Унапређење превентивних прегледа
Наставак примене клиничких путева, увођење нових
и њихова имплементација у свакодневном раду
Поштовање усвојених процедура
Побољшање безбедности пацијената
Обезбеђење адекватне опреме за рад, формирање
централне стерилизације
Набавка опреме неопходна за функционисање
Активно учешће у обележавању кроз календар
јавног здравља
Унапредити Сајт Дома здравља у циљу побољшања
информисања корисника о раду Дома здравља
Праћење пројекта Министарства здравља и
могућност учествовања

Претње
 Законска регулатива која смањује број
запослених
 Мањи буџет,смањење средстава од стране
РФЗО-а
 Оптерећеност грађана болестима
 Лоше стање у привреди
 Ниска здравствена култура
Одлив кадрова на секундарни ниво
Ниво
приоритета
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Мере и активности
Промоција превентивних активности
Позивање пацијената писаним путем
Континуирано
Континуирано
Побољшање техничких услова
Набавка, едукација кадра
Набавка
Континуирано
Континуирано
Континуирано

5.3. ЗАПОШЉАВАЊЕ
Нацинална служба запошљавања
Служба за запошљавање у Алексинцу представља организациону јединицу Националне службе за запошљавање
– Филијала Ниш и обухвата општину Алексинац и Ражањ. У Служби је запослено укупно 9 лица (висока
стручна спрема 2, виша стручна спрема 4, средња стручна спрема 3).
Мере и активности које спроводи Служба за запошљавање дефинисане су Националном стратегијом
запошљавања 2011 - 2020. године, Националним акционим планом запошљавања за текућу годину, који
представља операционализацију Стратегије, и Планом рада Филијале. У израду и дефинисање циљева и
приоритета политике запошљавања укључени су социјални партнери, релевантне институције и остале
заинтересоване стране.
Стратегија запошљавања за период 2011-2020. године има за циљ да у наредном периоду пружи подршку
развоју земље у оквиру кога ће запошљавање и смањење сиромаштва заузимати централно место.
Карактеристике незапослености:
Проблем незапослености је изразито велики у општини Алексинац. Финансијска и економска криза се
негативно одражава на све сегменте живота и утиче на смањење прихода становништва кроз : смањење
запослености и повећање незапослености, промене динамике зарада, замрзавање плата и пензија, смањење
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кредитирања становништва. Посебно је драматичан утицај кризе на положај теже запошљивих лица и
осетљивих категорија незапослених.
Према подацима Републичког завода за статистику ниво незапослености и општини Алексинац је 156 на 1.000
становника. Број незапослених на евиденцији Нациоиналне службе за запошљавање у општини Алексинац на
дан 31.12.2014. године износи 7.403 лица, од тога 3.696 су жене,што је за 8,87 % мање у односу на децембар
2013.године.
1.Структура незапослених према полу и годинама старости

Мушкарци
Жене
Укупно

15-19г

20-24г

25-29г

30-34г

35-39г

40-44г

45-49г

50 год
и више

107

582

520

436

493

454

425

1103

4120

91

404

424

416

406

431

421

690

3283

198

986

944

852

899

885

846

1793

7403

Укупно

Као посебaн проблем издваја се велики проценат незапослених до 30 година старости, 28,75%, као и велики број
старијих од 50 година (24,22%).
1. Структура незапослених према полу и дужини тражења запослења
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5 дo 10г

Више од
10г

Укупно

Жене

704

403

371

556

703

546

3283

Мушкарци

877

641

597

936

784

285

4120

1581

1044

968

1492

1487

831

7403

Укупно
2.

Структура незапослених према степену стручне спреме

I ССС
Жене

II ССС

III
ССС

V ССС

IV

VI-1
ССС

VII
ССС

Укупно

919

376

685

950

13

182

159

3284

Мушкарци

1043

444

1331

937

77

159

128

4119

Укупно

1962

820

2016

1887

90

341

287

7403

Незапосленост је највише распрострањена међу онима са средњим нивоом образовања 3903, одн. 52,72%. Посебно је
забрињавајућ податак да је међу незапосленима 37,58% (3782) без квалификације или полуквалификовано.
Имајући у виду да су на тржишту рада потребни стручни радници са искуством и додатним знањима и вештинама
велики проблем представља и чињеница да од укупног броја незапослених чак 43,54 % први пут тражи запослење.
Повећање запослености, тиме и побољшање положаја и услова живота свих, а посебно социјално угрожених
категорија, могуће је само координираним активностима надлежних републичких и општинских органа и применом
активних мера запошљавања прилагођених условима и потребама средине.
5.4. ОБРАЗОВАЊЕ
Установе образовања обухватају разгранату мрежу објеката у оквиру једне предшколске установе, осам установа у
којима се образују ученици основношколског узраста, једне школе за ученике са сметњама у развоју, основне музичке
школе, три средње школе и једне високошколске установе за образовање васпитача.
Предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 830 деце у 29 објекта Предшколске установе „Лане“. Ова
установа пружа услуге полудневног и целодневног смештаја деце у Алексинцу и селима на територији општине.
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Основним образовањем обухваћен је 3 851 ученик, у 243 одељења, док се у установама средњег образовања
налази 1 207 ученика у 50 одељења.

Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив школе

Ред.
Бр.
1.
2.

Назив школе

3.

Основно образовање
Број ученика

Љупче Николић
Вожд Карађорђе
Јован Јовановић Змај
„Вук Караџић“ Житковац
„Десанка Максимовић“ Катун
„Аца Синадиновић“ Лоћика
„Свети Сава“ Суботинац
„Стојан Живковић Столе“ Трњане
„Смех и Суза“
„Владимир Ђорђевић“ Алексинац

980
635
250
784
154
343
156
331
63
396

Средње образовање
Број ученика

Алексиначка гимназија
Техничка школа
“Прота Стеван Димитријевић“
Пољопривредна школа „Шуматовац“

Број одељења
41
33
21
39
24
34
16
32
10
20,90 класа
музичка школа
Број одељења

365

16

623

22

252

11

Само је једна установа свој рад посветила образовању васпитача у оквиру високих струковних студија, где је
2016/2017.године био уписан 391 студент, од чега 323 на основним и 68 на специјалистичким студијама.
Све наведене установе воде посебну бригу о ученицима којима је потребна посебна помоћ и подршка, или
долазе из средина које су мање подстицајне за раст и развој деце. Уважавају се потребе ученика-припадника
националних мањина, а ромски асистенти већ неколико година имају своје место у основним школама на
територији општине, чинећи неопходну карику доступности образовања, онде где је то потребно. Такође,
укључивање деце са посебним потребама у редовно школовање, престало је да буде само декларативно, већ је
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саставни део живота и рада институција образовања. Осим законске регулативе која је дала потпору
инклузивном образовању, активан рад интерресорне комисије на нивоу општине Алексинац, допринео је да
пуну помоћ и подршку добију сви ученици којима је неопходна. Радом интерресорне комисије и институција
образовања у 2015. години било је обухваћено 28 деце. Рад ове комисије показао се као повезујући фактор
између институција социјалне, здравствене заштите, образовања и деце и родитеља.
За ученике који путују до установа образовања и васпитања од школске 2012. год. су обезбеђени трошкови
путовања преко 2 км. Такође, за ученике првог образовног циклуса последње три године (од школске 2011/2012.
год.) обезбеђени су бесплатни уџбеници, што је утицало на повећање нивоа доступности образовања у општини
Алексинац.
Текуће одржавање објеката и изградња нових финансира се средствима локалне заједнице. У току 2016. год.
издвојено је за ову намену 19.300.000 динара. Буџетом је планирано издвајање у 2017. у износу 30.000.000.
Ипак овај износ није довољан за подмиривање свих потреба установа, што због велике територијалне
разуђености, али и због стања објеката установа образовања. Велики број објеката у сеоским срединама још
увек нема елементарне хигијенске услове који подразумевају тоалете, водоводну и канализациону мрежу.
Све установне су прошле кроз процес развојног планирања, едуковане за рад на самосталним пројектима, како
би осим редовног прилива средстава из буџета општина и републике, биле самосталне у конкурисању са
педлозима пројеката код различитих донатора. Осим пројеката који подразумевају адаптацију, изградњу и
опремање објеката, институције образовања често конкуришу како би утицале на подизање нивоа сопствених
компетенција. Уочен је већи број пројеката у којима учествују, па су тако две школе у Житковцу и на
Алексиначком Руднику отвориле своја врата за образовање одраслих кроз пројекат „Друга шанса“. Овим
образовањем обухваћено је 80 ученика.
Мада оснажене за ослањање на сопствене ресурсе, ипак је потребно више средстава остварених кроз различите
пројекте, како би установе образовања обезбедиле повољније услове за рад.
Неформалним облицима образовања обухваћен је знатан број деце и младих и њихова већа улога када је у
питању учешће у различитим нивоима одлучивања. Посебан утицај на побољшање ове слике имала је сардња
Канцеларије за младе и образовних институција, чији је један од циљева поспешивање активнизма младих.
Различите врсте едукација деце и младих пружане су и кроз сарадњу школа и Центра за кулуру и уметност.
Несумњив допринос дале су и невладине организације и хуманитарне организације кроз различите обуке,
нарочито на пољу превенције.
Стално стручно усавршавање васпитача, наставника, стручних сарадника у установама образовања финансира
се из средстава локалне самоуправе. У ту сврху издвојено је 2.000.000 у току 2016. год. За 2017. год. планиран је
износ од 2.200.000. Васпитачи, наставници, стручни сарадници у предшколским установама, основним и
средњим школама као и вишој школи, поседују знања која су потребна за разне облике едукације корисника
социјалне заштите, као и њихово активно укључивање у све облике формалног и неформалног образовања. У
обрнутом смеру, у оквиру институција социјалне заштите велики број запослених из установа образовања имао
је прилику да похађа семинаре који су имали за циљ подизање сензибилитета заједнице за потребе корисника
услуга социјалне заштите. У том циљу, акциони планови установа би требало да се усмере ка планирању већег
броја заједничких активности, ка отворености и сарадњи у најбољем интересу свих социјалних чинилаца.
Неопходна карика је умрежавање свих установа које се баве децом и младима, односно потписивањем
протокола о сарадњи, који би били обавезујући за све установе.
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Потребна је и отворена комуникација у раном откривању проблема у понашању, образовању и развоју деце.
Учитељ, васпитач, наставник би требало да први открије знаке васпитне запуштености и неодговарајуће бриге
о детету. Он може помоћи у откривању најефикаснијх начина за ублажавање неједнаких услова образовања
деце из социјално депривираних породица, деце са сметњама у развоју, деце без родитељског старања...
Већина запослених у образовању истиче да је потребно додатно повезивање и едукација кадрова за подршку
инклузивном образовању. Обезбеђивање материјалне подршке за набавку уџбеника, школског прибора,
бесплатног оброка, екскурзије кроз средства планирана и предложена од стране ИРК помогла би породицама.
Повезивање институција и породице, едукација родитеља и локалне заједнице, предупредила би неадекватан
смештај деце и поспешила интеграцију у свакодневне социјалне токове, уз неспоран утицај на превенцију
настанка и генерацијског преноса социјалних проблема.
Различити клубови за децу и омладину у оквиру одговарајућих образовних институција, које поседују
одговарајући простор и опрему и које би могле да обезбеде различите образовно-васпитне услуге, решиле би
бриге многих родитеља. Због лошег материјалног статуса и обавеза, које намећу савремени услови рада, многи
родитељи нису у ситуацији да деци обезбеде адекватну бригу, при чему се деца често препусте неадекватном
васпитању. У том циљу неопходан заједнички превентивни рад свих институција.
Дневни боравци, за које би услове могле да обезбеде институције у граду, само су наговештај да би се могло
помоћи породици у социјалној кризи. Школе у сеоским подручјима углавном поседују објекте, али због лоших
материјалних услова и без неопходне помоћи, имале би проблема са организовањем овакве врсте услуга.
Подршка различитим облицима организовања младих, саветовалиштима, клубовима за младе, окренутост
спорту, промовија здравих стилова живота, могу бити још један начин учешћа образовно-васпитних установа у
превенцији социјално неприхватљивог понашања деце и младих.
5.5. ЦИВИЛНИ СЕКТОР
5.5.1.Црвени крст
Црвени крст Србије јесте хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација основана за
територију Републике Србије.
Организација Црвеног крста Алексинац која постоји и ради већ 138 година, велики значај придаје реализацији
традиционалних акција, здравственом просвећивању, обуци у пружању прве медицинске помоћи, добровољном
давалаштву крви, програму психосоцијалне подршке, као и помоћи избеглим, расељеним и социјално
угроженим лицима, болеснима и старима.
Мисија Црвеног крста Србије најсвеобухватније је изнета у Статуту Црвеног Крста, (члан 8.): „да олакша
људску патњу, са задацима: да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких
или других несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном
праву, да првенствено делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите и унапређује
хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања потреба, пружа социјалну заштиту и збрињавање.“
На основу података којима располаже Црвени крст Алексинац,процењујемо да у нашој општини од социјалне
помоћи живи око 15% становништва општине.
Постоји тенденција све веће угрожености и пораста разних болести, на шта утичу:
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демографске промене (старење становништва,миграције)
здравствени ризици изазвани економском кризом условљавају пораст хроничних незаразних болести,
малигних обољења, епидемије заразних болести (ТБЦ, СИДА, болести зависности, болести поремећаја
исхране идр.)
перманентни стрес коме је било изложено становништво (ратно окружење, ратно стање, политичка
нестабилност, инфлација) су фактори ризика за ментално здравље које не престаје престанком
узрочника већ се јављају протоком неког времена.

На основу сагледаних потреба приоритетни задаци Црвеног крста су:
 унапређење програмских делатности и развој техничких услова
 реализација програма који имају водећу улогу у области хуманитарног деловања
 обезбеђење неопходних финансијских средстава
 реализација традиционалних акција у свим областима деловања
 обезбеђење и дистрибуција хуманитарне помоћи
 веће отварање организације у окружењу, унапређење односа са јавношћу, јачање партнерских односа
 остваривање волонтерства укључивањем разних професија у активност Црвеног крста
 реализовање акција Црвеног крста Србије
 реализовање програма и пројекта Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца,
Међународног комитета Црвеног крста
 стално праћење и ажурирање базе података о социјалној угрожености локалног становништва и других
потреба на хуманитарном и здравственом плану.
У области социјалне делатности Црвени крст пружа помоћ деци без родитељског старања,деци без једног или
оба родитеља, самохраним родитељима, старим и изнемоглим лицима, социјално угроженим лицима,
инвалидним лицима, избеглим, прогнаним и расељеним лицима, осталим лицима у стању социјалне потребе,
Установама социјалне и здравствене заштите.
Црвени крст се бави дистрибуцијом хуманитарне помоћи, психосоцијалном подршком ромској деци и деци из
осетљивих група “Програм подршке ромској деци и деци из осетљивих група у образовању“, “Програм помоћи
деци и младима са хендикепом“ ,програм „Промоција борбе против трговине људима“, итд.
Црвени крст у спровођењу програмских активности сарађује са државном и локалним органима,
институцијама које се баве хуманим задацима и свим људима спремним да помогну угроженима поштујући
седам основних принципа Црвеног крста.
5.5.2. Удружења грађана (невладине организације)
У алексиначкој општини према Регистру друштвених организација и удружења грађана (2009) има више од 130
удружења грађана од којих је највише културно-уметничких и спортских. Што се тиче активног социјално
хуманитарног рада њиме се бави тек незнатни део регистрованих удружења. Најактивније у овој области су
Организација Црвеног крста,Међуопштинска организација Савеза слепих и слабовидих, Оппштинска
организација глувих и наглувих (ООГНАЛ), Друштво за помоћ МНРЛ, оганизација „Каритас“ Друштво за
развој креативност, Удружење „Имам право“и Удружење Нада. Највећи број удружења грађана је потпуно
пасивно без икаквих евидентираних активности.
Ако удружења посматрамо из угла социјалне политике само неколико као приоритетну област деловања наводе
социјалне проблеме, али све које су активне имају различите модалитете деловања у оквиру социјалне
политике: заштита људских права, подршка деци и младима, маргинализованим групама, старим особама,
незапосленима и особама са инвалидитетом.
Као једну од приоритетних области деловања заједничко за већи број удружења је развој локалне заједнице.
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Заједнички су и основни проблеми удружења у алексиначкој општини:
 недостатак средстава за финансирање активности (строго пројектно финансирање од стране страних
донатора),
 често неразумевање локалних власти,
 незаинтересованост и немотивисаност младих за рад у удружењима,

недостатак грађанског активизма,

слаби професионални капацитети,

неинформисаност о програмима које спроводе различити донатори и

непостојање буџетских линија у локалном општинском буџету за финансирање пројеката.
5.5.2.1. Друштво за помоћ МНРЛ Алексинац
Друштво за помоћ МНРЛ Алексинац основано је априла 1980. године са седиштем у Дому Црвеног крста где је
рад био волонтерски. Од 1998. године Друштво добија плаћеног секретара, а 2001. године и просторије у улици
Момчила Поповића где је смештена и Библиотека играчака. Просторије за рад Друштва обезбеђене су од стране
локалне самоуправе.
Структура запослених у Друштву
Секретар
Педагог
Дефектолог
Психолог
Наставник
Васпитач
Родитељи
Друштва
раз.наставе
МНР лица
1
1
1
1
2
1
3
У Сталном радном односу код Друштва је једино секретар Друштва, док су остала лица ангажована на
реализацији Пројекта Дневног боравка за особе са сметњама у развоју и психосоцијалне подршке као стручни
сарадници.
Друштво за помоћ МНРЛ Алексинац као социо-хуманитарно непрофитно удружење особа ометених у развоју и
њихових родитеља ангажује се на остваривању програмских задатака у циљу побољшања квалитета живота
МНР лица. Своје циљеве и задатке предвиђене Статутом остварује у складу са постојећим Законским
прописима. Друштво континуирано ради на стварању позитивне климе у друштвеној средини за промовисање
права лица са интелектуалним хендикепом. Због изражене појаве изолације људи са интелектуалним
хендикепом Друштво настоји да континуирано реализује програме психосоцијалне подршке за лица са
посебним потребама
Годишњи приказ броја корисника
Година
2010
2011
2012
2013
2014

Број корисника
332
405
410
425
635

Структура корисника према категоријама ометености
Старосна група
Кретање корисника према категоријама ометености
Лако
Умерено
Тешко
Деца и омладина
202
146
29
Одрасла лица
86
58
35
Остарела лица
32
28
19
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Број корисника се из године у годину повећава, па је изненађујуће велики проценат (3.5%) инвалида на
територији једне мале општине као што је општина Алексинац. Већина породица које имају лице са
инвалидитетом због сиромаштва и незапослености припадају социјално угроженој категорији становништва.
Ове породице живе од социјалне помоћи и немају друге изворе прихода нити адекватне услове за бригу и
задовољавање потреба својих чланова. Друштво често настоји да пружи неку материјалну помоћ
најугроженијим корисницима али је она често недовољна и неадекватна.
Друштво за помоћ МНРЛ настоји да обезбеди лицима са интелектуалним хендикепом која се налазе на
школовању у основној школи за специјално образовање помоћ у куповини уџбеника и школског прибора. У
2014. години специјално образовање похађа 75 ученика, од првог до осмог разреда, са територије наше
општине.
До 1998. године буџет СО Алексинац је финансирао само делимично материјалне трошкове Друштва за помоћ
МНРЛ. Од 1998. године прихватајући потребу већег ангажовања на задовољавању потреба МНР лица СО
Алексинац финансира зараду једног радника са вишом школском спремом који обавља послове секретара
Друштва.
Од 2001.-2009. године Друштво за помоћ МНРЛ реализује Пројекат: Рехабилитација у локалној заједници за
децу са сметњама у развоју и њихове родитеље кроз дневне активности. Овај Пројекат је финасиран од стране
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Захваљујући овом Пројекту створене су просторне,
материјалне и техничке предуслове за почетак рада дневног боравка за децу са развојним сметњама (МНР
лица). Око овог Пројекта окупљен је тим стручњака као што је приказан у табели који је посебно едукован за
рад са децом са интелектуалним хендикепом и осталим ОСИ. Захваљујући подршци УНИЦЕФ-а и ’’Save the
children’’ у просторијама Друштва за помоћ МРНЛ ради Библиотека играчака. Стучни тим прошао је следеће
едукације: Јачање капацитета друштва за одрживи развој, Управљање пројектним циклусом и писање предлога
пројекта. Прикупљање средстава и јавно заступљање, рад са ликовним материјалима и.т.д.. Пројектом
психосоцијалне подршке у оквиру простора Друштва за помоћ МНРЛ Алексинац настојим да развијамо и
дограђујемо индивидуалне потенцијале наших корисника кроз остваривање права на образовање, игру, активан
одмор и учешће у културним активностима и социјалној интеграцији. Наше циљне групе су:
 Деца са сметњама у развоју са територије општине Алексинац,
 Деца која по завршетку СОШ због лошег здравственог стања немогу да наставе даље школовање,
 Деца и млади из хранитељских породица,
 Родитељи и хранитељи деце са развојним сметњам,
 Деца из редовне популације из предшколске установе и основних школа (инклузија).
Структура корисника обухваћених пројектом

1.
2.
3.

Структура корисника
Називи група корисника
Број корисника обухваћених Пројектом
Деца са развојним сметњама
120
Деца са комбинованим сметњама и
26
рада по ИОП-у
Деца која после завршетка Специјалне
23
основне школе нису у могућности да
се школују
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Друштво за помоћ МНРЛ Пројекте психосоцијалне подршке успешно реализује захваљујући добро развијеним
партнерски односима са :
 Општином Алексинац
 Центром за социјални рад,
 ОШ „Смех и суза“,
 ОШ „Љупче Николић“,
 ДУ „Лане“
 Домом за одрасла лица у Кулини
 Каритас центром
На реализацији наведеног Пројекта Друштво успешно сарађује са Министарством рада запошљавања и
социјалне политике, локалном самоуправом, Републичким Савезом Друштва за помоћ МНРЛ и локалним
институцијама.
Успешну реализацију Пројекта психосоцијалне подршке за децу ометену у развоју кроз дневни боравак
омогућује добри, кадровски, материјално-технички и просторни услови који су створени задњих пет година
кроз успешну сарадњу Друштва, локалне заједнице и ресорног Министарства. Године 2003. уз финансијску
подршку УНИЦЕФ-а, ’’Save the children’’ адаптиран је простор од 50м² и отворена Библиотека играчака , а 2005.
године дограђен је простор од 32м² са мокрим чвором, кухињом и просторијама за радно-окупационе
активности, уз финансијску подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.Уведено је и
грејање на гас 2009.године, за простор од 90м2. Све ово урађено је захваљујући активном односу Управног
одбора Друштва и стручњака окупљених око Друштва који су писали предлоге пројекта и истим конкурисали
код донатора и ресорног Министарства.
Друштво за помоћ МНРЛ Алексинац је солидно опремљено техничким средствима за остваривање својих
програмских активности и то: компјутер, скенер и штампач, фотокопир апарат, телефон са факсом, телевизор,
музичка линија, ДВД, фотоапарат, велики фонд играчака за развијање ситне и крупне моторике, радна соба за
радно-окупационе активности са стоним разбојима, опрема за спортске активности,итд.
Да би успешно наставило свој рад ,Друштву за помоћ МНРЛ неопходна је доградња објекта за радну и
физикалну терапију,што се планира у скорије време.
5.5.2.2. Општинска организација глувих и наглувих Aлексинац
(ООГНАЛ)
ООГН Алексинац основана је 1978 године. У почетку је радила у саставу нишког савеза глувих. Од 1978 до
2009 године организација је радила на више локација.Најдуже је користила просторије ОО слепих и слабовидих
испод трибина стадиона. Како ово дељење просторија са слепима није функционисало, ООГНАЛ се сели на
данашњу локацију у улици Књаза Милоша 31/2. Простор није адекватан за рад организације а нема довољно
средстава за изнајмљивање бољег.Организација нема своје просторије додељене од стране Општине Алексинац.
ООГНАЛ има једно запослено лице (техничког секретара са ССС) које се финансира преко пројеката
расписаних од стране СО Алексинац као и МРСП.
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Организација глувих и наглувих се брине о 115 глувих лица на територији општине.
СТРУКТУРА КОРИСНИКА
1

Називи група корисника

2

Деца и омладина

3
4
5

Наглуви

Глуви

Број корисника

2

4

6

Одрасла лица

21

48

69

Остарела лица

15

25

40

УКУПНО

38

77

115

Организација је удружење грађана које се бави помагањем и унапређењем живота лицима без слуха. У току
године чланови ООГНАЛ учествују на разним културним и спортским такмичењима на којима редовно освајају
медаље, признања и похвале. Такође организују и били су домаћини многих државних првенстава ( риболов,
стони тенис) као и културних манифестација ( Смотра глуме, пантомиме и ритмичких игара).
Реализован је пројекат „Живот без насиља“ уз помоћ чланова Удружења „Имам право“ који је финансирало
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социајлна питања, у оквру кога су глуве и наглуве жене упознате
са правимавезаним за насиље у породици и оснажене кроз психолошке радионице у циљу заштите и спречавања
насиља. ПОсебан значај има то да су се чланови породица, супружници, синови, очеви, самоиницијативно
придружили женама на радионицама у жељи за спречавањем насиља. Раидоницама су присуствовале и глуве и
наглуве жене из Сокобање. Спроведена је медијска камапања за борбу протива насиља над женама са
инвалидитетом.
Новим законом о заштити инвалидних лица као и усвојеним законом о знаковном језику, у оквиру организације
ради преводилачки сервис који има једног сертификованог тумача као и оспособњеног администратора.
Сервис за потребе глувих лица ради 24 сата .
5.5.2.3. Међуопштинска организација Савеза слепих
и слабовидих Алексинац
Међуопштинска организација савеза слепих и слабовидих Алексинац је самостална, јединствена, добровољна,
инвалидска, социјално-хуманитарна, невладина и непрофитабилна организација која окупља слепа и слабовида
лица ради остваривања њихових заједничких интереса и потреба.
Основана је 1975.године и саставни је део Савеза слепих Србије.
Ова организација делује на територији општине Алексинац и Ражањ са седиштем у Алексинцу.
За Савез слепих послове техничког секретара обавља плаћено лице финансирано од стране Општине
Алексинац.Раније је секретар слепих обављао и послове секретара глувих и наглувих волонтерски,али је
крајем 2009.године Организација глувих и наглувих добила плаћеног секретара, као и друге просторије за рад.
Самим тим, на жалост и рад ових организација је подељен на пола радно време а смањена је и финансијске
надокнаде за рад секретара.У организацији су активна и два волонтера која немају новчану надокнаду.
Организација слепих ради на откривању и евидентирању слепих и слабовидих на свом подручју и њиховом
учлањењу, упућује лица оштећеног вида на прегледе ради утврђивања степена оштећења вида,покреће
иницијативе код надлежних органа и организација за доношење нових или измене и допуне постојећих прописа
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у области социјалне, здравствене и друге заштите слепих и слабовидих, упућује слепу децу, омладину и одрасле
на школовање, радно оспособљавање и рехабилитацију. У сарадњи са надлежним органима налази одговарајућа
радна места за слепе и слабовиде и помаже им при запослењу, ради на јачању самосвести слепих и слабовидих
лица, на развијању њихове личности,самопоштовања и осећаја одговорности. У границама могућности помаже
у организовању опоравка и бањско климатског лечења слепих и слабовидих,окупља слепа лица и разноврсним
облицима активности, помаже њихово равноправно учешће у друштвеном животу, организује и ствара услове за
бављење културно-просветним, уметничким, спортским, рекреативним, шаховским и другим аматерским и
друштвено забавним активностима у цињу свестраног развитка. Организација упознаје јавност са потребама
слепих, врши набавку тифлотехничких помагала којима се слепа и слабовида лица служе у свакодневном
животу и на радном месту, обезбеђује материјална средства и друге услове за извршење постављених задатака.
Реализују се разни облици едукације слепих корисника, описмењавање за коришћење Брајевог писма, као и
традиционалне акције, посете, излети где се анимира одређени број корисника, врши и друге задатке од
интереса за чланство.
Организација послове често обавља у сарадњи са другим удружењима, невладиним организацијама, Општином
Алексинац, Центром за социјални рад.
Од техничких средстава Савез поседује само телефон и факс, нема компјутер па се послови обављају са
приватног рачунара.
Старосна структура корисника Међуопштинске организације Савеза слепих и слабовидих Алексинац

1.
2.
3.

Називи групе корисника
Деца и омладина
Одрасла лица
Остарела лица
УКУПНО

Структура корисника
Слепи
8
31
110
149

Број корисника
8
31
110
149

5.5.2.4. Општинска организација инвалида рада Алексинац
Општинска организација инвалида рада основана је 1957. године, и ради у заједничким просторијама са
старосним пензионерима. У организацији инвалида рада нема стално запошљених лица већ се рад одвија
волонтерски. Општинска организација инвалида рада финансира се од редовне чланарине, повремене донације
од Општине Алексинац и Републичког Савеза инвалида рада. Финансијска средства се троше углавном за
организовање разних дружења и екскурзија чланова ове организације, на спортска такмичења, материјалну
помоћ члановима као и финансирање материјалих трошкова за рад ове организације.
На територији општине Алексинац има укупно 1.200 инвалида рада. Ова организација није до сада реализовала
пројекте намењене задовољавању потреба својих чланова,потребна је едукација кадра за писање предлога
пројекта. Општинска организација инвалида рада има у свом власништву камп-кућу у Сокобањи у насељу
„Јабукар“ у којој се под одређеним условима и критеријумима одмарају чланови ове организације са својим
породицама. Ова камп- кућица је руинирана и потребна је адаптација да би испуњавала све потребне услове за
несметано коришћење. Од простора Савез инвалида рада поседује поред канцеларијског простора и салу за
састанке,као и потребну опрему за рад. Свакако да су потребна и већа финансијска средства и помоћ
донатора,како би активности биле веће.
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Неопходна је и едукација чланова,ангажовање стручњака у циљу задовољавања потреба и права инвалида рада
на територији општине Алексинац.
5.5.2.5 Удружење „Стваран свет“ -Алексинац
Удружење „Стваран свет“-Алексинац основано је 2011.године.Основале су га породице и пријатељи особа са
сметњама у развоју,ради остваривања циља у области подршке особама са сметњама у развоју и њиховим
породицама,залагања за заштиту слобода и права свих особа са сметњама у развоју,побољшања услова живота и
рада,активног укључивања у нормалне животне токове ускладу са њиховим могућностима.
Удружење „Стваран свет“ активно учествује у промоцији циљева ради побољшањауслова живота особа са
сметљама у развоју на територији општине Алексинац,а уједно је и потписник Протокола о сарадњи са осталим
удружењима и институцијама ове општине.
5.5.2.6. Удружење „Имам право“
Удружење „Имам право“ je удружење грађана чији је циљ залагање за заштиту слобода и права свих људи,
предузимање активности у циљу пружања помоћи, подршке и унапређења положаја и начина живота
маргинализованих група, побољшања услова и квалитета живота у заједници. Удружење је највећи део свог
анагажовања посветило раду са особама са сметњама у развоју, пре свега са децом и њиховим породицама.
Програм подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама представља пружање информативних,
едукативних, светодавних мера и активности подстицања, подршке и оснаживања породицама. Радом
стручњака и едукатора са децом у кућним условима, уз активно учешће породицe пружа се директна и
непосредна подршка породици, долази до стицања животних вештина код детета и осамостаљивања, јачања
породичних капцитета и боље социјалне интеграције породице, чиме се превенира смештај у институције.
Програм има карактеристике иновативног, до сада недовољно примењиваног начина рада, реализује се
континуирано већ три године.
Удружење је формирало јединствену базу података о особама са сметњама на подручју општине као предуслов
за систематичан приступ утврђивању њихових потреба и свеобухватне бриге о њима. Мапирањем се дошло до
података за 1147 особа са сметњама које живе на подручју општине Алексинац. Истраживањем се дошло до
сазнања како о основним подацима о особама са сметњама, врсти сметњи, функционалности, материјалном и
стамбеном статусу, постојању дискриминације, остваривању права и услуга, потребама
Графикон: врсте сметњи

ВРСТА СМЕТЊИ
2% 1%
9% 2% 1% 2%
5%
5%
11%

интелектуалне сметње
комбиноване сметње

59%

оштећење слуха
оштећење вида
моторна оштећења

телесна оштећења
церебрална парализа
мултипла склероза
аутизам
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На иницијативу Удружења успостављена је међусекторска сарадња на пружању помоћи и подршке особама са
сметњама. Сачињен је Протокол који је потписан од стране 16 установа и организација, међу њима и општине,
формирано је координационо тело, чији је координатор из Удружења «Имам право». Успостављање
међусекторске сарадње, умрежавање пружаоца услуга и развој сервиса подршке у локалној заједници доводи до
задовољавања потреба особа са сметњама у складу са индивидуалним потребама и узрастом, обезбеђених кроз
услуге приступачне корисницима и њиховим породицама, уз активну партиципацију за успостављање, са
једнаким могућностима за остваривање права која им припадају.
Посебан значај имају активности Удружења за децу са тежим и тешким сметњама у развоју у оквиру
трансформације
домова
за
децу
без
родитељског
старања
у
контексту
деинституционализације и развијања услуга у заједници кроз пружање нове услуге Мала домска заједница.
Удружење је за децу из МДЗ реализовало радионичарске активности, активности за социјалну инклузију и
промотивне активности са циљем подршке за живот у заједници.
Удружење велику пажњу поклања развоју волонтеризма, едукацији волонтера, тако да су у Удружењу 44
едукована волонтера за рад са особама са сметњама. Организоване су едукације и за стручњаке, до сада је
едуковано њих 116 из социјалне заштите, здравства, образовних установа, удружења.
Од стране Удружења организују се трибине информативног карактера и округли столови о правима особа са
сметњама.
Свој рад и достигнућа Удружење је презентовало на стручним и научним скуповима са међународним учешћем:
у организацији Делегације ЕУ у Србији у оквиру програма „Социјална инклузија“ као пример добре праксе, у
организацији УНИЦЕФА за децу са сметњама у развоју, на форуму у Софији, у организацији Бугарске
асоцијације за лица са интелектуалним сметњама, у оквиру прекограничне сарадње Србија-Бугарска у Видину,
на конгресу Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију Србије, на међународно стручно - научном скупу
„Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, на Октобарским сусретима у
социјалној заштити, скупу Дани дефектолога, скупу „Савремени трендови у психологији“ међународног
карактера.
5.5.2.7. Друштво за развој креативности
Друштво за развој креативности је удружење грађана основано у Алексинцу фебруара 1997. године, са циљем
унапређења локалне заједнице и развоја цивилних вредности. Кроз програме и пројекте Друштва је, од 1997.
године до данас, прошло преко 4000 младих и одраслих различитог културног, социјалног и етничког порекла.
Сарадници Друштва константно унапређују свој рад и своје капацитете доприносећи развоју локалне заједнице
као и развоју цивилног друштва у Југоисточној Србији. Друштво реализује пројекте и програме намењене
младима, старим особама и свим другим категоријама становника које данас у било ком облику представљају
маргинализоване групе, не само у локалној заједници већ и шире.
Визија Друштва за развој креативности
Развијено цивилно друштво са једнаким могућностима за све, у којем сви грађани, деца и млади живе
слободним, достојанственим и продуктивним животом са развијеном грађанском свешћу.
Мисија, циљеви и активности
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Мисија организације је активно учествовање у развоју локалне заједнице, јачање активизма грађана
подржавањем грађанских иницијатива као и сарадње свих чланова заједнице са циљем развијања потенцијала и
квалитета цивилног друштва. Мисија се остварује унапређењем квалитета живота грађана и младих у
окружењу остварењем следећих циљева организације: - Промовисањем социјалне и економске стабилности,
развојем грађанског друштва, грађанског активизма и демократије, као и неговањем мултикултуралности и
очувањем природног и културног наслеђа.
Ради остварења своје визије и мисије Друштво за развој креативности реализује пројектне активности у циљу:
- Јачања цивилног друштва и трансформације јавне власти у сервис грађана кроз стварање услова за
комуникацију и међусобни позитиван утицај између цивилног друштва и јавне власти;
- Оснаживања и активног укључивања маргиналних група у друштвене токове кроз планирање, едукацију и
имплементацију кампања за јачање маргиналних група у партнерству са њима на локалном, регионалном и
националном нивоу;
- Залагања за родну равноправност и подршке грађанским иницијативама кроз кампање, трибине и едукацију
жена и мушкараца о питањима родне једнакости и реализацијом истраживања и анализама актуелних стања по
питању родне равноправности.
- Стварања услова за интезивније укључивање младих у јавни живот кроз: умрежавање, подршку иницијатива,
оснаживање тренинзима, развијање вештина едукацијом, организовање кампања, истраживања и анализе
потреба и проблема.
- Јачања постојећих капацитета организовањем и учешћем у едукативним програмима
- Пружања подршке и помоћи маргинализованим групама, као што су: стари и болесни, деца без родитељског
старања, деца и особе са посебним потребама, ромска популација, избегла и расељена лица, чланови самохраних
породица, итд.
Вредности и принципи деловања организације
1. Поштовање људског интегритета и уважавање различитости
2. Равноправност без обзира на припадност друштвеној групи
3. Отвореност и приступачност
4. Политичка независност
5. Транспарентност рада
6. Неговање тимског рада
7. Уважавање партнера
8. Толеранција
9. Солидарност и хуманост
10. Поштовање једнаких могућности
Донатори
Први велики и значајан пројекат Друштва за развој креативности био је Отворени клуб – петогодишњи Пројекат
за децу Југославије који је финансирао Фонд за отворено друштво и који се мрежно реализовао у 10 градова
Србије.
У раду Друштва посебан значај су имали пројекти намењени маргинализованим групама као што су стари,
избеглице, расељена лица, деца са посебним потребама, деца самохраних родитеља, ромска популација,
незапослени, итд. Пројекти су подржавани од стране више донатора: ИОЦЦ, ОXФАМ, ИЦС, Фонд за отворено
друштво, ИОМ, Светска банка, ЕАР, Америчка Амбасада Београд, Делегација Европске Уније у Републици
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Србији, Институт за одрживе заједнице, БЦИФ, Pestalozzi Children’s Fundation, Министарство омладине и
спорта РС, Министарство рада и социјалне политике итд.
Од оснивања до данас Друштво за развој креативности реализовало је више десетина разноврсних пројеката у
трајању од 6 месеци до неколико година.
У првој деценији постојања реализовани су претежно пројекти намењени младима као
психосоцијалне подршке ромској популацији као и избеглим лицима.

и

пројекти

У периоду од 2011. године до данас реализују се пројекти из области социјалне политике, јавног заговарања и
родне равноправности.
Друштво се све више трансформише у правцу коришћења нових методолошких приступа, нове организације
рада и препознаје се као пружаоц услуга социјалне заштите (помоћ у кући и медицинска помоћ).У партнерству
са локалном самоуправом у Алексинцу од 2011.
До данас реализована су неколико пројекта у којима је Друштво било пружалац услуга социјалне заштите:
Помоћ у кући-Клуб за старе (2011-2013), подршка Министарства рада и социјалне политике; укупна вредност 9.
144. 600 динара. Ангажовано најпре 5 а потом 4 геронтодомаћице. Укупан број корисника помоћи у кући и
медицинске помоћи у периоду 2011-2013. Је 78 старих лица из 11 алексиначких села.
Од децембра 2011. до јануара 2013. године реализован је пројекат „Отворена врата“, чији је носилац била
Општина Алексинац а Друштво за развој креативности аутор пројекта и пружалац услуга социјалне заштите.
Укупно је 87 корисника из категорије избеглих и расељених лица и домицилног становништва користило услуге
социјалне заштите (помоћ у кући и медицинска помоћ), а 15оро деце основношколског узраста користило је
помоћ у учењу.
У 2012. И 2013. години Друштво за развој креативности, финансирано је и из буџета локалне самоуправе са по
милион динара за пружање услуге помоћи у кући старим лицима у алексиначкој општини. Укупан број
корисника био је 27 старих из 7 села у алексиначкој општини.
Од априла 2013. до априла 2014. Године Друштво за развој креативности реализовало је регионални пројекат
„У име старих“ уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Норвешке. Вредност прејекта је 11.320 000.
динара за пружање услуга помоћи у кући, медицинске помоћи и волонтерског социјалног сервиса у општинама
Алексинац, Ниш и Чајетина. Укупан број корисника у овом пројекту је 178.
На основу остварених резултата у реализованим пројектима и утврђених потреба у алексиначкој општини и
ширем региону, Друштво за развој креативности све више се препознаје као пружалац услуга социјалне заштите
и у том смеру планира своје даље деловање.
5.5.2.8. Удружење ромкиња „Нада“
Удружење ромкиња „Нада“ основано је 04.07.2008.године као удружење грађана. Мисија овог удружења је
ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА РОМКИЊА И ДЕЦЕ У АЛЕКСИНЦУ. Удружење
ромкиња „Нада“ има два стратешка циља:
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1) Подизање свести локалне самоуправе и читаве заједнице о проблемима ромкиња и деце у Алексинцу, кроз
покретање различитих кампања и
2) Оснаживање ромкиња и деце у Алексинцу путем различитих едукација.
Удружење ромкиња „Нада“ члан је Ромске женске мреже Србије (РЖМ), члан је комисије за родну
равноправност и једнаке могућности у општини Алексинац и члан је Лиге Рома (СКРУГ) у одбору за родну
равноправност.
Удружење ромкиња „Нада“ реализовало је седам пројеката:
1) Пројекат „Сазнајмо наша права“ који је имао за циљ оснаживање ромкиња у остваривању права из социјалне
заштите;
2) Пројекат „Хајдемо на реку“ који је имао за циљ унапређивање еколошких услова живота становника
Алексинца кроз сређивање речне обале и едукацију усмерену наподизање еколошке свести;
3) Пројекат „Имам и ја право“ који је наставак пројекта „Сазнајмо наша права“ и произашао је из великог
интересовања ромкиња и написан је на њихов захтев;
4) Пројекат „Знам да знаш“ који је имао за циљ да повећа свест и мотивацију родитеља да помажу деци у учењу;
5) Пројекат „Подржимо ромско дете у процесу одлучивања“ који је имао за циљ побољшање квалитета
образовања ромске деце у Алексинцу;
6) Пројекат „Правила понашања на улици“ и
7) пројекат „Различити а исти“ који је имао за циљ укључивање ромске деце у ваннаставне активности и који је
резултирао позоришном представом „Бајка о пенгу“.
Круну нашег досадашњег рада представља Локални акциони план за унапређење образовања Рома за период од
2011-2016.године који је усвојен 25. марта 2013.године.
5.5.2.9. Установа за одмор и рекреацију деце ''Липовац''
У капацитете Општине можемо уврстити и Установу за одмор и рекреацију деце ''Липовац'' у Липовцу која је
саграђена на темељима старе школе из 1870. године која је била интернатског типа. Као таква радила је до 1971.
године. Одлуком СО Алексинац од 1977. године ради као Дом за одмор и рекреацију деце, а од 1992. године
мења назив у Установа за одмор и рекреацију деце ''Липовац'''. Основна делатност установе је рекреативна
настава, а обавља и следеће услуге:










организује Духовне академије, Ликовне колоније, Књижевне вечери
организује припреме спортских екипа
организује кампове,радионице, семинаре и излете
Настављено је са планираним радовима на уређењу објекта и околине и то:
замена столарије наобјектима
уређење спортских терена
промена дотрајалих техничких средстава у објекту
уређење травнатих терена
наставак сарадње са манастиром св. Стефан у Липовцу и локалном заједницом

5.5.2.10. Медији
Предузеће Агро-пресс има дозволу за два јавна гласила Радио Алексинац и месечник Новости југа. Предузеће је
регистровано 2006. године када је и почело са издавачким активностима. Од новембра 2010. године месечник
Новости југа се редовно штампа и дели у општинама Дољевац, Житорађа и Алексинац, од септембра 2012 и у
општини Ражањ. Радио Алексинац је експериментални програм почео да емитује јула месеца 2009. године, а од
децембра исте године програм уживо. Радио Алексинац информише становништво и путем сајта
www.aleksinacradio.com
и
фејсбук
странице
Radio
Aleksinac
(www.facebook.com/pages/RADIO-
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ALEKSINAC/396671994812). У склопу програма Радија Алексинац рађене су емисије, а у плану су и нове,
намењене особама са инвалидитетом. Такође, су и у месечнику Новости југа објављивани написи о проблемима
и раду особа са инвалидитетом. Све ово је рађено у сарадњи са Министарством културе и информисања,
Националном службом за запошљавање и општином Алексинац, а захваљујући овој сарадњи запошљаване су и
особе са инвалидитетом. Кроз емисије активно се прате дешавања која се тичу старих лица, избеглих и
расељених лица, особа са инвалидитетом. Између осталих били су сарадници Друштву за развој креативности у
Алексинцу на пројекту „Помоћ у кући-клуб за старе“ који је рађен уз финансијску подршку локалне самоуправе,
и у пројекту Друштва за развој креативности у Алексинцу „У име старих“ који се ради у партнерству са
Удружењем самохраних мајки из Ниша и Златиборским кругом из Чајетине. Уз подршку Министарства културе
и информисања у току је реализација пројекта под називом „Пошта за југ“ у склопу кога се у месечнику
Новости југа објављује додатак који се тиче особа са инвалидитетом.
6. AНАЛИЗА УОЧЕНИХ ПРОБЛЕМА
SWОТ анализа
Снаге





Људски ресурси- професионални
капацитети
Велики број установа социјалне
заштите
Заинтересованост кључних актера
социјалне заштите и грађана за израду
и спровођење Стратешког плана
Постојање слободних просторних
капацитета

Шансе
 Одржива сарадња са досдашњим
донаторима
 Трансформација-шанса за нове услуге
социјалне заштите, нови програми и
пројекти
 Средства домаћих и страних
донаторских фондова
 Могућност међуопштинског
повезивања
(Сокобања, Ражањ, Бољевац)

Слабости
 Недовољна техничка опремљеност
институција
 Лош трансфер информација између
институција и према корисницима(лоша
координација сектора социјалне
заштите, здравствене заштите,
образовања и правосуђа)
 Недовољно неформалних едукација за
професионалце
 Непостојање довољног броја услуга из
отворене социјалне заштите
 Непостојање општинског тима за
пројкетно планирање и прибављање
средстава
Претње
 Нестабилна политичка ситуација
 Низак општински буџет и недовљна
трансфесна средства
 Нејасна национална политика
трансформације установа и услуга
социјалне заштите
 Централизација града Ниша и лоша
регионална сарадња

Повлачење донатора

Анализом проблема, уочено је да услуге социјалне заштите нису на адекватан начин територијално и
функционално организоване, односно нису доступне појединим категоријама корисника у стању социјалне
потребе. Потребно је увести нове услуге из области отворене заштите, које ће подржати живот у заједници и
омогућити афирмацију потенцијала саме заједнице. Такође је уочено да партнерства у заједници нису у
довољној мери развијена, не постоји добар трансфер информација између самих институција и према
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корисницима и да због тога корисници услуга социјалне заштите партиципирају и узимају активно учешће у
веома малом броју случајева.
На територији општине постоји велики број установа социјалне заштите са преко 400 запослених, што
представља огроман професионални ресурс за развој социјалне заштите. Установе социјалне заштите
оптерећене су великим бројем корисника на смештају, грађевинско-архитектонска решења не задовољавају
стандарде за смештај корисника, већина установа није адекватно технички опремљена и у раду са корисницима
користи застареле методе и принципе. Смањењем броја корисника на смештају, кроз реализацију услуга из
отворене заштите, побољшањем материјалних услова, али и континуираном едукацијом кадрова, побољшао би
се стандард и квалитет живота корисника за које није могуће применити неки од мање рестриктивних облика
заштите .
На основу сагледавања и анализе достигнутог степена развоја, стања и потреба грађана, спроведених
консултација са свим актерима у систему социјалне заштите (установе, институције и корисници), а на
основу уочених проблема и недостатака, планирајући у складу са потребама грађана, тежњама и
могућностима општине, дефинисали смо Сврху овог документа - као наш пут ка остварењу зацртане
визије, Стратешке циљеве - као начин којим реализујемо мисију и Приоритете - као средстава којима ће
локална самоуправа, институције и грађани у партнерству и пуној посвећености настојати да унапреде
квалитет живота свих грађана општине Алексинац.
7. Стратешка сврха
Заједничким радом свих актера заједнице, смањено сиромаштво и развијена мрежа социјалних услуга
усмерених на кориснике
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Територијално и функционално организовани сервиси и услуге креиране према
потребама корисника
Приoритет 1.1. Мапирање и анализа потреба корисника
Анализа ситуације:
Корисници социјалне заштите су сви грађани, а то могу бити и страни држављани и лица без држављанства
уколико се нађу на територији општине Алексинац. Социјална заштита представља организовану друштвену
делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у
друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.
Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и
животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну
заштиту, у складу са законом. Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и
материјалном подршком.
Није могуће пружити одговарајућу помоћ и успоставити потребне услуге за кориснике социјалне заштите у
локалној заједници уколико се незна број корисника из одређених, такозваних ризичних група и нису познате
њихове потребе. Самим тим није могуће дугорочно планирање које је од велике важности како за саме
кориснике, породице корисника, тако и за саму заједницу, али и за успостављање трајних извора финансирања.
На подручју општине Алексинац истражене су само потребе особа са сметњама, других истраживања и анализе
проблема са циљем адекватног сагледавања ситуације није било. Нема планираног приступа. Није успостављена
потребна међусекторска сарадња.

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

28.децембар

2016. године

страна 1027

Дефинисање проблема:
Немогућност пружања одговарајуће помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања
квалитета живота, уклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварања
могућности за самосталан живот у заједници услед непознавања потреба појединих корисничких група и
непостојања потребне међусекторске сарадње.
Закључци:
Анализа проблема указује на неопходност испитивања потреба појединих корисничких група, имајући у виду
пре свега ризике за самосталан живот у заједници, анализу потреба и планирање са циљем предузимања мера и
активности и успостављање услуга у складу са потребама корисника у локалној заједници.
Оперативни циљ1.1.1. Формирање инструмента
Кључни међуциљеви:
1. Утврђивање ризичних група корисника чије потребе треба испитати
2. Укључивање стручњака са циљем планирања испитивања потреба и израде одговарајућег
инструмента
Оперативни циљ1.1.2. Испитивање потреба и креирање базе података
Кључни међуциљеви:
1. Израда плана мапирања за одређену групу корисника
2. Спровођење мапирања и анализа добијених података
3. Формирање базе података и континуирано ажурирање
Оперативни циљ1.1.3. Прављење предлога мера
Кључни међуциљеви:
1. Успостављање међусекторске сарадње
2. Предлози мера у складу са потребама корисника
3. Континуирани мониторинг и евалуација са циљем предузимања мера у најбољем интересу
корисника у складу са друштвеним променама
Приоритет 1.2. Ојачавање организација цивилног друштва
Анализа ситуације:
Цивилно друштво представљају грађани који се удружују ради заговарања заједничких интереса оснивајући
организације које су независне, непрофитне и за циљ имају опште добро. У своје активности укључују
волонтере. Они су активно грађанство које жели и изазива промену у својој локалној заједници и самим тим у
друштву. Развој локалне заједнице, општине Алексинац, је пре свега од значаја за грађане који живе у тој
заједници и имају потребу и право да организују заједницу на начин како им одговара и тиме допринесу
побољшању квалитета сопственог живота.
Цивилно друштво има све већу улогу у социјалној заштити. На подручју општине Алексинац има велики број
регистрованих организација цивилног друштва, удружења, међутим чињеница је и да велики број организација
није довољно или чак нимало ангажован на решавању проблема корисника. Ова проблем проистиче из
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недовољне мотивисаности, недовољног броја стручњака у овим организацијама који познају област социјалне
заштите, ниских капацитета организација и непостојања новчаних средстава. До изражаја долази и недовољна
сарадња између самих организација цивилног друштва. Многе организације немају одговарајући простор за рад,
техничке и љуске ресурсе. Укљученост грађана је на ниском нивоу.
Да би дошло до успостављања системских решења у складу са новим концептом развоја социјалне заштите у
чијем фокусу су услуге које треба да промене положај корисника уз његово активно учешће у свим процесима
који се тичу њега и његовог најбољег интереса, имајући у виду да су организације цивилног друштва могући
пружаоци услуга социјалне заштите, неопходно је јачање њихових капацитета. Само јачањем капацитета
организација остварујемо могућност да ове организације добију статус овлашћени пружаоца услуга.
Дефинисање проблема:
Ниски капацитети организација цивилног друштва, непостојање људских, техничких и материјалних ресурса и
недовољна партиципација грађана у оквиру постојећих организација, као и непостојање потребне међусобне
сарадње.
Закључци:
Анализа проблема указује на потребу за јачањем капацитета организација цивилног друштва, мотивисање
грађана за активније укључивање и давање доприноса решавању проблема у области социјалне заштите кроз
успостављање система квалитета.
Оперативни циљ 1.2.1. Окупљање и ојачавање удружења грађана
Кључни међуциљеви:
1. Укључивање стручњака из области социјалне заштите у рад удружења,
организовање едукација за особље у удружењима
2. Побољшање техничких и материјални ресурса ОЦД
3. Формирање мреже организација
Оперативни циљ1.2.2. Укључивање грађана преко организација цивилног друшта у развој локалних
услуга
Кључни међуциљеви:
1. Мотивисање корисника и њихових породица за активно учешће у удружењима
2. Мотивисање других грађана за укључивање у рад удружења грађана (медији и др.)
3. Активности за развој волонтеризма
Приоритет 1.3. Развој услуга које подржавају живот корисника у заједници
ДЕЦА ИЗ РИЗИЧНИХ ГРУПА
Анализа ситуације:
На подручју општине Алексинац, по подацима Центра за социјални рад општине Алексинац има деце без
родитељског старања, деце са сметњама у развоју и деце са проблемима у понашању којима је потребна посебна
подршка друштвене заједнице. То су деца из породица у којима постоје индикатори социјално патолошких
појава - сиромаштво, занемаривање, злостављање, одсуство родитељске функције, психичка обољења,
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алкохолизам, због чега су ова деца најугроженија подгрупа вулнерабилне категорије деце. Подаци којима
располаже ЦСР не одражавају праву слику, јер сугурно има још деце којима је потребна помоћ, која нису
евидентирана у центру.
Постоји потреба за збрињавањем деце без одговарајућег родитељског старања, са сметњама у развоју и
проблемима у понашању. Највећи број деце је збринут смештајем у хранитељским породицама. У процесу
деинституционализације и трансформације Установе за децу и младе „Христина Маркишић“ измештена су деца
из установе и у њој се сада пружа нова услуга Мала домска заједница која представља начин збрињавања и
подршке за 12 деце са тежим и тешким сметњама у развоју и бољи квалитет живота деце у мање
рестриктивним условима.
Постоји потреба за услугама и додатном подршком деци из свих ризичних група и то како деци у сопственим
биолошким породицама, тако и деци у хранитељским породицама. На подручју општине постоји Дневни
боравак за децу и младе са сметњама при Друштву за помоћ МНРЛ који је на пројектном финансирању, као
успостављена радна јединица Дневног боравка за децу и младе са сметњама при Центру за социјални рад у
простору Установе за децу и младе „Христина Маркишић“.
Повремено се пружају услуге Предах смештај и Прихватилиште за децу, на пројектном финансирању .
Нема програма подршке, постојао је програм који је реализовало Удружење „Имам право“ у трајању од три
године који је подразумевао рад стручњака и едукатора са децом са сметњама у развоју у кућним условима, уз
активно учешће породицe чиме је долазило до стицања животних вештина код деце и осамостаљивања, јачања
породичних капцитета и боље социјалне интеграције породице.
За децу са проблемима у понашању никада није реализован ниједан програм.
Дефинисање проблема:
Непостојање потребних услуга и програма подршке за децу из ризичних група доводи до искључености ове
деце и немогућности да остваре своје потенцијале.
Закључак:
Анализа ситуације указује на потребу за препознавањем значаја који имају услуге и програми подршке за децу
из ризичних група и њихово успостављање.
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Анализа ситуације:
Особе са инвалидитетом (са сметњама у интелектуалном функционисању, са комбинованим сметњама,
сензорним и моторним оштећењима, телесним оштећењима, аутизмом, Дауновим синдромом, Вестовим
синдромом, са комбинованим и здравственом проблемима као што су епилепсија, церебрална парализа,
хемипареза, мишићне дистрофије, са психичким сметњама и др.) често остају без одговарајуће социјалне
интеграције, без могућности за развој постојећих способности, осећања сигурности, задовољства,
самопоуздања. Њихови проблеми су вишеструки, од дискриминације и неравноправности, непостојања
довољног броја разноврсних услуга, до недовољне укључености у друштвене токове. Велики број њих је у
ризику од смештаја у установе.
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Породице особа са сметњама у развоју нису довољно информисане, едуковане, немају потребну подршку, тако
да остају са сниженим капацитетима, препуштене сами себи. Нису научене да препознају потребе чланова
породица особа са сметњама у развоју и да на њих одговоре на најадекватнији начин. Окренуте су недостаку, а
не постојећим способностима и потенцијалима које треба подстицати на одговарајући начин, са тежњом за
стицање животних вештина и оспособљавање за самосталан живот у мери у којој је то могуће. Велики број
породица има многобројне проблеме. Услуге подршке, сервиси и службе у локалној заједници које су потребне
уопште не постоје. Свест заједнице о особама са инвалидитетом, њиховим правима, положају и потребама, није
на одговарајућем нивоу. Средина у којој живе није инклузивна, сусрећу се са разним проблемима,
неразумевањем, недовољном прихваћеношћу, у школи, на улици, у окружењу. Због тога су ове особе и даље у
ризику од институционалног смештаја.
На подручју општине Алексинац је спроведено истраживање 2013. године са циљем мапирања особа са
инвалидитетом и испитивања њихових потреба. Евидентирано је 1147 особа са инвалидитетом, свих узраста и
врсте инвалидитета/сметњи што представља 2,21 % од укупног броја становника у општини Алексинац. Број
особама са сметњама на селу је 66%, у граду 27% , у установама социјалне заштите је њих 8%. Структура
мапираних особама према полу је: 49% жене и 51% мушкарци. Следећи графикон нам приказује ниво
образовања код особа са сметњама. Графикон показује низак степен образовања: 27% без школе, 25%
незавршена основна школа, 30% завршена основна школа. Разлози су како субјективни: велики број МНРЛ чије
су когнитивне способности ограничене, стара лица која живе на селу и чије се образовање сводило на основно
образовање до 4.разреда. Економски статус особа са сметњама: у општини Алексинац, према подацима НСЗ,
стопа незапослености је 57% , тако да је очекиван резултат да су део ове популације и особе са сметњама. Према
добијеним подацима 13% мапираних особа са сметњама је без прихода, а 45% мапираних особа са сметњама је
одговорило да у њиховој породици један члан остварује приход. Најчешће је тај један приход додатак за помоћ
и негу другог лица, увећани додатак, инвалидска пензија што нам говори да, ако се право које остварује користи
за ту намену, онда је задовољење егзистенцијалних потреба угрожено како њихових тако и њихових породица.
График: СТРУКТУРА ПО СТАРОСТИ
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19%
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Подршку особама са инвалидитетом пружају удружења грађана у оквиру рада самих удружења. Иста је
недовољна. Поједина удружења немају адекватне просторне и материјалне услове, са ниским су људским и
техничким ресурсима. До сада је пружана услуга Помоћ и нега у кући, Становање уз подршку, реализован рад
информативног центра и бесплатне правне помоћи, едукације за родитеље корисника, стручњаке и волонтере,
али је све то урађено преко пројеката удружења и недовољно.
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График: УСЛУГЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПОТРЕБНЕ ЗА ОСИ ПО МИШЉЕЊУ КОРИСНИКА
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У оквиру три пројекта на подручју општине Алексинац у оквиру реализације програма „Отворени загрљај“
финансираних од стране Европске Уније започело се са процесом деинституционализације одраслих особа са
интелектуалним и менталним инвалидитетом, измештени су корисници из институција и збринути смештајем у
хранитељске породице за одрасле, структуисане су постојеће услуге и успостављене нове. Локална заједница је
оснажена за препознавање потреба ових особа.
Дефинисање проблема:
Непостојање одговарајуће, потребне подршке и помоћи особама са инвалидитетом и њиховим породицама,
непостојање потребних услуга, недовољна партиципација корисника доводи до неодговарајућег квалитета
живота особа са инвалидитетом, искључености и ризика од смештаја у институције.
Закључци:
Анализа проблема указује на потребу развијања услуга у заједници које ће директно утицати на решавање
проблема или побољшање услова живота, оснаживање корисника за успешно функционисање, односно јачање
њихових преосталих потенцијала, активно учешће и партиципацију у избору услуга. Пружањем подршке
особама са инвалидитетом и њиховим породицама унапредиће се квалитет њиховог живота, побољшати
социјална интеграција и превенирати смештај у институције, а заједница мотивисати на инклузију као нови
начин размишљања.
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
Анализа ситуације
Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или
спокојство другог члана породице.
Неповољне социјалне и друштвене околности којима је становништво наше земље дуже било изложено довело
је и до повећаног ризика од насиља у породици и смањило способност породице и друштвене заједнице да
обезбеди сигурност и заштиту члановима породице. Најугроженији су жене, деца, старији и особе са
инвалидитетом.
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У протеклом периоду наша земља је доста урадила на унапређењу законских решења, формирањем одређених
служби које се баве овим проблемима, међутим, проблеми и даље постоје. Проблеми су присутни од
пријављивања починиоца насиља у породици, па до проблема које има жртва насиља, кроз секундарну
виктимизацију. Неопходна је „мрежа“ установа која би на јединствен начин приступила решавању проблема.
Иако је дошло до законских измена и даље се насиље не пријављује, о томе се ћути, насиље представља
породичну тајну. Број пријављених случајева насиља у породици ни у ком случају није прави показатељ стања.
Нема тачних података о броју почињених насиља, броју жртава ни насилника. Жртве читавог живота носе
патњу због доживљеног, а насилници остају некажњени.
Као и на нивоу Србије на подручју општине Алексинац нема тачних података о броју случајева насиља у
породици, над децом и женама. На основу података Центра за социјални рад за последњих пет година сазнаје се
да се број евидентираних случајева повећава из године у годину иако је број евидентираних случајева далеко
мањи од стварног броја. Такав случај је и код пријављивања насиља полицији и здравственим установама.
Постоји и насиље у породици над старијим особама. Евидентирају се све врсте насиља, физичко, емоционално,
сексуално, материјално. Насиље карактерише дуготрајност и континуитет у испољавању и висока
дисфункционалност у породичним односима.
На иницијативу Центра за социјални рад формиран је мултидисциплинарни тим за рад на проблемима насиља
над женама у породици и партнерском односу. Успостављена је интерсекторска сарадња.
Није формиран тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања, рад се одвија применом Општих и
Посебних протокола од стране институција система.
Жртве насиља се збрињавају смештајем у Сигурну кућу у Нишу, пружањем материјалне и психосоцијалне
подршке, предузимањем мера породично правне заштите. Деца, жртве насиља се збрињавају смештајем у
Прихватилиште у Нишу. За збрињавање старијих особа, жртава насиља, нема никаквих могућности.
Препознавајући проблем насиља када су у питању жене са инвалидитетом Општинска организација глувих и
наглувих је реализовала пројекат „Живот без насиља“ у циљу подршке и превенције. Других програма и
пројекта на подручју општине није било. Пружање посебне подршке жртвама насиља на подручју општине
Алексинац нема.
Дефинисање проблема:
Постојање насиља у породици, над женама и децом, насиља над старијим особама, особама са инвалидитетом
представља кршење основних људских права, високоризичне ситуације за жртве насиља са трајним
последицама. Иако је у потпуности неприхватљиво нису предузете мере превенције, нити мере посебне заштите
успостављањем потребних услуга, програма подршке.
Закључак:
Анализа ситуације показује на потребу за предузимањем мера подизања нивоа информисаности и разумевања
јавности о постојању проблема насиља, узроцима и последицама насилничког понашања, чиме би дошло до
сензибилисања и јачања свести грађана и грађанки у локалној заједници о неприхватљивости постојања насиља.
Посебну пажњу треба посветити сензибилисању младих, ученика основних и средњих школа, за поштовање
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људских права и неговање културе ненасиља и јачање улоге локалне заједнице за преузимање одговрности и
предузимање мера спречавања, сузбијања и заштите од насиља.
ОДРАСЛИ И СТАРИЈИ
Анализа проблема:
Демографска истраживања показују убрзани раст броја старијих особа у укупној популацији. Подаци говоре да
је на подручју Републике Србије, 16% популације старије од 65 година, тако да је наша земља данас једна од
десет најстаријих земаља на свету. На подручју општине Алексинац подаци показују да је од 51.863 становника,
10.546 особа старијих од 65 година, што је 20,3%. Све то указује на потребу свеобухватне и добро организоване
бриге о старијим. Различити облици збрињавања, посебно институционални, не представљају најадекватнију
заштиту за већину старијих особа. Ово је један од разлога за унапређивање ванинституционалне заштите, која
пружа могућност за живот у природном окружењу.
Према попису из 2011. године на територији општине Алексинац живи 51.863 становника. Просечна старост
становништва општине Алексинац износи 43,9 година, односно код мушког пола 42,8 а код женског 45,1. То је
више од просека који у Србији износи 40,3. Само 13,4% становника општине Алексинац је млађе од 15,` а чак
43,9 % становника је старије од 50 година. Број пензионера је 8.623 или 16,6% укупне популације. Највећи број
становника се налази у старосној групи од 55 до 59 година (8,6%).
СТАРОСТ
0 –4
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45-49
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1032
1221
1246
1505
1598
1640
1674
1752
1671
1585
1864
2251
2095
1211
1361
1084
647
242
25679

ЖЕНСКИ
1047
1206
1219
1475
1443
1434
1534
1598
1522
1649
1760
2231
2065
1395
1652
1486
989
479
26184

УКУПНО
2079
2427
2465
2980
3041
3074
3208
3350
3193
3234
3624
4482
4160
2606
3013
2570
1636
721
51863

Велики број старијих особа су сиромашни, социјално искључени, не могу се ослонити на подршку породице,
свака шеста старија особа живи сама. Многима су ускраћене основне потребе. Услови становања су
нехигијенски у неусловним кућама, користе старо и дотрајало покућство. Не купују одећу, носе старе ствари,
преправљају одећу коју добију од других, обућу купују само када се стара потпуно поцепа. Здравствена
заштита им је мање доступна због удаљености здравствених установа, недостатка новца за превоз, лекове.
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Нема породичне солидарности, што додатно повећава осећај усамљености и очајања. Девет од десет
старијих особа има сметње у обављању дневних активности. Забрињавајуће је да је петини старијих
потребна помоћ и за свакодневне радње као што је кретање по кући и одржавање личне хигијене, помоћ у
исхрани и у одржавању хигијене простора.
Многе старије особе не поседује нове личне исправе, здравствене књижице, па самим тим нису могли ни да
остваре права из неког система, на пример право на социјалну помоћ, здравствену помоћ или рецимо упис
бесплатних акција. Неки од њих имају могућност за остваривање права на ТНП или увећану ТНП што им није
познато и нису остварили, или НСП. Нису активно укључени у живот локалне заједнице у складу са својим
способностима. Често усамљени и занемарени, без довољног познавања од стране шире заједнице о њиховим
проблемима и потребама, са постојањем предрасуда заједнице према њима, без потребне подршке у заједници.
Дефинисање проблема:
Велики број старијих особа живи без адекватне породичне подршке, у лошим материјалним и стамбеним
условима, недовољно информисани, без регулисане здравствене заштите и остварених права, без потребних
услуга и са потребом за социјалном укљученошћу и припадањем.

Закључак:
Ванинституционалном заштитом старијих особа, успостављањем услуга, долази до смањивања
угрожености и друштвене искључености, даје се допринос спречавању институционалног смештаја, у
складу са инвидидуалним потребама особе омогућава се задовољавање свакодневних животних потреба,
омогућује потпуна доступност здравственим и другим ресурсима, ресоцијализација и социјалну
рехабилитација кроз умрежавање ресурса у локалној заједници.
МАЊИНСКЕ ГРУПЕ
Анализа проблема:
На територији општине Алексинац Роми живе у два ромска насеља на територији самог града, на територији
општине су и села са већим бројем становника ромског порекла у Прћиловици, Житковцу, Тешици, Лоћики,
Глоговоци, Алексиначком Руднику.
Доминантно обележје Рома на територији општине Алексинац су скитња, прошња, рад у оквиру црне или сиве
економије, евидентирани су случајеви продаје деце у циљу просјачења, удаје. Према подацима Центра за
социјални рад у ромским насељима константно се одражава и репродукују генерацијско сиромаштво. Живот у
овим насељима одвија се у неадекватним, нехигијенским, неусловним стамбеним условима, импровизованим
стамбеним објектима са нехигијенском средином која је пренасељена и без уређене инфраструктуре. Посебан
проблем представља ромско насеље у Прћиловици где уопште нема канализационе мреже ни уређених улица.
Житељи ромских насеља имају лошу исхрану, одећу, недостатак обуће, неадекватну здравствену бригу, упис у
школу и похађање наставе.
Од 812 породица са територије општине које остварују право на новчану социјалну помоћ, чак 322 су ромске
породице. Овај податак јасно указује на висок ниво сиромаштва. Говоримо о дуготрајном генерацијском
сиромаштву услед неадекватне образованости и стручне оспособљености која је уз евидентирање и случајева
дисакриминације узрок дугорочне незапослености радно способних чланова ромске заједнице. Уколико раде,
припадници ромске заједнице најчешће обављају тешке, необезбеђене послове у лошим условима уз минималну
новчану надокнаду.
Према постојећим подацима 15.9% Рома узраста од 15 до 19 година је неписмено. Просечна старост припадника
ромске мањине је веома ниска, je 31,74 % ромског становништва чине особе старости до 18 година.
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Веома мали број деце обухваћен је школским системом, деца не похађају предшколску установу. Деца која пођу
у школу, нередовно је похађају, имају слаб успех и многа напуштају школовање. Велики број њих похађа
специјалну школу.

График: ОБРАЗОВАЊЕ РОМА

Општина Алексинац донела је локални Акциони план за образовање Рома који подразумева потпуни обухват
ромске деце образовањем, спречавање напуштања школовања, дискриминације и даје допринос повећању
социјалне укључености у локалну заједницу.
Један од забрињавајућих података је број евидентираних просјака, одраслих особа и деце. Евидентирају се
читаве породице у прошњи, прошња је проблем који се трансгенерацијски преноси, ове особе, које су најчешће
из ромаког насеља у Прћиловици просе у другим градовима Србије и Црној Гори.
Према последњем статистичким подацима Комесаријата, од 19.06.2016.год., на територији општине борави: 109
избеглица и 1041 интерно расељених лица.
Осим ромске популације као једне од маргинализованих група на подручју општине сигурно има и припадника
ЛГБТ популације, о чијем броју и проблемима скоро да нема никавих података, али је чињеница да њих има, да
су неприхваћени у заједници и дискриминисани, као и свуда у земљи, да заједница није сензибилисана за
прихватање ових особа као равноправних чланова друштва.

Дефинисање проблема:
Подаци о начину живота говоре о чињеници да ромска популација представља једну до најмаргинализованијих,
најугроженијих и насиромашнијих група на подручју општине, са низом проблема где низ демографских и
културолошких чинилаца утиче на маргинализован положај ромске популације који су узрочно последично
повезани и стварају зачарани круг који нужно води до друштвене сегрегације. Евидентирају се и проблеми
других мањинских група.
Закључак:
Анализа ситуације говори о потребним мерама и активностима за социјалну инкузију ромске популације кроз
подизање квалитета живота, активном приступу укључивању у предшколске установе и редовне школе,
континуираној здравственој заштити, праву на рад и запошљавање, јачању капацитета за сопствено ангажовање
и подизање свести опште популације локалне заједнице.
Потребно је предузимање мера за побољшање положаја свих мањинских група, ЛГБТ и других.
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НАЧИН ЖИВОТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Анализа ситуације:
Породица има одлучујућу улогу у обезбеђивању биолошког и социјалног оквира за пружање помоћи члановима
породице када су у питању кључни догађаји као што су пролазак кроз развојне и неразвојне кризе у току
живота. Породица осим заштитне улоге, неге, подршке члановима породице, негује и солидарност,
задовољавање основних емотивних потреба својих чланова, успостављање система вредности, позитивних
модела комуникације и понашања, као и развијање осећања припадности и прихваћености. У савременим
условима присутне су и слабости породице као што су: нефлексибилност, презаштићујући однос у породици,
традиционална подела улога, лоша комуникација, слабљење родитељске компетенције, нарушена социјална
мрежа.
Све је већи број породичних проблема који се манифестују на различите начине, што није необично ако се има у
виду тренутна социјално-економска ситуација, неизвесност, незапосленост, начин организовања породичног
живота, недостатак капацитета породице, здравствених, материјални и других услова. Све ово доводи до
пораста броја породица са нарушеним породичним односима, развода, до тога да деца и млади почињу да
злоупотребљавају алкохол, психоактивне супстанце, да врше кривична дела.
Посебан проблем представља незапосленост. Велики број лица дуго времена има статус незапослених (тзв.
дугорочна незапосленост), што је довело до застаревања њихових знања, до некоришћења људских ресурса
током дужег низа година. Без могућности су да самостално раде на стицању и унапређењу сопствених знања, јер
у већини случајева не поседују средства ни за остварење минималног егзистенцијалног нивоа и запошљавања.
Дефинисање проблема:
Млади имају мало простора за испољавање својих способности и интересовања. Не постоје клубови за младе,
недовољно је ангажовање младих у спортским, рекреативним и културним манифестацијама. Млади су
недовољно заинтересовани, не партиципирају у структурама које утичу на доношење одлука које се тичу
младих. Системи на нивоу локалне заједнице су несинхронизовани. Активности се организују парцијално,
несистематичне су, некоординисане. Тако неуклађене, у немогућности су да доведу до очекиваних ефеката.
Закључци:
Неопходно је умрежавање и интердисциплинарни приступ свих установа, институција, удружења грађана,
невладиних организација, локалне самоуправе, као и свих који се баве проблемима оснаживања деце и младих и
њиховим организовањем. Партиципација младих је веома важан корак у решавању њихових проблема, јер је
потребно чути њихове потребе, жеље и сугестије, односно пружити им могућност да узму активно учешће у
свему што се тиче њих самих.
Оперативни циљ 1.3.1. Развијени сервиси подршке за децу из ризичних група
Кључни међуциљеви:
1. Програми подршке у складу са потребама корисничке групе
2. Успостављање услуга
3. Успостављање међусекторске сарадње
4. Развој превентивних програми и активности
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Оперативни циљ 1.3.2. Развијени сервиси подршке за особе са инвалидитетом
Кључни међуциљеви:
1. Програми подршке у складу са потребама корисничке групе
2. Успостављање услуга
3. Успостављање међусекторске сарадње
4. Развој превентивних програми и активности
Оперативни циљ 1.3.3. Развијени сервиси подршке за жртве насиља
Кључни међуциљеви:
1. Програми подршке у складу са потребама корисничке групе
2. Успостављање услуга
3. Успостављање међусекторске сарадње
4. Развој превентивних програми и активности
Оперативни циљ 1.3.4. Развијени сервиси подршке за одрасле и старе
Кључни међуциљеви:
1. Програми подршке у складу са потребама корисничке групе
2. Успостављање услуга
3. Успостављање емђусекторске сарадње
4. Развој превентивних програми и активности
Оперативни циљ 1.3.5. Развијен систем подршке за припаднике мањинских група
Кључни међуциљеви:
1. Програми подршке у складу са потребама корисничке групе
2. Успостављање услуга
3. Успостављање емђусекторске сарадње
4. Развој превентивних програми и активности
Оперативни циљ 1.3.6. Побољшан квалитет живота деце и младих
Кључни међуциљеви:
1. Програми подршке у складу са потребама корисничке групе
2. Успостављање услуга
3. Успостављање емђусекторске сарадње
4. Развој превентивних програмa и активности
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:
Развијена партнерства у заједници за мобилисање ресурса општине за превазилажење сиромаштва и
побољшање квалитета живота свих грађана
Приоритет 2.1. Мапирање и анализа ресурса у локалној заједници
Aнализа стуације:
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Заједница треба на конструктиван начин да утиче на решавање проблема, а то је могуће остварити само
учешћем корисника, њихових породица и развијањем партнерстава уз коришћење свих постојећих ресурса у
заједници.
Реализација активности, предузимање мера, успостављање услуга у циљу превазилажења сиромаштва и
побољшања квалитета живота грађана, посебно осетљивих група је могуће само уколико се идентификују
специфичности и направе приоритети. Прикупљањем мишљења поједних циљних група као потенцијалних
актера процеса промена у заједница, али и представника локалне самоуправе, установа и организација, других
сектора, прикупљањем информација о свим ресурсима у заједници и њиховом анализом, користе се постојећи
капацитети заједнице на конструктиван начин и утиче на решавање проблема.
Непостојање мапирања и анализе ресурса доводи до тога да се не могу разумети потребе и проблеми чланова
заједнице да би се адекватно одговорило на њих, да се нема адекватан увид у потенцијале заједнице, људске
ресурсе, знања и вештине, искуство појединаца и група, капацитете и ресурсе организација и институција,
приватног сектора, могућности њиховог ангажовања, постојање простора, опреме, могућности за међусобну
сарадњу. Не постоји мапирање окружења као ресурса, његових вредности и намена који могу да буду значајни
за развој социјалне заштите у заједници. Мапирањем ресурса и анализом локална заједница би постала
одговорна и оснажена за покретање промена, утичући на смањење сиромаштва и побољшање квалитета живота
својих грађана, а сами грађани би имали доживљај припадноси и међусобне повезаности.
Дефинисање проблема:
Недостајуће мапирање и анализа ресурса у локалној заједници онемогућава да се открију и искористе
потенцијали који постоје у заједници, ресурси који омогућавају да дође до промена које утичу на побољшање
квалитета живота грађана.
Закључци:
Спровођењем мапирања и анализом мапираних ресурса у локалној заједници стварају се могућности за развој
партнерстава и повезивање разних актера, повећава се спремност да се учествује у новим активностима,
обезбеђују недостајући капацитети или средства за развој децентрализоване социјалне заштите у успостављеној
сарадњи социјалних актера на локалном нивоу, са циљем њеног континуираног унапређивања.
Оперативни циљ 2.1.1. Формирање инструмента
Кључни међуциљеви:
1. Почетно мапирање ресурса у локалнној заједници
2. Укључивање стручњака са циљем израде упитника за мапирање
Оперативни циљ 2.1.2. Креирање базе података
Кључни међуциљеви:
1. Успостављање функционалне базе података
2. Континуирано праћење промена
Оперативни циљ 2.1.3. Прављење предлога мера
Кључни међуциљеви:
1. Анализа мапираних ресурса
2. Израда предлога мера
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Мониторинг и евалуација

Приоритет 2.2. Развој социјалног предузетништва
Aнализа ситуације:
Положај група становништва које су идентификоване као посебно осетљиве према неком од демографских и
других обележја, млади узраста од 15 - 24 године, старија лица преко 50 година, жене, необразовани, рурално
становништво које не поседује земљу, особе са инвалидитетом, Роми, избегла лица, имају специфичан проблем
запошљавања који је из године у годину све већи. Проблеми ових грађана су веома изражени на подручју наше
општине о чему сведочи број евиденираних на тржишту рада и тешкоће везане за запошљавање. Запошљавање
представља најважнији вид афирмације којим се подиже самопоштовање и квалитет живота. Дугорочна
незапосленост најосетљивијих група доводи до стреса, социјалне неприлагођености, као и потпуне друштвене
искључености.
Положај Рома је веома неповољан и знатно тежи у односу на укупну популацију незапослених, истраживања
показују да је 49,2% њих сиромашно, а 6,4% екстремно сиромашно. Посебно су проблемом незапослености
погођене Ромкиње.
Особе са инвалидитетом спадају у једну од најмаргинализованијих друштвених група. Стопа незапослености
ове изопштене друштвене групе износи чак 74,5 %. Висока стопа незапослености међу овом популацијом
свакако указује на висок ниво сиромаштва, али нужно условљава и друштвену «невидљивост». Свака особа,
била она са инвалидитетом или без њега има право и потребу да се самореализује кроз радну активност, а наша
је друштвена одговорност да их подржимо на путу друштвене инклузије. Ипак због предрасуда и препрека које
друштво поставља особе са инвалидитетом спадају у најсиромашније и економски најзависније слојеве
друштва.
На подручју општине Алексинац нема социјалног предузетништва које даје нове могућности за запошљавање
тиме што представља део социјалне економије решавања социјалних проблема употребом предузетничких
принципа, представљајући иновативан начин да се реше различити економски, образовни, здравствени и
еколошки проблеми у заједници кроз лични рад – удруживањем и коришћењем одрживих бизнис модела.
Социјално предузетнишво има јасну идеју да се кроз зараду која се оствари путем продаје производа и услуга
испуни социјална мисија.
Једна од могућности је и задругарство, пољопривредне и друге задруге које имају за циљ бољитак чланова
локалне заједнице и представљају алтернативни модел пословања са једнаким правима и обавезама уз
подстицање личне одговорности где се добит заједнички контролише и дели. То је један од добрих модела за
побољшање положаја у локалној заједници.
Дефинисање проблема:
Анализа показује постојање великих проблема везаних за превазилажење сиромаштва и побољшање квалитета
живота посебно осетљивих група, имајући у виду да је запошљавање један од начина, као и значајне тешкоће
везане за развој алернативних облика запошљавања као што је социјално предузетништво, задругарство, развој
активних мера запошљавања.
Закључци:
Ставарањем могућности за отварањем нових радних места која су намењена најосетљивијим циљним групама
омогућавамо дугорочни програм социјалне подршке овим групама, чинимо их социјално видљивим, активним и
равноправним члановима заједнице, смањујемо стопу сиромаштва и у исто време шаљемо поруку да смо
друштвено одговорна заједница која пружа подршку онима којима је она најпотребнија.
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Оперативни циљ 2.2.1. Повезивање различитих актера у социјално предузеће
Кључни међуциљеви:
1. Анализа ситуације
2. Подршка одређеним секторима за развој социјалног предузетништва
3. Развој партнерства
Оперативни циљ 2.2.2. Развој активних мера запошљавања и афирмације
потенцијала појединца
Кључни међуциљеви:
1. Запошљавање приправника
2. Програми обуке, преквалификације
3. Јавни радови
4. Подстицај развоју пољопривредних газдинстава, давање субвенција
5. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом од стране послодаваца и казнене одредбе за оне који то не
чине
Оперативни циљ 2.2.3. Развој тржишта - задругарство
Кључни међуциљеви:
1. Анализа ситуације
2. Предузимање мера подстицања развоја задругарства (пољопривредног и других)
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Активно укључивање корисника у развој и
структуисање постојећих услуга у заједници
Приоритет 3.1. Партиципација корисника
Анализа ситуације:
У локалној заједници су успостављене услуге које реализује Центар за социјални рад општине Алексинац,
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у Установи за децу и младе „Христина Маркишић“ у
оквиру трансформације установе као Радна јединица, капацитета 15 корисника, са опремљеном физијатријом,
услуга је у поступку лиценцирања, услуга Предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју узраста до 26
година, капацитета 30 корисника са планираним лиценцирањем, Услуга помоћ у кући за одрасле и старије
кориснике капацитета 40 корисника, и помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју капацитета 24
корисника успостављена као Радна јединица, у поступку лиценцирања, као и привремено успостављена услуга
Прихватилиште за децу у кризним ситуацијама.
Друштво за помоћ МНРЛ пружа услугу Дневни боравак за особе са сметњама, капацитета 25 корисника, а на
евиденцији је 635 корисника. У поступку je лиценцирања. Пружа се и услуга Помоћ у кући за 30 корисника,
која је такође у поступку лиценцирања.
Каритас пружа услугу Помоћ у кући за 50 корисника, као и услугу вешераја за 75 корисника.
Друштво за развој креативности је пружало услугу Помоћ у кући, тренутно услугу не пружа у поступку
лиценцирања су.
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Удружење „Имам право“ пружа услугу подршке породицама деци са сметњама у развоју и њиховим
породицама са циљем стицања животних вештина и осамостаљивања код деце и јачања породичних капацитета
за 30 корисника.
Партиципација корисника је до сада омогућена код мапирања потреба особа са сметњама, приликом мапирања
могли су да се изјасне о потребама за успостављањем одређених услуга. Код свих успостављених услуга
корисници учествују у индивидуализовању услуге, њеном планирању у складу са личним потребама.
Међутим, нема партиципације ни особа са сметњама у циљу развоја и структуисања постојећих услуга, уопште
нема партиципације корисника када су у питању друге циљне групе, како у смислу иницирања потребних
активности, мера и успостављања потребних услуга, тежње да се лично ангажују и допринесу побољшању
сопственог положаја.
Дефинисање проблема:
Недостатак пуне и активне партиципације корисника.
Закључци:
Неопходност учешћа корисника како у развоју постојећих услуга, њиховом структуисању, тако и у
успостављању нових услуга које би биле у складу са њиховим потребама.
Оперативни циљ 3.1.1. Развој подстицајних мера за укључивање корисника у активности заједнице
Кључни међуциљеви:
1. Сензибилизација опште популације за потребе корисника
2. Укључивање корисника у постојеће активности у заједници, обезбеђивањем бесплатних карти за
културне, спортске догађаје и других мера
3. Подстицање корисника да кроз рад удружења сами инцирају активности у складу са сопственим
потребама
4. Омогућити одговарајуће информисање
Оперативни циљ 3.1.2. Креирање инструмената и критеријума за праћење активизма корисника
Кључни међуциљеви:
1. Укључивање стручњака у изради инструмената и успостављању критеријума
2. Континуирано праћење учешћа корисника од стране сваког пружаоца услуге
3. Састанци пружаоца услуга и локалне самоуправе у циљу анализе партиципације корисника
Приоритет 3.2. Подстицање пружаоца услуга за развој квалитета услуга
Анализа ситуације:
У локалној заједници постоји одређени број пружаоца услуга, међутим тај број није довољан и у складу са
потребама корисничких група. До сада успостављене услуге су за особе са сметњама и њихове породице, као и
за старије кориснике. Много је недостајућих услуга. Имајући у виду проблеме, неопходно је подстицање
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развоја нових услуга за децу жртве злостављања и занемаривања, жене жртве насиља у породици и партнерском
односу, побољшање положаја Рома, запошљавање осетљивих група и много другог. Постоји потреба за
развојем квалитета успостављених услуга, повећања стандарда изнад минималних функционалних и
структуралних. Неопходно је и јачање капацитета могућих пружаоца услуга у локалној заједници, пружањем
подршке за јачање људских ресурса кроз едукације, лиценцирање стручних радника, обезбеђивање и опремање
простора, подршке за добијење лиценце за пружање услуга, за подстицање волонтеризма. Нема добре
интерсекторске сарадње, нити успостављене мреже пружаоца услуга. Покушано је успостављање мреже за
пружање услуга за особе са инвалидитетом и њихове породице, мрежа је форморана, али је потребно да буде
активна. Формиран је интерсекторски тим за заштиту жена од насиља у породици и партнерском односу, али је
такође потребно интензивирање рада. У току је успостављање интерсекторске сарадње на заштити деце од
злостављања и занемаривања обзиром да је Алексинац једна од 12 општина/градова који су изабрани и добијају
подршку УНИЦЕФ-а и ресорних министарстава за то.
Дефинисање проблема:
Недовољан број пружаоца услуга, непостојање адекватне мотивације и иницирања успостављања нових услуге
од стране могућих, потенцијалних пружаоца, као и континуирани рад на унапређењу квалитета успостављених
услуга изнад прописаних минималних стандарда.
Закључци:
Потребно је иницирање активности на континуираном унапређењу квалитета успостављених услуга и развоју
нових, недостајућих, обезбеђивањем потребне подршке и помоћи пружаоцима услуга.
Оперативни циљ 3.2.1. Укључивање представника корисника у управљачка тела која утичу на пружање
услуге
Кључни међуциљеви:
1. У оквиру већ постојећих услуга као и оних планираних формирање управљачких тела уз обавезно
укључивање корисника
2. Оснаживање корисника за активно учешће у управљачким телима
3. Промовисање управљачких тела и упознавање јавности са њима
4. Медијско промовисање
Оперативни циљ 3.2.2. Охрабривање корисника за активно учешће у креирању услуге (сандуче за
похвале и жалбе)
Кључни међуциљеви:
1. Организавање састанака на којима би корисници услуга давали своје предлоге, сугестије
2. Обавеза у оквиру сваке услуге за примедбе и жалбе корисника
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Побољшање квалитета и повећање стандарда у
постојећим услугама
Приоритет 4.1. Успостављање услуга које испуњавају минималне стандарде
Анализа ситуације:
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Стандардизација услуга представља системски предуслов квалитету пружених услуга. Актуелна ситуација у
Србији је још увек заснована на систему установа и права,а не на систему услуга, тако да развој стандарда
услуга и имплементација представљају нимало једноставан процес.
Концепт пружања услуга у социјалној заштити, јесте приступ у задовољавању потреба корисника, који у први
план ставља врсту и садржај услуга које могу одговорити потребама више различитих циљних група. Овај
приступ је базиран на поштовању људских права и оснаживању корисника, при чему је сам корисник партнер а
не објекат заштите. Актуелну ситуацију на територији општине карактерише непостојање организованог
приступа у успостављању и пружању услуга, неизграђен систем идентификовања и међусобног упућивања
корисника, широко дефинисане циљне групе и критеријуми за коришћење услуге. Недовољно развијена
методологије процене и планирања има за резултат низак степен индивидуализације услуге и учешћа корисника
у одлучивању. Нема механизама за утврђивање ефекта услуга, већ се најчешће прати сопствена ефикасност
пружаоца. Нема јасно утврђених процедура и поступака за преиспитивање примедби, притужби и жалби
корисника. Нису идентификовани потенцијални партнери у заједници и формирана мултисекторска саветодавна
и радна тела за развој услуга у заједници. Нису утврђени критеријуми за цену и квалитет услуга. Недостаје
плански пруступ развоју социјалне заштите на нивоу локалне заједнице, а самим тим и одговорност за развој.
Успостављене услуге треба да испуњавају заједничке минималне стандарде. У оквиру минималних стандарда
постоји потреба за испуњеношћу заједничких структуралних и функционалних стандарда.
Заједнички структурални стандарди се односе на јавност рада (основни програм и годишњи план рада, елаборат
о испуњености услова за почетак рада и пружање услуга, информисање корисника и склапање уговора о
коришћењу услуге, критеријуме приоритета и успостављање листе чекања), стандарде инфраструктуре и
стандарде кадровске структуре.
Заједнички функционални стандарди се односе на стандарде пријема, процене, одређивање потребног степена
подршке, планирања, поновног прегледа, рестриктивне поступке и мере, интерну евалуацију, развој особља и
доступност услуге у заједници.
На подручју општине се у оквиру пројектног финансирања повремено пружају нестандардизоване услуге.
Потребно је да постоје критеријуми и за њихово пружање као и за стандардизоване услуге, односно и ове услуге
за које за сада нису званично утврђени стандарди треба да буду квалитетне и у најбољем интересу корисника.
Дефинисање проблема:
Непостојање успостављених лиценцираних услуга на подручју општине говори о томе да нема услуга које су у
потпуности у складу са минималним стандардима за пружање услуга. Планирано је лиценцирање услуга од
стране институција и удружења у наредном периоду који је утврђен Законом о социјалној заштити. Поступак је
компликован и захтева материјална средства.
Закључци:
Постојећа ситуација указује на потребу системске координације и стратешког планирања уз дефинисање
заједничких циљева, потребу успостављања базе података потенцијалних пружаоца, изградњу стандарда и
механизама за контролу квалитета за пружање како стандардизованих, тако и нестандардизованих услуга.
Оперативни циљ 4.1.1. Расписивање тендера за финансирање услуга на основу успостављених стандарда
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Кључни међуциљеви:
1. Утврђивање потребе за пружањем услуге
2. Обезбеђивање средстава за финансирање услуге
3. Утврђивање критеријума за избор пружаоца услуге
Оперативни циљ 4.1.2. Успостављање стандарда кроз тендерску документацију за нестандардизоване услуге

Кључни међуциљеви:
1. Утврђивање потребе за пружањем услуге
2. Обезбеђивање средстава за финансирање услуге
3. Утврђивање критеријума за избор пружаоца услуге
Приоритет 4.2. Праћење квалитета стандарда услуга успостављених на локалном нивоу
Анализа ситуације:
Закон предвиђа плурализацију пружалаца услуга, децентрализацију, већу улогу и одговорност локалних
заједница и локалних самоуправа у покретању, пружању и праћењу квалитета услуга социјалне заштите.
Одговорност локалних самоуправа је у планирању и финансирању, односно обезбеђивању одрживости услуга у
заједници, али и у праћењу њиховог квалитета, ефективности и ефикасности.
Кључни, неопходни аспекти који обезбеђују квалитет услуга су дефинисање стандарда, контрола квалитета и
унапређивање квалитета. Дефинисање стандарда обухвата одређивање минималних стандарда, стандарда
квалитета, процес усаглашавања стандарда, као и тежњу за успостављањем стандарда виших од минималних.
Контрола квалитета (мониторинг) представља процес контроле и праћења који обухвата супервизију,
инспекцију, лиценцирање, мере и индикаторе делатности, самопроцену и систем жалби. Унапређење квалитета
и имплементација представљају примену развоја стандарда и пракси кроз стручну обуку, руковођење,
персонални етички кодекс и средства обезбеђења квалитета. Ови аспекти су у међусобној интеракцији и имају
преклапајуће дејство у развоју квалитета услуга.
За сваку успостављену услугу неопходно је постојање система квалитета који подразумева лиценцирање
пружаоца услуге, стручних радника и акредитацију програма обуке. Закон о социјалној заштити је нормативно
уредио систем квалитета услуга тако да стандарди, који могу бити минимали, представљају основни захтев за
остваривање квалитета у пружању услуга који се мора обезбедити и високи који садржи виши ниво квалитета
које пружаоци сами развијају. Лиценцирање је поступак којим се испитује да ли организације и стручни
радници испуњавају критеријуме и стандарде за пружању услуга и представљају дозволу за рад. Стручни
радници су у обавези да имају завршене акредитоване програме обуке и лиценце
Дефинисање проблема:
Непостојање утврђених критеријума за праћење (мониторинг) квалитета пружања услуга у локалној заједници.
Закључци:
Планирање успостављања услуга у заједници потребних за поједине групе корисника, њихово успостављање
подразумева и планирање праћење квалитета пружених услуга. Већ током планирања потребних услуга
неопходно је јасно дефинисање и увођење механизама контроле квалитета.
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Оперативни циљ 4.2.1. Формирање инструмената за праћење стандарда
Кључни међуциљеви:
1. Дефинисање критеријума (ко, када и на који начин) за праћење квалитета стандарда
2. Формирање иструмената за праћење
Оперативни циљ 4.2.2. Оснивање Савета за социјалну заштиту/политику
Кључни међуциљеви:
1. Успостављање рада Савета
8. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Циљ мониторнига и евалуације спровођења стратегије социјалне заштите у општини Алексинац је да се
систематично и редовно прикупљају подаци, прати и надгледа процес имплементације стратешких циљева и
задатака и процењује успех стратегије.
Сврха мониторинга и евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и успешности стратегије, али
и предлагање измена у активностима на основу анализа и оцена.
Временски оквир: Мониторинг ће се спроводити дугорочно за период 2017-2022 година и у континуитету.
Евалуација ће се вршити повремено, периодично и пратиће одређене фазе имплементације стратегије.
Евалуације успешности целовите стратегије обављаће се једном годишње и представљају саставни део
целокупне евалуације о спровођењу стратегије који се подноси Скупштини општине и јавности на разматрање и
увид. Финална евалуација стратегије обавиће се 2022. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења
активности, специфичних задатака и циљева, стратешких циљева и мисије и то на следећи начин:
1.
2.
3.
4.

Праћење процеса имплементације
Праћење исхода активности
Евалуација напретка у остваривању сврхе
Евалуација утицаја стратегије на живот корисника и грађана/ки

Индикатори напретка и успешности одређују се за сваку приоритетну групу и детаљно су дефинисани.
Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и евалуације стратегије
користиће се авалуација кориснника и услуга, анкета, фото записи.
Носиоци процеса мониторинга и евалуације су сви актери социјалне заштите и носиоци програма, услуга или
појединачних активности који су у обавези да дефинишу специфичне индикаторе и обезбеде њихово мерење
током трајања имплементације.
Коришћење резултата мониторинга и евалуације: Примарна стврха прикупљања и доношења оцена о напретку
и успеху је провера заснованости реалистичности стратегије, с тим у вези и кориговања циљева и задатака,
уколико је то потребно. Мониторинг извештаји се сачињавају сваке године и презентују Скупштини општине и
јавности на разматрање и увид.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДИНА
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
1:
Територијално и функционално
организовани сервиси и услуге креиране премa потребама корисника
ПРИОРИТЕТ
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ
Приoритет
1.1.
Мапирање
и Оперативни циљ 1.1.1.
анализа
потреба Формирање инструмента
корисника

АКТИВНОСТИ И МЕРЕ

Формирање
инструмента за мапирање уз
учешће представника сектора


Испитивање потреба
корисника мапирањем на
Оперативни циљ 1.1.2. терену
Испитивање потреба и
креирање базе података

Израда база података
за ОСИ, старе.....
Предлози мера на
Оперативни циљ 1.1.3. 
Прављење
предлога нивоу општине за побољшање
квалитета живота корисника
мера

Приоритет
1.2.

Формирање мреже
Ојачавање
/регистровање/
организација
Оперативни циљ 1.2.1.
цивилног друштва
Окупљање и ојачавање
удружења грађана

Сарадња са медијима


Активна
партиципација грађана преко
Оперативни циљ 1.2.2. удружења у успостављању
Укључивање
грађана потребних услуга у заједници
преко
организација
цивилног
друшта
у 
Допринос грађана
развој локалних услуга
побољшању положаја
појединих корисничких група

Програм ране
Приоритет
1.3.
интервенције
Развој услуга које
Оперативни циљ 1.3.1.
подржавају живот

Програми подршке
Развијени
сервиси
корисника
у
породицама у ризику
подршке за децу из
заједници
ризичних група

Успостављен програм
подршке за породице деце са

ЗАДУЖЕНИ
Удружења,
институције

Удружења,
институције
Удружења,
институције
Савет
социјалну
политику
Удружења,
институције,
локална
самоуправа
Удружења,
институције,
локална
самоуправа

Удружења
грађана
Удружења
грађана

Удружења,
институције
Удружења,
институције
Удружења,
институције

за
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сметњама у развоју

Формиран клуб
хранитеља

Удружења,
институције



Предах смештај


децу

Прихватилиште за

Удружења,
институције
Удружења,
институције


Дневни боравак за
децу и младе са сметњама

Удружења,
институције


Отворен центар за
припрему корисника за
измештање из установа

Удружења,
институције


Отворен
информативни центар и
успостављена бесплатна
правна помоћ


Помоћ и нега у кући



Становање уз подршку

Оперативни циљ 1.3.2. 
Дневни боравак за
Развијени
сервиси одрасле са инвалидитетом
подршке за особе са
инвалидитетом

Прихватилиште за
одрасле

Удружења,
институције
Удружења,
институције
Удружења,
институције
Удружења,
институције
Удружења,
институције


Предах смештај за
одрасле и старије

Удружења,
институције


Развијено ургентно и
специјализовано
хранитељство

ЦСР


Успостављена
међусекторска сарадња
Оперативни циљ 1.3.3.
Информисање и
Развијени
сервиси 
подршке
за
жртве едукација жртава насиља
насиља

Институције,
локална
самоуправа,
удружења
Удружења,
иституције,
локална
самоуправа
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Сигурна кућа за жртве
насиља

Удружења,
институције
Удружења,
институције


Прихватилиште за
старије

Удружења,
институције



Едукације стручњака

Оперативни циљ 1.3.4. 
Успостављање услуге
Развијени
сервиси помоћи и неге у кући за
подршке за одрасле и старије особе
старије


Палијативна нега


Активности за
побољшање квалитета живота
у ромским насељима
Оперативни циљ 1.3.5.
Развијен
систем 
подршке за припаднике Роме
мањинских група

Удружења,
институције
Здравствене
социјалне
установе

Институције
система

Програми едукације за

Институције
система


Активности за избегла
и програна лица

Институције
система


Континуирана
едукација деце и младих у
школама

Школе,
предшколска
установа


Развијање
саветодавних, терапијских и
Оперативни циљ 1.3.6. социјално едукативних услуга
Побољшан
квалитет

Унапређивање
живота деце и младих
сарадње установа и
стручњака који се баве децом
и младима

Удружења,
институције

Институције
система

и
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 : Развијена партнерства у заједници за
мобилисање ресурса општине за
превазилажење
сиромаштва
и
побољшање
квалитета живота свих грађана

Развијање система
идентификације породица и
Оперативни
циљ појединаца са препрекама у
2.1.1.
Формирање задовољавању основних животних
инструмента
потреба ради спречавања последица
социјалне искључености

Удружења,
институције


Мапирање свих ресурса
Оперативни
циљ /техничких, људских, финансијских/
2.1.2. Испитивање у локалној заједници
потреба и креирање

Креирање базе података
базе података
расположивих ресурса

Удружења,
институције

Приоритет
2.1.
Мапирање
и
анализа ресурса у
локалној заједници


Међусекторско сагледавање
могућности за превазилажење
сиромаштва најугроженијих
категорија становништва

Предлози краткорочних
мера за побољшање квалитета
Оперативни
циљ живота
2.1.3.
Прављење
предлога мера

Предлози дугорочних мера
за превазилажење сиромаштва
социјално најугроженијих
становника општине Алексинац

Формирање центра за развој
услуга у заједници


Упознавање са социјалним
предузетништвом и значајем који
Оперативни
циљ има за побољшање квалитета
2.2.1.
Повезивање живота најугроженијих
Приоритет
2.2.
различитих актера у
Развој
социјалног
социјално предузеће 
Међусобно повезивање
предузетништва
актера у циљу развоја парттнерства
Оперативни
2.2.2.

Подстицање активних мера
циљ 
Развој запошљавања

Удружења,
институције

Савет
за
социјалну
политику
Савет
за
социјалну
политику
Савет
за
социјалну
политику
Савет
за
социјалну
политику
Савет
за
социјалну
политику
Савет
за
социјалну
политику
Савет
за
социјалну
политику
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циљ 
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2.2.3.
Развој подручју општине за развој
тржишта
- тржишта
задругарство
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Савет
за
социјалну
политику

Савет
за
социјалну
политику

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 : Активно укључивање корисника у развој и
структуисање постојећих услуга
у заједници

Приоритет
Партиципација
корисника


Изналажење
могућности за активно
укључивање корисника у
Оперативни циљ 3.1.1. активности заједнице
Развој подстицајних мера
за укључивање корисника

Подстицање
3.1. у активности заједнице
индивидуалног укључивања
корисника у оквиру
удружења

Оперативни циљ 3.1.2.
Креирање инструмената и 
критеријума за праћење
активизма корисника

Израда инструмента

Оперативни циљ 3.2.1.
Укључивање

Мере и активности
представника корисника у за укључивање корисника
управљачка тела која
Приоритет
3.2. утичу на пружање услуге
Подстицање пружаоца
услуга
за
развој Оперативни циљ 3.2.2.
Охрабривање корисника 
квалитета услуга
Активности за
за активно учешће у подстицање
креирању услуге (сандуче
за похвале и жалбе)

Удружења,
институције

Удружења

Удружења

Удружења

Удружења,
институције
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 : Побољшање квалитета и повећање стандарда у
постојећим услугама

Спровођење процедура
за финансирање
Оперативни циљ 4.1.1. стандардизованих услуга
Расписивање тендера за
финансирање услуга на

Поштовање услова
основу
успостављених
Приоритет
4.1.
постојања лиценце за пружање
стандарда
Успостављање
стандардизованих услуга
услуга
које
социјалне заштите
испуњавају

Поступак процедуре за
минималне
Оперативни
циљ
4.1.2.
финансирање
стандарде
Успостављање стандарда нестандардизованих услуга уз
кроз
тендерску успостављање стандарда у
документацију
за оквиру тендерске
нестандардизоване услуге документације

Успостављање начина
Оперативни циљ 4.2.1. праћења и евалуације
Формирање инструмената успостављених услуга са
циљем подизања квалитета и
Приоритет
4.2. за праћење стандарда
поштовања стандарда
Праћење квалитета
стандарда
услуга Оперативни циљ 4.2.2.
успостављених
на Оснивање
Иницирање активности
Савета
за 
локалном нивоу
за побољшање квалитета
социјалну
живота корисника у заједници
заштиту/политику
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самоуправа

Савет
за
социјалну
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Савет
за
социјалну
политику

AНЕКС 2
СПИСАК УЧЕСНИКА НА ИЗРАДИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 2017-2022
Координатор испред Општинске управе општине Алексинац
Драган Јовановић- начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности
Општинске управе општине Алексинац
Савет за социјалну политику општине Алексинацрадио је у саставу:
1.Драган Јовановић, дипл.социолог,
начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности општине Алексинац,председник савета
2.Јасна Николић,дипл.правник,
директор Центра за социјални рад општине Алексинац,заменикпредседника савета
3Драган Милојевић, дипл. правник,
секретар Скупштине општине Алексинац,члан
4.Братислава Стојковић, дипл.психолог,
Центар за социјални рад општине Алексинац, члан
5.Срђан Цветковић,проф.разредне наставе,
руководилац Установе за децу и младе „ Христина Маркишић“Алексинац, члан
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6.Славољуб Величковићдипл. психолог,
Пољопривредна школа „Шуматовац“Алексинац, члан
7.Зорица Милојковић, проф. разредне наставе,
директор ОШ „Јован Јовановић Змај“,Ал. Рудник,члан
8.Драган Веселиновић,дипл.економиста,
директор Геронтолошког центра „Јеленац“,члан
9.Слободанка Јовановић, дипл. Економиста,
шеф испоставе Алексинац, Републички завод за здравствено осигурање-Филијала за Нишавски округ, члан
10.Славиша Миладиновић, дипл. психолог,
Општа болница Алексинац, члан
11. Јовица Рајчић,
инспектор, Полицијска станица Алексинац,члан
12.Топлица Ђорђевић,
секретар ОО Црвеног крста Алексинац, члан
13.Мирјана Беговић, дипл. социолог,
саветник за посредовање у запошљавању Националне службе за запошљавање у Алексинцу,члан
14 .Горан Петковић, дипл.правник,
Геронтолошки центар „Јеленац“,члан
15. Драган Стевановић, дипл.педагог,
Друштво за помоћ МНРЛ, члан
16.Виолета Поповић, васпитач,
директор ПУ „Лане“ Алексинац, члан
17.Снежана Живадиновић,
представник НВО Друштва за развој креативности, члан
18.Невенка Влајић,
дипл.социолог, Центар за социјални рад општине Алексинац, члан
Радна група за израду Стратешког плана за развој социјалне заштите општине Алексинац за период
2017-2022. године
1.Драган Јовановић, дипл. социолог,
начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности општине Алексинац, координатор
2. Јасна Николић, дипл.правник,
директор Центра за социјални рад општине Алексинац, члан
3. Анита Јанковић, дипл.социолог,
руководилац Одсека за друштвене делатности, члан
4.Слободанка Јовић, дипл. социолог,
самостални стручни сарадник, Општинска управа општине Алексинац, члан
5.Братислава Стојковић, дипл. психолог,
Центар за социјални рад општине Алексинац, члан
6.Маја Јовановић, дипл. педагог,
Центар за социјални радопштине Алексинац, члан
7.Војкан Станојевић, магистар политичких наука,
директор Дома за смештај одраслих лица Кулина,члан
8.Драган Стевановић, дипл.педагог,
Друштво за помоћ МНРЛ, члан
9.Сузана Стефановић, проф. разредне наставе ,
представник ОЦД, члан
10. Далиборка Микић, дипл. правник,
самостални стручни сарадник, Општинска управа општине Алексинац, члан
11.Родољуб Живадиновић, епидемиолог,
директор Здравственог центра Алексинац, члан
12.Мирјана Беговић, дипл. социолог,
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саветник за посредовање у запошљавању Националне службе за запошљавање у Алексинцу,члан
13.Снежана Живадиновић,
представник НВО Друштва за развој креативности, члан
14 . Александра Дејановић, дипл.социолог
ОШ „Стојан Живковић Столе“ Трњане , члан
15 Александра Генов, дипл. психоло ,
Дом за смештај одраслих лица Кулина, члан

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основу члана 103.-109. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон,
93/12 и 84/15), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
– др. Закон), члана 6. став 1. тачка 4. и члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин.
изн) и члана 52. став 1. тачка 14. Статута општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, бр.8/08, 7/13,
23/14, 9/15, 21/15), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 28.12.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе на територији Општине
Алексинац.
Члан 2.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у угоститељском објекту изван свог пребивалишта.
Члан 3.
Угоститељским објектом за смештај сматра се: хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп,
собе, односно куће, апартмани, сеоско туристичко домаћинство и други објекти у којима се пружају услуге у
складу са Законом о туризму.
Члан 4.
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту на територији општине
Алексинац.
Члан 5.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до 7 година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране надлежне
лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењима од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе,
цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистофије и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и децје парализе и мултиплекс склерозе,
особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;
4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско
– рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти
који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са
наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и
вештинама;
5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћана таксе;
6)лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и
друго).
Члан 6.
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, као и физичко лице које
пружа угоститељске услуге у домаћој радиности преко локалне туристичке организације, туристичке
агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности на
основу уговора, као и физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

28.децембар

2016. године

страна 1054

преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица
регистрованог за обављање привредне делатности на основу уговора (у даљем тексту: давалац смештаја), уз
наплату рачуна за услуге смештаја.
Члан 7.
Висина боравишне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног.
Члан 8.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе,
као и да наведе основ од ослобађања и плаћања или умањења износа боравишне таксе, у складу са чланом 5.
ове Одлуке.
Члан 9.
Уколико давалац смештаја не наплати боравишну таксу обавезан је да, на свој терет, уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 10.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку
сваких 15 дана у месецу.
Давалац смештаја наплаћену боравишну таксу уплаћује у корист буџета општине Алексинац на
рачун број: 840-714552843-83, са позивом на број: 97 92-002, сврха уплате: боравишна такса.
Члан 11.
Средства од наплаћене боравишне таксе користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, обезбеђивање туристичке
сигнализације и рад туристичко-информативних центра, као и за финансирање послова у складу са Законом о
туризму.
Члан 12.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачунавања камата и осталог што није прецизирано овом Одлуком примењују се одредбе Закона
о туризму („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015) и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.80/02, 84/02 – испр., 23/03 –
испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др.
закон, 53/10, 101/2011, 2/12 – испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и
15/16).
II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које пружа услуге
смештаја ако:
- боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане (члан 7. став 2.);
- не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 6.);
- у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања боравишне
таксе (члан 8.);
- средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 10.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу које
учини прекршај из става 1. овог члана.
Члан 14.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник који пружа услуге
смештаја ако:
- боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане (члан 7. став 2.);
- не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 6.);
- у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања боравишне
таксе (члан 8.);
- средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 10.).
Члан 15.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које пружа услуге
смештаја ако:
- боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане (члан 7. став 2.);
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- не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 6.);
- у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања боравишне
таксе (члан 8.);
- средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 10.).
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Сл. лист општине
Алексинац“, бр.7/06,7/07,15/08,10/09,1/11,10/11).
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-196
У Алексинцу, 28.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА,
Србобран Миловановић, с.р.
На основу члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије”,
број 88/2011) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”,
број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана
28.12.2016. године, донела је
ОДЛУКА
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА
2017.ГОДИНУ
Члан.1.
Овом Одлуком поверава се обављање послова Јавном предузећу за Путеве и стамбено комуналну
делатност општине Алексинац за 2017.годину .
Члан 2.
Послови који се поверавају Јавном предузећу обухватају:
1.Одржавање улица и путева;
2.Одржавање стамбених зграда;
3.Одржавање пословних објеката.
Услови за обављање наведених послова уређени су законом и одлуком оснивача, а обављање послова из
става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и кадровски оспособљено за
обављање поверених комуналних делатности.
Члан 3.
Обављање поверених послова Јавном предузећу обавља се на следећи начин:
1. Одржавање улица и путева обухвата:
а) редовно одржавање локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац и то:
-одржавање некатегорисаних путева;
-одржавање коловоза и банкина, одржавање трупа и трупног појаса и остале радове неопходне за несметано и
безбедно одвијање саобраћаја.
б) одржавање путних објеката,
в)зимско одржавање путева и улица,
г)одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације.
2.Одржавање стамбених зграда у смислу извршења Решења Одељења за инспекцијске послове Општинске
управе општине Алексинац.
3.Одржавање пословних објеката у складу са Програмом одржавања стамбено пословних објеката.
Члан 4.
Финансирање поверених послова из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из Буџета општине Алексинац.
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Члан 5.
Ценовник услуга доноси Надзорни одбор ЈП за Путеве и стамбено комуналну делатност општине
Алексинац, уз претходно прибављено мишљење Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске
управе општине Алексинац, на које даје сагласност Општинско веће општине Алексинац.
Члан 6.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке вршиће Одељење за комуналне и грађевинске послове
Општинске управе општине Алексинац.
Члан 7.
Уговоре о поверавању послова из члана 2.ове Одлуке закључује Општинска управа општине Алексинац.
Члан 8.
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о поверавању обављања комуналне делатности ЈП
за Путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број
3/14 и 17/14).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“
I Број:011-197
У Алексинцу, 28.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА
Србобран Миловановић, с.р.
На основу члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/2011) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац”, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној
дана 28.12.2016. године, донела је
ОДЛУКА
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2017 ГОДИНУ
Члан.1.
Овом Одлуком поверава се обављање послова Јавном комуналном предузећу „Водовод и
канализација“Алексинац за 2017.годину.
Члан 2.
Послови који се поверавају Јавном предузећу обухватају:
1.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
2.Одржавање чистоће на површинама јавне намене.
3.Текућа поправка и одржавање сеоских водовода.
Услови за обављање наведених послова уређени су законом и одлуком оснивача, а обављање послова из
става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и кадровски оспособљено за
обављање поверених комуналних делатности.
Члан 3.
Обављање поверених послова Јавном предузећу обавља се на следећи начин:
1.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обухвата:
-Редовно чишћење гајгер сливника машински, канал џет возилом,
-Ванредно чишћење гајгер сливника са ручним чишћењем и вађењем песка и наноса из истог, одвоз до
депоније и машинско чишћење канал џет возилом,
-Комплетна замена гајгер сливника по предрачуну конкретних радова и количина које Општинска управа
општине Алексинац и ЈКП “Водовод и канализација „Алексинац буду уговорила;
-послове одржавања објеката за кишну воду на саобраћајницама на територији општине Алексинац.
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене обухвата редовно одржавање јавних чесми и фонтана.
3.Текућа поправка и одржавање сеоских водовода
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Члан 4.
Финансирање поверених послова из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из Буџета општине Алексинац.
Члан 5.
Ценовник услуга доноси Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, уз претходно
прибављено мишљење Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине
Алексинац, на које даје сагласност Општинско веће општине Алексинац.
Члан 6.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке вршиће Одељење за комуналне и грађевинске послове
Општинске управе општине Алексинац.
Члан 7.
Уговоре о поверавању послова из члана 2.ове Одлуке закључује Општинска управа општине Алексинац.
Члан 8.
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о поверавању обављања комуналне делатности
ЈКП“ Водовод и канализација“Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 3/14).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“
I Број: 011-198
У Алексинцу, 28.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА
Србобран Миловановић, с.р.
На основу члана 155. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013 88/2015 и 62/2016), члана 50. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010), члана 15. тачка 17. и члана 52. тачка 7. Статута Општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015) и Правилника о
мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама
(„Службени гласник РС“, број 146/2014), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној 28.12.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЛАНЕ“ У АЛЕКСИНЦУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској
установи „Лане“ у Алексинцу, чији је оснивач општина Алексинац.
Члан 2.
Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Лане“ у Алексинцу
утврђује се у износу од 25.019,00 месечно по детету.
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1.
овог члана са бројем радних дана у месецу.
Члан 3.
Економска цена се утврђује за целодневне облике рада у трајању од 10 часова дневно. Учешће
корисника услуга у економској цени по детету на месечном нивоу износи 5.004,00 динара што је 20% од
утврђене економске цене по детету. Учешће локалне самоуправе у економској цени утврђује се у износу од
20.015,оо динара што је 80% од утврђене економске цене по детету.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Предлог економске цене програма васпитања и образовања у
Предшколској установи „Лане“.

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

28.децембар

2016. године

страна 1058

Члан 5.
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Алексинац, а примењиваће се од
01.01.2017.године.
I Број:011-199
У Алексинцу, 28.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА
Србобран Миловановић, с.р.
На основу члана 32 тачка 8). Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члан 1. став 1. и члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, број 103/2015) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“ број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној
дана 28.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о укидању Фонда за збрињавање породица погинулих радника на раду у делу Предузећа
„Алексиначки Рудник мрког угља“ Алексинац
Члан 1.
Укида се Фонд за збрињавање породица погинулих радника на раду у делу Предузећа „Алексиначки
Рудник мрког угља“ Алексинац основан Одлуком Скупштине општине Алексинац, бр. 011-92 од 19.10.1990.
године.
Фонд из става 1. овог члана престаје са радом дана 31.12.2016.године.
Члан 2.
Права, обавезе и потраживања настала пословањем Фонда за збрињавање породица погинулих
радника на раду у делу Предузећа „Алексиначки Рудник мрког угља“ Алексинац прелазе на општину
Алексинац, као оснивача Фонда.
Члан 3.
Поступак гашења рачуна Фонда код надлежног органа и друге радње везане за укидање Фонда
спровешће Општинска управа општине Алексинац.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за збрињавање породица
погинулих рудара на раду у делу предузећа „Алексиначки Рудник мрког угља“ Алексинац бр. 011-92 од
19.10.1990. године, бр.020-39 од 08.05.1992.године, бр. 011-27 од 30.05.2005.године, бр.011-45 од
23.11.2011.године („Службени лист општине Алексинац“, број 9/11) и бр.011-11 од 19.02.2014.године
(„Службени лист општине Алексинац“, број 3/14).
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о именовању чланова Савета Фонда за
збрињавање породица погинулих радника на раду у делу Предузећа „Алексиначки Рудник мрког угља“
Алексинац .
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац” .
I Број: 011-200
У Алексинцу, 28.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА,
Србобран Миловановић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.
8/08, 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) и Одлуке Скупштине општине Алексинац бр. 011-148 од 28.11.2016. године,
Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 28.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА
2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Алексинац за 2017. годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је текст Локалног акционог плана запошљавања општине Алексинац за
2017. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
Члан 4.
Одлуку доставити: Локалном савету за запошљавање, Одсеку за локални економски развој,
начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и архиви.
I Број: 011-201
У Алексинцу, 28.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА,
Србобран Миловановић, с.р.

На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 и
91/16 - усклађени дин. изн.) и члана 52.тачка 14. Статута општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“
број 8/08, 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 28.12.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама („Сл. лист општине Алексинац“, бр. 7/06, 7/07,
15/08, 10/09, 1/11, 7/11, 10/11, 22/12, 16/13 и 27/15) у делу Таксена тарифа за општинске административне
таксе, која је саставни део Одлуке додаје се ТАРИФНИ БРОЈ 8., који гласи:
„ За издавање решења о техничким условима просецања јавних површина за:
- физичка лица .............................................................................650,00 динара,
- правна лица ..............................................................................4000,00 динара“. `
НАПОМЕНА:
Таксу по овом тарифном броју не плаћају предузећа и установе чији је оснивач Скупштина општине.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-202
У Алексинцу, 28.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА,
Србобран Миловановић, с.р.
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На основу члана 141. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 15. тачка 17. а у вези члана
72. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Аклексинац“ број, 7/213, 23/2014, 9/2015 и 21/2015)
Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 27.12.2016.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација спортских организација са седиштем на територији општине
Алексинац које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза (у
даљем тексту: спортске организације), критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских организација.
Члан 2.
Категоризација спортских организација утврђује се на основу националних категоризација спортова и
националних гранских спортских савеза уз уважавање специфичних потреба и интереса општине Алексинац у области
спорта.
На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут годишње врши се рангирање спортских организација.
Рангирањем спортских организација утврђује се компетентност спортских организација у општини Алексинац
за дугорочно остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у општини Алексинац.
Рангирањем спортских организација обухваћене су само спортске организације које су регистроване у складу са
законом, испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности и које су чланице надлежних националних
гранских спортских савеза.
Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова за коју је
регистрована спортска организација; који је ранг надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска
организација; каква је традиција те спортске организације у општини; који је ранг такмичења; какви су спортски
резултати постигнути; колики је број такмичарских спортских екипа у системима такмичења надлежног националног
гранског спортског савеза; колики је број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад; колики је број
регистрованих спортиста; колики је број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста у националним
спортским репрезентацијама.
Члан 3.
Категоризација спортских организација врши се према критеријумима утврђеним у Табели категорисања
одштампаној на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Критеријуми за рангирање спортских организација из става 1. овог члана обухватају:
1)
секција 1 – Ранг спорта према Националној категоризацији спортова (подсекције: спортови првог
ранга, спортови другог ранга, спортови трећег ранга, спортови четвртог ранга, спортови петог ранга);
2)
секција 2 – Ранг надлежног националног гранског спортског савеза према Националној категоризацији
националних гранских спортских савеза (подсекције: национални савез првог ранга, национални савез другог ранга,
национални савез трећег ранга, национални савез четвртог ранга и национални савез петог ранга);
3)
секција 3 – Традиција спортске организације у граду/општини (подсекције: организација основана пре
50 година, организација од 15 до 24 године, организација од пет до 14 година, организација од две до четири године);
4)
секција 4 – Ранг такмичења у коме учествују спортисти и екипе (подсекције: екипни спорт,
индивидуални спорт);
5)
секција 5 – Постигнути спортски резултати (подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт);
6)
секција 6 − Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви узрасти – мушкарци и
жене) – (подсекције: четири и више екипа, три екипе, две екипе, једна екипа);
7)
секција 7 − Број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад (подсекције: три и више тренера,
два тренера, један тренер);
8)
секција 8 – Број регистрованих спортиста (подсекције: 11 и више спортиста такмичара, до 10 спортиста
такмичара);
9)
секција 9 – Број категорисаних спортиста (подсекције: три и више спортиста, 1–2 спортисте);
10)
секција 10 – Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама (подсекције: два и
више спортиста, један спортиста).
На основу критеријума из става 1. овог члана, спортској организацији се додељују одговарајући бодови, с тим да
спортска организација може да добије максимално 100 бодова.
Спортске организације се рангирају према броју бодова које добију на основу критеријума из става 1. овог
члана.
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Уколико није утврђен ранг надлежног националног гранског спортског савеза, спортској организацији се
додељује у оквиру секције 2 онај број бодова који одговара рангу спортске гране у којој се спортска организација
такмичи.
Члан 4.
Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. овог правилника рачуна се за спортисте сениоре, али спортска
организација може да пријави и спортисте, односно екипе млађе узрасне категорије, с тим да се тада утврђени бодови
умањују за спортисте јуниоре за 30%, за спортисте кадете за 60% и за спортисте пионире за 80%, ако овим правилником
није друкчије утврђено.
У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења, максимални број бодова по критеријуму
„Ранг такмичења” умањује се за 10%, а уколико постоје три нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за
наредних 10% итд.
У случају да у индивидуалном спорту постоје два нивоа такмичења, максимални број бодова по критеријуму
„Ранг такмичења” умањује се за 20%, а уколико постоји само један ниво такмичења, максимални број бодова се умањује
за 40%.
Спортски резултат који у индивидуалном спорту постигну екипе спортске организације рачуна се као за екипни
спорт, под условом да је у такмичењу учествовало најмање осам екипа.
Остварени спортски резултати у индивидуалним спортовима признају се ако у спортској дисциплини, односно
категорији, у такмичењу учествује шест и више спортиста.
Под спортским тренером са дозволом за рад подразумева се спортски стручњак који има неко од спортских
звања у оквиру занимања тренер у спорту, које је стечено у складу са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за рад
издату од стране надлежног националног спортског савеза или међународног спортског савеза.
Спортски тренер може бити пријављен за бодовање само у једној спортској организацији.
Члан 5.
Рангирање спортских организација спроводи Комисија за категоризацију спортских организација (у даљем
тексту: Комисија) коју образује председник општине.
Комисија се састоји од истакнутих спортских стручњака и стручњака у спорту.
Комисија има председника и четири члана, од којих је најмање један представник Спортског савеза општине
Алексинац.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају овлашћена лица запослена у општинској управи која су
надлежна за спорт.
Рангирање спортских организација спроводи се тако што Комисија врши оцењивање, односно бодовање
спортске организације у складу са утврђеним критеријумима и доставља председнику општине предлог за утврђивање
ранг-листе спортских организација.
На извршено рангирање спортске организације може се уложити жалба општинском већу.
Рангирање спортских организација врши се најкасније до краја јануара текуће године за претходну годину.
Спортске организације подносе до 10. јануара текуће године Упитник за категоризацију спортских организација
одштампан на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, са пратећом
документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.
Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за рангирање у складу са овим
правилником неће бити вредноване у поступку рангирања.
Спортска организација која достави нетачне податке на основу којих се врши рангирање искључује се из
поступка рангирања за текућу годину, односно искључује се са утврђене ранг-листе.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
II/01 Број: 02-222
У Алексинцу, 27.12.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић, с.р.
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Образац бр. 1

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Назив спортске организације:
________________________________________________________

Р. бр.
1.

КРИТЕРИЈУМИ
Ранг спортске гране

Макс. број бодова
10

1.1.

Првог ранга

10

1.2.

Другог ранга

8

1.3.

Трећег ранга

6

1.4.

Четвртог ранга

4

1.5

Петог ранга

2

2.

Ранг надлежног националног гранског

10

спортског савеза
првог ранга

10

другог ранга

8

трећег ранга

6

четвртог ранга

4

петог ранга

2

3.

Традиција организације

10

3.1.

Организација основана пре 50 година

10

3.2.

Организација од 25 до 49 година

8

3.3.

Организација од 15 до 24 године

6

3.4.

Организација од 5 до 14 година

4

3.5.

Организација од 2 до 4 године

2

4.

Ранг такмичења

10

4.1.

Екипни спорт

10

4.1.1.

Екипни спорт 1. нивоа (највиши национални ниво)

10

4.1.2.

Екипни спорт 2. нивоа

8

2.1.

Оцена
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4.1.3.

Екипни спорт 3. нивоа

6

4.1.4.

Екипни спорт 4. нивоа

4

4.1.5.

Екипни спорт 5. нивоа

3

4.1.6.

Екипни спорт 6. нивоа

2

4.2.

Индивидуални спорт

10

4.2.1.

10

4.2.2.

Индивидуални спорт 1. нивоа
(највиши национални ниво)
Индивидуални спорт 2. нивоа

4.2.3.

Индивидуални спорт 3. нивоа

3

5.

Постигнути спортски резултати

30

5.1.

Екипни спорт

30

5.1.1.

Екипни спорт 1. нивоа такмичења

30

5.1.1.1.

30

5.1.2.

Прво место или освајач купа у екипном спорту 1.
нивоа
Пласман у првој половини табеле у екипном
спорту 1. нивоа
Екипни спорт 2. нивоа такмичења

5.1.2.1.

Прво место у екипном спорту 2. нивоа

20

5.1.2.2.

15

5.1.3.

Пласман у првој половини табеле у екипном
спорту 2. нивоа
Екипни спорт 3. нивоа такмичења

5.1.3.1.

Прво место у екипном спорту 3. нивоа

15

5.1.3.2.

10

5.1.4.

Пласман у првој половини табеле у екипном
спорту 3. нивоа
Екипни спорт 4. нивоа такмичења

5.1.4.1.

Прво место у екипном спорту 4. нивоа

10

5.1.4.2.

8

5.1.5.

Пласман у првој половини табеле у екипном
спорту 4. нивоа
Екипни спорт 5. нивоа такмичења

5.1.5.1.

Прво место у екипном спорту 5. нивоа

8

5.1.5.2.

4

5.1.6.

Пласман у првој половини табеле у екипном
спорту 5. нивоа
Екипни спорт 6. нивоа такмичења

5.1.6.1.

Прво место у екипном спорту 6. нивоа

4

5.1.6.2.

2

5.2.

Пласман у првој половини табеле у екипном
спорту 5. нивоа
Индивидуални спорт

25

5.2.1.

Индивидуални спорт 1. нивоа

25

5.2.1.1.

25

5.2.1.2.

3 или више медаља у индивидуалном спорту 1.
нивоа
1–2 медаље у индивидуалном спорту 1. нивоа

5.2.2.

Индивидуални спорт 2. нивоа

20

5.1.1.2.

6

20
20

15

10

8

4

20
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5.2.2.1.

20

5.2.2.2

3 или више медаља у индивидуалном спорту 2.
нивоа
1–2 медаље у индивидуалном спорту 2. нивоа

5.2.3.

Индивидуални спорт 3. нивоа

15

5.2.3.1.

3 или више медаља у индивидуалном спорту 3.
нивоа
1–2 медаље у индивидуалном спорту 3. нивоа

15

10

6.1.

Број такмичарских екипа у редовним
системима такмичења (сви узрасти – мушкарци
и жене)
4 и више екипа

6.2.

3 екипе

6

6.3.

2 екипе

4

6.4.

1 екипа

2

7.

10

7.1.

Број ангажованих спортских тренера са
дозволом за рад
3 и више тренера

7.2.

2 тренера

5

7.3.

1 тренер

2

8.

Број регистрованих спортиста

10

8.1.

11 и више такмичара сениора

10

8.2.

до 10 такмичара сениора

5

9.

Број категорисаних спортиста

5

9.1.

3 и више спортиста

5

9.2.

1–2 спортисте

2

10.

5

10.1.

Заступљеност спортиста у националним
спортским репрезентацијама
2 и више спортиста

10.2.

1 спортиста

3

УКУПНО

макс. 100

5.2.3.2.
6.

Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
Секција 6
Секција 7
Секција 8

28.децембар

2016. године

15

10

10

10

5
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Секција 9
Секција 10
УКУПНО
Датум _____________________
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈE
Образац број 2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Подаци

Р. бр.

КРИТЕРИЈУМИ

1.

3.

Ранг гране спорта према Националној
категоризацији спортова
Ранг надлежног националног гранског спортског
савеза
Традиција организације

4.

Ранг такмичења

5.

Постигнути спортски резултати

6.

8.

Број такмичарских екипа у редовним системима
такмичења (сви узрасти)
Број ангажованих спортских стручњака са
дозволом за рад
Број регистрованих спортиста

9.

Број категорисаних спортиста

10.

Заступљеност спортиста у националним
спортским репрезентацијама

2.

7.

Датум: ________________
ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
________________________________________
НАПОМЕНА: Уз овај упитник се подноси документација којом се доказују подаци наведени у упитнику.
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 15. тачка
17. а у вези члана 72. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Аклексинац“ број,
7/213, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 27.12.2016.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма,
односно пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и доделе средстава,
изглед и садржина предлога програма, односно пројекта и документације која се уз предлог подноси,
садржина и изглед извештаја о реализацији програма, начин и поступак контроле реализације одобрених
програма, односно пројекта и начин јавног објављивања података о предложеним програмима, односно
пројектима за финансирање.
Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту: Закона) и Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) које се
односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности
којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу
реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се примењују и на програме, односно делатности
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Алексинац.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. Закона остварују се кроз финансирање или
суфинансирање програма и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета општине Алексинац, у
складу са законом, и то:
1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи
програм);
2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).
Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и програми организација
у области спорта чији је оснивач општина Алексинац) остварују се у складу са законoм.
Организације у области спорта са седиштем на територији општине Алексинац које су од посебног
значаја за општину из члана 137. став 1. тачка 8) Закона у предлогу свог годишњег програма наводе и
активности којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за које се, сагласно Закону,
подносе посебни програми и не могу да конкуришу по јавном позиву.
Општинско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних програма
пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Општинско веће утврђује које су организације у области спорта из члана 137. става 1. тачка 8) Закона
од посебног значаја за општину Алексинац сходном применом критеријума прописаних чланом 120. став 3.
Закона и на основу категоризације организација у области спорта у општини и Програма развоја спорта у
општини Алексинац.
За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана општина Алексинац обезбеђује у
свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање приоритета утврђених Законом.
II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 3.
Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем тексту:
програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:
1) предлагача програма;
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2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.
1.

Предлагач програма

Члан 4.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом, подносе следеће организације:
1) надлежни територијални спортски савез општине Алексинац – предлог свог годишњег програма
и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Алексинац из
члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим правилником није другачије
утврђено;
2) организације у области спорта са седиштем на територији општине Алексинац – предлог свог
посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, ако овим правилником није другачије
утврђено.
Предлози годишњих и посебних програма из става 1. овог члана могу садржати активности
организација у области спорта које су чланови носиоца програма. Организације у области спорта могу своје
активности реализовати и као део програма Спортског савеза општине Алексинац, спортског друштва или
општинског гранског спортског савеза, односно спортског савеза за област спорта, осим програма учешћа у
спортским такмичењима.
Спортски савез општине Алексинац предлоге годишњих програма из става 1. тачка 1) овог члана
организација у области спорта са седиштем на територији општине Алексинац подноси у име тих
организација.
Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта на подручју
општине Алексинац из члана 137. став 1. тачка 2) Закона, укључујући и школски спортски објекат, може се
поднети само од стране власника, односно корисника земљишта или спортског објекта уз сагласност
власника земљишта, односно спортског објекта.
Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) Закона може се поднети само од стране
организације у области спорта чији је спортиста члан.
Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских целина, а
подносе се одвојено за сваку од области из члана 137. став 1. Закона.
Предлог годишњег програма Спортског савеза општине Алексинац садржи као посебну програмску
целину активности потребне за остваривање надлежности утврђених Законом и овим правилником.
Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
не може предлогом програма да обухвати активности које се већ финансирају средствима буџета аутономне
покрајине или Републике Србије.
Под надлежним територијалним спортским савезом општине Алексинац сматра се, у складу са
чланом 138. став 6. Закона, онај спортски савез са седиштем на територији општине Алексинац који је
учлањен у Спортски савез Србије.
Спортски савез Србије привремено остварује надлежности територијалног спортског савеза општине
Алексинац ако на територији општине није образован територијални спортски савез или он не функционише
у складу са Законом, у складу са решењем Министарства омладине и спорта из члана 102. став 5. Закона.
Уколико на територији општине Алексинац не постоји регистрован територијални спортски савез а
није донето решење Министарства омладине и спорта из члана 102. став 5. Закона, предлоге својих
годишњих програма подносе непосредно организације у области спорта носиоци програма.
У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз
школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, организовано физичко васпитање деце
предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту,
предшколске установе и школе имају статус организација у области спорта, у складу са Законом.
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2. Носилац програма
Члан 5.
Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
4) да има седиште на територији општине Алексинац, ако Законом или овим правилником није
другачије утврђено;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и
делатности;
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма;
10) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и
пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем
негативних појава у спорту.
Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог међународног
спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области спорта која има сагласност
прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, односно организација у области спорта
која је наменски и привремено основана за техничку организацију међународног спортског такмичења
организација у области спорта која има сагласност за организовање великог међународног спортског
такмичења.
Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:
1) био у конфликту интереса;
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење
програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22.
став 1. овог правилника или на надлежне органе општине Алексинац током евалуационог периода или неког
претходног поступка доделе средстава.
Носилац програма не може добијати средства из буџета општине Алексинац за реализацију својих
програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за
реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.
Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што
поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог
правилника.
Члан 7.
Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са
другим организацијама.
Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови прихватају се
ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.
Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање одобреним
финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора имати унутрашњу
организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.
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3. Садржина и квалитет програма
Члан 8.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и
Програмом развоја спорта у општини Алексинац;
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних
програма;
6) да се реализује на територији општине Алексинац, односно у Републици Србији, осим програма
припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
7) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица
Република Србија;
8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Алексинац;
9) да ће се реализовати у текућој години;
10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију
програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
11) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.
Под граном, односно облашћу спорта, у смислу овог правилника, сматра се грана спорта утврђена
актом министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) Закона.
Под надлежним националним спортским савезом, у смислу овог правилника, сматра се национални
спортски савез утврђен актом министра надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 1) Закона.
При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката приоритет имају
програми који се односе на спортске објекте са већом категоријом у складу са Националном категоризацијом
спортских објеката, спортски објекти којима се обезбеђује унапређење школског спорта и спортски објекти
којима се повећава бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.
Члан 9.
Садржина и квалитет програма морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир
факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су
неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.
Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају
испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а њихово
ангажовање се мора вршити у складу са Законом.
При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма треба да примењује
усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је буџет програма већи од 5 милиона
динара обавезно је коришћење и Матрице логичког оквира и SWOT анализе.
4. Финансирање програма
Члан 10.
Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се
уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору програма
којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Алексинац, односно други програми могу
бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.
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Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама
трошкова;
2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду
програма;
4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5) тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
Члан 12.
Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације
програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији програма,
материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови)
и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити
већи од 15% од оправданих директних трошкова.
Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и
лако проверљиви.
Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су финансијским
планом програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине
Алексинац за свој рад одговарајућа средства по другом основу.
Трошкови из става 1. овог члана признају се по основу:
1) за зараду запослених лица на реализацији програма – до висине две просечне бруто зараде у
Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за послове статистике,
обрачунато на месечном нивоу;
2) за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске целине програма – до висине
две просечне бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за
послове статистике, обрачунато на месечном нивоу за једну програмску целину;
3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, превоза, дневнице и остали трошкови у вези с
путовањем) и иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, прибављања путних исправа, вакцинације
и лекарских прегледа и остали трошкови у вези с путовањем) ради обављања програмских активности лица
која учествују у реализацији програма – до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за
државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да се,
изузетно, могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под
условом да се исхрана на припремама или такмичењима услед објективних околности не може реализовати у
целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови на регатним стазама, стрелиштима и сл.);
4) за трошкове куповине опреме и плаћања других услуга – под условом да су неопходни за
реализацију програма и да су у складу са тржишним ценама, односно да су уговорени у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Лица која су запослена код носиоца програма и ангажована као учесници у програму не могу поред
зараде добијати и хонорар за учешће у програму.
Код годишњих програма из члана 137. став 1. тачка 5) Закона трошкови из става 1. овог члана за
зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма признају се за следећа лица:
1) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче индивидуално – по један главни тренер, лични
тренер спортисте, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и једно лице које се бави административнотехничким пословима за потребе спортиста;
2) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче колективно – по један главни тренер, помоћни
тренер, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и два лица која се баве административно-техничким
пословима за потребе тима.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме
средстава буџета општине Алексинац предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се
трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алексинац, морају
односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно
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природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно
дефинишу као посебна програмска целина.
Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покривање губитака или задужења; каматна задужења;
ставке које се већ финансирају из неког другог програма; трошкови куповине земљишта и зграда и капитална
улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови губитака због промена курса валута
на финансијском тржишту; трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит);
куповина алкохолних пића, безалкохолних газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у земљи; животно
осигурање; казне; куповина поклона, осим код организације међународних спортских приредаба и у складу
са правилима надлежног међународног спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трошкови
морају бити детаљно описани у буџету програма).
Средства која организација или њени партнери улажу у активности на реализацији програма морају
бити посебно наведена.
Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти и подврсти
трошкова (наведене јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на укупној суми, осим за
трошкове путовања, дневница и индиректне трошкове.
Члан 14.
Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег
рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за
буџетска средства која добија од општине Алексинац, у складу са прописима којима се уређује пренос
средстава из буџета.
III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Члан 15.
Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку
од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.
Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
3) учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим
групама популације и на који начин ће програм користити;
5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања
активности;
6) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
7) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним
према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови
у којима су потребна);
9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
10) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став
10. Закона лица која учествују у реализацији програма.
Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације
о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање,
финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1.
Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко
попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
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3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
4) да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог годишњих
програма организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма изградње, опремања и
одржавања спортских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма давања стипендија и новчаних
награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни
део.
Члан 17.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена овим
правилником и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и овим правилником прописаних
ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и писана изјава лица
овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 5. овог
правилника.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у
потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба бити
достављен и у електронској форми (це-де, флеш).
Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-де/флеш), морају
бити достављени Општинском/Градском већу у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења
која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Алексинац.
Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке; 1) назив
годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта; 2) назив
подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) напомену да се не отвара пре
истека рока из јавног позива (код посебних програма).
Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан у ставу 2. овог члана,
овлашћено лице општине Алексинац указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га
да недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине Алексинац
и на интернет сајту општине Алексинац.
Члан 18.
Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Алексинац,
обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде
поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од
области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих
предлога према носиоцима програма.
Члан 19.
Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским календаром из
члана 117. став 1. Закона.
Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.
Сагласно Закону, Општинско/Градско веће може изузетно одобрити одређени програм којим се
реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона и на основу поднетог
предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја
за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, а подносе га овлашћени предлагачи програма
из члана 138. став 5. Закона и када је у питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у
складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован
само од стране одређеног носиоца програма.
Члан 20.
Предлог програма може се изузетно односити и на активности које се реализују у дужем временском
периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на природу и циљеве активности, да су
предлогом програма за сваку годину предвиђена потребна средства и да су мерљиви годишњи резултати
реализације програма.
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Наставак реализације програма из става 1. овог члана одобрава се сваке године.
Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити само ако је поднет
годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу с уговором о реализовању програма и ако су
остварени очекивани резултати.
IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 21.
Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
–
Општинско/Градско веће у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Алексинац
објављује јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине Алексинац за
финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и интереса
грађана из члана 137. став 1. Закона;
–
20. април – организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма
Спортском савезу општине Алексинац на прописаном обрасцу;
–
1. јун – Спортски савез општине Алексинац разматра приспеле предлоге организација у
области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета општине
Алексинац, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге
Општинском/Градском већу, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом
предложених програма;
–
5. јун – председник општине/градоначелник образује стручну комисију за одобрење
годишњих програма и јавно објављује њен састав;
–
1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и
подноси предлог председнику општине/градоначелнику;
–
15. јул – Општинско/Градско веће утврђује прелиминарни обједињени предлог годишњих
програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини Алексинац, за наредну буџетску годину, на
основу предлога Стручне комисије;
–
15. децембар – Општинско/Градско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог
годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету општине Алексинац за наредну
годину, на предлог председника општине/градоначелника;
–
30. децембар – Општинско/Градско веће одлучује (доноси решење) о одобравању програма и
обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима;
–
31. јануар – председник општин закључује уговор о реализовању програма.
Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу Алексинац, свој
предлог програма до 1. априла, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до седам дана за
достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација одустала од
предлагања својих програма у текућој години.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок за предузимање утврђених радњи.
Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правилника, објављују се на интернет сајту општине
Алексинац.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и критеријуми које треба
да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, висина средстава која су на располагању
за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства, рок до кога морају
бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима, место,
време и лице код кога се може добити документација у вези с јавним позивом.
Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени може
бити у јавном позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подношење само једног предлога програма
од стране једног носиоца програма; 2) дозвољава се достава више предлога програма истог носиоца програма,
али се одобрава само један; 3) дозвољава се достављање више предлога програма истог носиоца програма и
више може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована на овим
програмима (различити програмски тимови); 4) дозвољава се да организација може бити партнер у већем
броју програма, под условом да има капацитет да учествује у тим програмима.
Општинско веће може да утврди у јавном позиву за достављање предлога посебних програма
пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
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Одлуком Општинског већа могу бити одређени и максимално дозвољени износи по програму за
поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлука донета, максимално дозвољени
износ се наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.
Одлука Општинског већа из става 8. овог члана објављује се на сајту општине Алексинац пре
почетка предлагања програма.
Спортски савез општине Алексинац може да од предлагача програма, за предлоге програма код којих
постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога
општини тражи додатно објашњење или кориговање програма од подносиоца програма.
Општинско веће може утврдити оквирни горњи износ који се може одобрити из буџета
општинеорганизацијама у области спорта за реализацију појединих годишњих програма из члана 137. став 1.
Закона, тај износ поделити бројем бодова који имају све организације у области спорта које су поднеле
предлоге годишњих програма из исте области потреба и интереса грађана у области спорта, и тако утврдити
новчану вредност појединачног бода за текућу годину.
У случају из става 12. овог члана, одређење новчане вредности појединачног бода представља само
оквирни критеријум за доделу средстава за реализацију програма одређеног носиоца програма, а да ли ће се и
у ком обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од квалитета програма и испуњености критеријума
утврђених Законом и овим правилником.
Члан 22.
За оцену годишњих и посебних програма председник општине/градоначелник образује Стручну
комисију (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и четири члана, од којих је један члан представник Спортског савеза
општине Алексинац.
Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која имају искуство у управљању организацијама
у области спорта и програмима у области спорта.
Председник општине/градоначелник може образовати и посебну стручну комисију за оцену
програма из одређене области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог
правилника и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или
појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење
или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од стране
истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
На рад Комисије сходно се примењује пословник о раду Општинског већа.
Именованим члановима Комисије може се одлуком Општинског већа одредити накнада за рад,
закључењем уговора о делу.
Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и овим
правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137.
став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма
развоја спорта у општини Алексинац;
4) вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисији за одобравање средстава имају програми који су боље
оцењени према критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако Законом или овим правилником није
другачије одређено, и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Алексинац
постигну намеравани резултати.
При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне
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природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају
програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом.
Члан 24.
Процена квалитета годишњих и посебних програма, укључујући и финансијски план програма, биће
спроведена у складу са критеријумима утврђеним овим правилником.
Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију: критеријуме за селекцију
и критеријуме за доделу средстава.
Критеријуми за селекцију програма обухватају елементе којима се врши евалуација финансијских и
оперативних способности носиоца програма како би се обезбедило да има потребна средства за сопствени
рад током целокупног периода реализације програма и да поседује професионалне способности, стручност и
искуство потребне за успешну реализацију комплетног програма, укључујући и партнере у реализацији
програма.
Критеријуми за селекцију годишњих програма обухватају и вредновање капацитета организације у
области спорта, носиоца програма, за дугорочно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
и реализовање предложеног програма.
Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне елементе утврђене овим правилником који
омогућавају да се квалитет поднетих програма процени на основу постављених програмских циљева и
приоритета, а сама средства одобре по основу активности које максимирају опште ефекте реализације
програма.
Члан 25.
Процена квалитета годишњих и посебних програма организација у области спорта, осим годишњих
програма категорисаних спортских организација, врши се према критеријумима из Табеле вредновања
квалитета годишњих и посебних програма, дате на Обрасцу 5 који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део, према критеријумима који су подељени на секције и подсекције, с тим да свака
подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 –
веома добро.
Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег и посебног програма из става 1.
овог члана обухватају:
1) секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли носилац
програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и
партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду
тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне
управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним
финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе
финансирање) – максимално 20 бодова;
2) секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм
задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Алексинац колико
су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и
крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) –
максимално 25 бодова;
3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и
доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су
учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе
и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је план
реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности
програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;
4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати
програма одрживи) – максимално 15 бодова;
5) секција 5 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између
процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
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Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се
искључује из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из
евалуационог процеса.
Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова биће узети у разматрање приликом
доделе средстава.
Сматра се да Спортски савез општине Алексинац и организације у области спорта са седиштем на
територији општине Алексинац које су од посебног значаја за општину у складу са чланом 137. став 5. Закона
испуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка
1) овог члана.
Члан 26.
Процена квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација врши се према
критеријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација,
дате на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, према критеријумима који
су подељени на секције и подсекције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома
лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро, осим секције 1 која има бодове од 1 до 100, у
зависности од броја бодова који спортска организација има на основу свог рангирања.
Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета годишњег програма из става 1. овог члана
обухватају:
1)
секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у
општини Алексинац – максимално 100 бодова;
2)
секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли
носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и
партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду
тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне
управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним
финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе
финансирање) – максимално 20 бодова;
3)
секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм
задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Алексинац, колико
су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и
крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) –
максимално 25 бодова;
4)
секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће,
практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма,
да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће
циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је
план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе
успешности програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;
5)
секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом
имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани
резултати програма одрживи) – максимално 15 бодова;
6)
секција 6 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између
процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма се
искључује из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из
евалуационог процеса.
Само предлози програма који буду имали више од 50 бодова у секцијама 2–6 биће узети у
разматрање приликом доделе средстава.
Сматра се да спортске организације са седиштем на територији општине Алексинац које су од
посебног значаја за општину у складу са чланом 137. став 5. Закона испуњавају у потпуности критеријуме у
вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 2) овог члана.
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Члан 27.
Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног програма,
утврђених Законом, овим правилником и јавним позивом када су у питању посебни програми.
Прву фазу спроводи општина Алексинац.
У другој фази врши се вредновање квалитета програма према критеријумима утврђеним у Табели
вредновања из чл. 25. и 26. овог правилника, и утврђује предлог Општинском/Градском већу за одобрење
програма.
Општинско веће доноси у другој фази одлуку о одбијању предлога програма, на предлог Комисије,
уколико је предлог програма искључен из евалуационог процеса у складу са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом
26. став 3. овог правилника.
Другу фазу спроводи Комисија.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови Комисије.
Ако је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о
одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.
У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије.
Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу предлога.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају овлашћена запослена лица у Општинској
управи.
Члан 28.
Вредновање квалитета програма спроводи се тако што сваки члан Комисије врши оцењивање
достављених програма према табелама вредновања, а укупан број бодова се утврђује на основу просечних
оцена у оквиру појединих секција, ако овим правилником није другачије одређено.
Комисија може једногласном одлуком одлучити да се оцењивање према табелама вредновања
квалитета програма врши гласањем чланова Комисије на седници Комисије.
Вредновање програма врши се на Обрасцу 10 који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 29.
На основу извршених вредновања квалитета програма, Комисија утврђује прелиминарни предлог за
одобрење програма.
Комисија сваки предлог програма обележава и следећим коментарима: ,,Не захтева додатне
преговоре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним предлогом за одобрење програма
предвиђају мања средства него што су финансијским планом предлога програма предвиђена, програм се
обавезно означава коментаром „Захтева додатне проговоре”.
У случају коментара да предлог програма захтева додатне преговоре, Комисија установљава оквир
за преговоре и води преговоре, с тим да се током преговора обавезно дефинише и које ће се програмске
активности реализовати, уколико програму треба да се одобре мања средства од оних утврђених буџетом
предлога програма.
Предност у преговорима даје се програмима који су према оцени Комисије бољег квалитета.
Резултат преговора може бити позитиван и негативан. Позитиван исход преговора не мора да значи
аутоматско одобравање средстава.
Након завршених преговора, Комисија утврђује коначни предлог и доставља га Општинском већу.
Члан 30.
Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Комисија даје у следећим случајевима,
водећи рачуна о укупно расположивим буџетским средствима за финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта:
1) програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева утврђених Националном
стратегијом развоја спорта или Програмом развоја спорта у општини;
2) други програми су приоритетнији, у складу са чланом 138. став 7. Закона;
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3) финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;
4) програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи број бодова током процене квалитета
предлога програма у односу на одабране предлоге програма;
5) резултати преговора нису имали позитиван исход.
Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу предлога.
Члан 31.
Уколико је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука
о одобравању или неодобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.
Одлуке у трећој фази доноси Општинско/Градско веће, на основу предлога Комисије.
Одобравање предложених програма и средстава од стране Општинског/Градског већа заснива се на
значају реализације програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, конзистентности
програма са циљевима Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у општини
Алексинац, квалитету програма, очекиваним резултатима реализације програма, одрживости програма и
рационалности, рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских организација и укупне суме предвиђене
за финансирање програма у одређеној области потреба и интереса грађана у области спорта у општини.
О одобрењу годишњих и посебних програма Општинско веће одлучује појединачним решењем.
Решења Општинског већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и против њих се
може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са Законом, износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма.
Члан 32.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине/градоначелник
закључује уговор о реализовању програма.
Председник општине/градоначелник закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од
области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од
дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава
наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са
висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави
Општинском/Градском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средстава.
Уговор о реализовању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
општини закључен супротно одредбама Закона и овог правилника ништав је, у складу са чланом 138. став 9.
Закона.
Члан 33.
Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у
складу са уговором и одобреним квотама буџета општине Алексинац.
V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 34.
Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском /Градском већу, на његов захтев, као и у
року који је предвиђен овим правилником и уговором о реализовању програма, а најмање једном годишње,
доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу
средстава буџета општине Алексинац.
Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току реализације
програма, на Обрасцу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, ако овим
правилником није другачије одређено.
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Председник општине/градоначелник може затражити да се уз периодични извештај достави и
целокупна документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).
Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се уплаћивати оним носиоцима програма који не
доставе периодични извештај.
Извештај о реализацији годишњег програма садржи извештај по свакој програмској целини и по
свакој области потреба и интереса грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона у којој се програм
реализује.
Носиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и процену
постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација).
Општинско веће може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути
уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном
уговором.
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави
Општинском већу завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне
документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова
из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.
Уз завршни извештај о реализацији програма коме је одобрено више од један милион динара подноси
се и извештај ревизора (ревизија испуњења уговорних обавеза).
Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Извештај о реализацији програма изградње/опремања/одржавања спортских објеката подноси се на
Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Општинско/Градско веће разматра само оне извештаје о реализацији програма који су поднети на
прописаном обрасцу.
У извештај из става 1. овог члана уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10.
Закона лица која су учествовала у реализацији програма.
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да упућује на ставку (део)
извештаја на који се односи, односно документација која се односи на утрошак средстава мора да упућује на
конкретни трошак из финансијског плана програма.
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се на утрошак средстава
подноси се у целости, нумерички се означава и у прилогу се ређа узлазним редоследом.
Члан 35.
Општинско веће врши по завршетку програма анализу реализације програма и постизања
планираних ефеката, с циљем да се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на
постављене индикаторе; да ли су постављени циљеви били релевантни; да ли су постигнути очекивани
резултати; да ли је остварен очекивани утицај; да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава; да
ли је обезбеђена одрживост.
Општинско/Градско веће може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију
реализације одобрених програма.
Спортски савез општине Алексинац, као овлашћени предлагач годишњих програма, дужан је да, у
складу са Законом и својим статутом, прати реализацију одобрених програма и да на крају реализације
програма подноси извештај Општинском већу о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче
озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре тога.
Организације у области спорта, носиоци годишњих програма, обавезни су да Спортском савезу
општине Алексинац, као предлагачу програма, пруже све потребне информације и омогуће увид у сва
документа и све активности везане за реализацију програма, као и да им достављају у исто време када и
Општинском већу примерак извештаја о реализацији програма.
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Члан 36.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска средства по некој од авансних уплата, дужни су
да у периодичном извештају образложе разлоге због којих та средства нису утрошена, и да траже одобрење
да се та средства пренесу у наредни период, уз подношење доказа да се средства налазе на њиховом рачуну.
Носилац програма је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај неутрошених
средстава на крају године у буџет општине Алексинац.
Изузетно, Општинско веће може, уколико објективне потребе и околности то захтевају, да одобри да
се неутрошена средства на годишњем нивоу користе као авансне уплате за реализацију активности из
одобреног годишњег програма за наредну годину, за исте намене, с тим да се, по истом основу, не захтевају
додатна средства за програм у текућој години и водећи рачуна да су авансне уплате нужне за несметану
реализацију програма, као и да не угрожавају основни циљ програма и не нарушавају наменско коришћење
средстава.
Члан 37.
Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана усвајања завршног извештаја о реализацији
програма чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава
и тај извештај достављају Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет сајту носиоца програма и мора бити
доступан јавности током целе године.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити истакнуто да се програм финансира
средствима из буџета општине Алексинац.
VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА
Члан 38.
Носилац програма води све потребне евиденције које омогућавају овлашћеним лицима општине
Алексинац спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава.
Носилац одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на
реализовање тог програма десет година од дана када је тај програм завршен, ако законом није друкчије
одређено.
Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима општине Алексинац омогући увид у
целокупну документацију и сва места везана за реализацију уговореног програма, и у поступку контроле
пружи им сва потребна обавештења.
Носилац програма је у обавези да омогући овлашћеним лицима општине Алексинац увид у податке
које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом програма.
Члан 39.
Носилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски користи средства
добијена из буџета општине Алексинац
Средства добијена из буџета општине Алексинац за реализовање програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта морају се вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава,
заједно са затезном каматом од момента пријема, у случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова у оквиру одобрених
средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других јавних прихода, да су
директно повезани са одобреним програмом, да су настали након потписивања уговора о реализацији
програма, да су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену документацију, да се могу поткрепити
оригиналном документацијом са јасно наведеним датумом и износом и да се слажу са максималним
вредностима одобрених трошкова у финансијском плану програма.
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Члан 40.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити ако се:
1) не угрожава основни циљ програма;
2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, као и између различитих врста трошкова,
обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобитно одобрене суме новца у оквиру
сваке врсте трошка.
У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма може да током реализације програма изврши
измену финансијског плана програма и да о томе обавести Општинско веће.
У свим другим случајевима мора да се унапред поднесе писани захтев Општинском већу за одобрење
одступања, уз додатно објашњење, с тим да се такав захтев може поднети до 1. децембра када су у питању
годишњи програми, а за посебне програме у току реализације програма или пре утврђеног крајњег рока за
реализацију програма.
Члан 41.
Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац програма:
1)
на захтев овлашћеног лица општине, као и у роковима утврђеним уговором о реализовању
програма, није доставио извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању програма или делова
програма и коришћењу средстава буџета општине/града;
2)
употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;
3)
не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или
уговорених мера које су утврђене у циљу обезбеђења реализације програма;
4)
престане да испуњава услове који су на основу Закона и овог правилника потребни за
одобрење програма;
5)
спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;
6)
не достави Спортском савезу општине Алексинац, као овлашћеном предлагачу годишњих
програма, потребне информације, односно не омогући увид у документа и активности везане за реализацију
годишњег програма;
7)
у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како је
планирано.
Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о
реализацији програма, када до неизвршења дође услед елементарних непогода, налога државних органа, и
других околности које су изван реалне контроле и нису последица грешке или немара носиоца програма.
Члан 42.
Председник општине ставља на увид јавности, у складу са законом: извештај о поднетим предлозима
програма са траженим износом средстава, извештај о одобреним програмима са износом одобрених
средстава, годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма за задовољавање потреба и интереса
грађана у спорту.
Извештаји из става 1. овог члана обавезно се објављују на интернет страници општине Алексинац.
Члан 43.
У складу са Законом, Општинско веће врши, по завршетку одобреног програма, анализу реализације
програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да планирани ефекти нису постигнути у
битном делу пропустом носиоца програма, затражиће од носиоца програма да одржи скупштину, односно
одговарајући орган, у року од 60 дана ради утврђења одговорности лица која су реализовала програм и лица
која су учествовала у доношењу одлука које су довеле до непостизања планираних ефеката програма.
Носилац програма је дужан да обавести Општинско веће о датуму одржавања скупштине и одлукама
које су донете у погледу утврђивања одговорности, у складу са ставом 1. овог члана.
VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И
ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
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Члан 44.
У поступку одобравања програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања спортских
објеката, поред критеријума утврђених у члану 8. овог правилника, цени се испуњеност следећих
критеријума:
1)
да за планиране активности постоји потребна документација, у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња објеката;
2)
да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
3)
да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање
спортских делатности, у складу са Законом;
4)
да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом спортских
објеката;
5)
да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са
Законом;
6)
да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња,
адаптација и санација);
7)
да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени
одговарајућом планском документацијом;
8)
да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен
и оверен од стране стручног лица;
9)
да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;
10)
да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);
11)
да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде
техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе;
12)
да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно-приватног
партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено јавно-приватно партнерство;
13)
да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези са изградњом и
одржавањем спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина и другим законима.
Члан 45.
Власник, односно корисник земљишта или спортског објекта подноси предлог пројекта изградње,
опремања и одржавања спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.
Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања спортског објекта могу заједнички да поднесе
више овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту или објекту.
Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини
функционалну техничко-технолошку целину.
Одржавање спортског објекта подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на
реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.
Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опремања и одржавања спортског објекта чине
појединачни пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу у посебне програме:
1) изградња спортских и рекреативних објеката;
2) капитално одржавање спортских и рекреативних објеката;
3) изградња спортских објеката за потребе образовања;
4) капитално одржавање спортских објеката за потребе образовања;
5) изградња и прилагођавање спортских објеката за лица са посебним потребама и инвалидитетом.
Члан 46.
Уз пројекат изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се
доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и
изградње, као и документација о спровођењу програма (предрачун радова; власнички лист за земљиште и
објекат; уговор о заједничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се
одобрава извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат према закону којим
се уређује област планирања и изградње; окончана или последња привремена ситуацију за извршене радове и
извештај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).
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Члан 47.
Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се према
динамици утврђеној програмским календаром у складу са Законом.
Члан 48.
Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење програма и
одређује руководиоца и његове чланове.
Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и извршеној записничкој примопредаји и
коначном обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу.
VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
СТИПЕНДИРАЊА ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА
Члан 49.
Финансирање програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста, врши се у складу са следећим критеријумима:
1)
да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом и спортским правилима;
2)
да је спортиста држављанин Републике Србије;
3)
да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 140. став 2. Закона;
4)
да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;
5)
да се у текућој години бави спортским активностима у спортским организацијама у општини
Алексинац
6)
да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији у коју је позван;
7)
да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио
минимално врлодобар успех – за спортисте узраста од 15 до 19 година;
8)
да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са
Законом;
9)
да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;
10)
да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и
фер плејом.
Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из става 1. овог члана, на
основу одлуке Општинског већа.
Општинско веће посебном одлуком утврђује максимални број стипендија које могу добити
спортисти за спортско усавршавање исте спортске организације, у зависности од ранга спорта утврђеног
Националном категоризацијом спортова, и висину месечног износа стипендија у зависности од категорије
спортисте (заслужни спортиста, спортиста међународног разреда, спортиста националног разреда,
перспективни спортиста, други категорисани спортиста).
Са спортистом коме је одлуком Општинског већа додељена стипендија за спортско усавршавање
председник општине закључује уговор о одобравању стипендије, на основу кога се спортисти месечно
исплаћује стипендија и који обавезно садржи податке о новчаном износу месечне стипендије, роковима
исплате, року важења уговора и правима и обавезама спортисте.
IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И
НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
Члан 50.
Годишње спортско признање општине Алексинац додељује се у виду повеље и новчане награде за:
1)
освојену медаљу на великим међународним спортским такмичењима;
2)
освојено национално, регионално или европско клупско првенство;
3)
дугогодишњи изузетан допринос развоју спорта у општини и Републици Србији.
Годишње спортско признање из става 1. овог члана може се доделити спортској организацији,
спортисти или спортском стручњаку.
Општинско веће утврђује висину новчане награде из става 1. овог члана.
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Општинско веће утврђује изглед повеље из става 1. овог члана.
У случају да спортска организација или спортиста, односно спортски стручњак у истој години
оствари више спортских резултата који представљају основ за добијање признања и награде из става 1. овог
члана, може се одобрити само једно признање и новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат
остварен у претходној години.
Са спортском организацијом, спортским стручњаком или спортистом из става 2. овог члана
председник општине закључује, на основу одлуке Општинског већа о додели спортског признања, уговор о
додели новчане награде
X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 51.
У циљу рационалног и наменског коришћења спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник општина Алексинац, односно који су у јавној својини општине Алексинац,
спортским организацијама се може одобрити њихово бесплатно коришћење за спортске активности, односно
доделити бесплатни термини за тренирање и обављање других спортских активности ако су поред општих
услова и критеријума утврђених овим правилником испуњени и следећи услови:
1) да су све спортске активности које се у спортском објекту обављају бесплатне за све спортисте
учеснике у реализацији програма;
2) да је претежни део спортских активности тренирања везан за рад са децом и младим.
Општинско веће утврђује укупан број слободних бесплатних термина (у сатима) по појединим
спортским објектима, и о финансирању тих термина закључује уговор са организацијом у области спорта која
управља спортским објектима из става 1. овог члана.
Спортска организација из става 1. овог члана обавезна је да сале и спортске објекте у којима обавља
спортске активности користи у складу са законом, пратећим подзаконским актима, спортским правилима и
уговором о реализацији програма.
XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА
ОПШТИНУАЛЕКСИНАЦ
Члан 52.
Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8) Закона може се одобрити само организацији у
области спорта која поред општих услова и критеријума утврђених овим правилником испуњава и услов да је
одлуком Општинског већа утврђена као организација у области спорта од посебног значаја за општину у
складу са ст. 2–7. овог члана.
Општинско веће својом одлуком, на предлог председника општине, утврђује организације у области
спорта на територији општине Алексинацод посебног значаја за општину.
Спортски савез општине Алексинац је као надлежни територијални спортски савез територијални
спортски савез од посебног значаја за општину/град.
Општинско веће одлуку из става 2. овог члана доноси, у складу са чланом 137. став 1. тачка 8)
Закона, у зависности од тога каква је унутрашња организованост организације, који је ранг спортске гране
према Националној категоризацији спортова, колики је број учлањених организација и спортиста, каква је
спортска традиција и спортски резултати организације, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу
такмичења организација учествује, број екипа организације које се такмиче у оквиру надлежног националног
гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим категоријама), чланства у надлежном националном
спортском савезу, испуњености услова за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом,
у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом, поседовање спортских објеката, као и према томе
у којој мери се делатност организације уклапа у приоритете утврђене Програмом развоја спорта у општини
Алексинац
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Предлог да се одређена организација у области спорта утврди за организацију од посебног значаја за
општину Алексинацможе дати свака организација у области спорта са територије општине Алексинац, уз
подношење документације којом се доказује испуњеност критеријума из става 4. овог члана.
При доношењу одлуке из става 2. овог члана Општинско/Градско веће води рачуна и о томе у којој
мери су активности организације у области спорта од значаја за реализацију Националне стратегије развоја
спорта и Програма развоја спорта у општини Алексинац
Општинско/Градско веће пре доношења одлуке из става 2. овог члана прибавља мишљење Спортског
савеза општине Алексинац.
Општинско/Градско веће доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус организације у
области спорта која је од посебног значаја за општину Алексинацкада организација престане да испуњава
критеријуме из става 4. овог члана на основу којих је стекла тај статус.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Поступак одобрења програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама овог
правилника.
Обавеза коришћења Матрице логичког оквира и SWOT анализе из члана 9. став 3. овог правилника
примењује се код годишњих програма који се подносе у 2017. години.
Спортски савез општине Алексинац подноси извештај општинском већу о остваривању циљева и
ефеката годишњих програма чији је предлагач почев од годишњих програма за 2017. годину.
Члан 54.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о категоризацији спортских
удружења из области такмичарског спорта и финансирању/суфинансирању у области спорта Општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 4/2016).
Члан 55.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
II/01 Број: 02-223
У Алексинцу, 27.12.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 1/2009) и члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- одлука УС , 55/14, 96/15др.закон и 9/16-одлука УС ), на предлог Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац,
Општинско веће општине Алексинац, на седници од 27.12.2016. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
1.

Овим Програмом утврђују се планирани приходи од новчаних казни из безбедности јавног
саобраћаја за активности које се у 2017. години планирају из области јавног саобраћаја на територији
на територији општине Алексинац у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(,,Службени гласник РС, број 41/09, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- одлука УС , 55/14 и 96/15) и другим
посебним законима из области саобраћаја.
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За реализацију Програма планирају се финансијски приходи који ће се користити преко рачуна
буџета општине Алексинац и то:
- пренета средства из претходних година....................2.591.904,28 дин.
- планирана средства у 2016. години............................3.000.000,00 дин.
___________________________________________________________________
Укупно:
5.591.904,28 дин.
Финансијски приходи биће утрошени за следеће расходе, и то:
1.

1.1

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Уређење зона школа _________________________________ 1.800.000,00 дин.

2. ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА КОЈИ СУ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2.1

Израда студије: Идентификација црних тачака на
путевима и улицама Општине Алексинац _________________ 200.000,00 дин.

2.2

Израда пројекта за уређење зона школа ___________________ 200.000,00 дин.

2.3

Измена и допуна Пројекта техничке регулације
Саобраћаја за градско подручје општине Алексинац________ 300.000,00 дин.

2.4

Израда предлога Стратегије безбедности саобраћаја
Општине Алексинац, за период од 2016. до 2021. год. ______ 441.904,28 дин.
3. ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
УКЉУЧУЈУЋИ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ

3.1

3.2

Набавка опреме за јединицу саобраћајне
полиције ПС Алексинац _______________________________ 500.000,00 дин.
Набавка опреме за унапређење безбедности саобраћаја______500.000,00 дин.
4. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О
УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА

4.1

4.2
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Унапређење опште безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Алексинац и
васпитање учесника у саобраћају, као и развијање
саобраћајно-превентивног рада
у предшколским установама, школама и
другим специјализованим организацијама___________

110.000,00 дин.

Трошкови израде саобраћајно-превентивних
публикација, пропагандног материјала,
филмова и сл.___________________________________

100.000,00 дин.
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100.000,00 дин.

4.4

Рад за безбедност саобраћаја- дневнице_____________

300.000,00 дин.

4.5

Трошкови материјала:
- Обележавајући прслуци________________________ 420.000,00 дин.
- Бицикле_____________________________________ 100.000,00 дин.
- Ротациона светла за тракторе___________________
120.000,00 дин.
- Полигон за обуку деце у саобраћају______________ 400.000,00 дин.

___________________________________________________________________________
УКУПНО:
5.591.904,28 дин.
3. Финансирање наведених активности, вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених од новчаних казни из безбедности јавног саобраћаја.
4. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, Савет за безбедност саобраћаја
на путевима на територији општине Алексинац, ће утврдити приоритетне активности.
5.

Овај програм објавити у ,,Службеном листу општине Алексинац''.

II/01 Број: 344-142/2
У Алексинцу, 27.12.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић, с.р.
Садржај:
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