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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 17. децембар година 2013. – Број 15

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници, одржаној дана 17.12.2013.  године, донела је

О Д Л У К У

О УКИДАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.

УКИДА СЕ Фонд солидарне стамбене изградње општине Свилајнац (удаљем тексту:Фонд)
основан Одлуком Скупштине општине Свилајнац о начину, условима и роковима коришћења
средстава солидарности ("Општински службени гласник", број 11/00, 5/05, 3/06, 2/07 и "Службени
гласник Републике Србије", број 22/08).

Члан 2.

Сва права, обавезе, имовина и средства Фонда преносе се на Општинску управу општине
Свилајнац.

 Члан 3.

На основу ове Одлуке извршиће се регистрација укидања Фонда код Министарства
финансија Републике Србије-Управа за трезор.

Средства која се налазе на рачуну Фонда биће приход буџета општине Свилајнац.

Члан 4.

На основу ове Одлуке престаје функција органа управљања Фонда од дана ступања на
снагу ове Одлуке.

Члан 5.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Свилајнац.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Свилајнац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-1, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с. р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07), члана 47. и 63.Закона о буџетском систему («Службени гласник РС»број 54/2009…62/2013
и 63/2013-исправка), и члана 41. Статута општине Свилајнац («Службени гласник општине
Свилајнац» број 2/08), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној дана 17.12.2013.
године, донела је

О Д Л У К У
О   РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

 ЗА 2013.ГОДИНУ
(  III РЕБАЛАНС)

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2013. годину износ  «942.010.000»

замењује се износом «989.260.100»; износ  «989.330.000» замењује се износом «992.279.900».

Члан 2.
У члану 3. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2013. годину, у табели прихода и

примања буџета општине врше се следеће измене:

- 711160 Порез на приходе од осигурања лица  износ од „100.000“ замењује се износом
„400.000“;

- 712110 Порез на фонд зарада додаје се   износ од „100“ ;
- 714540 Накнада за коришћење добара  износ од „61.000.000“ замењује се износом

„76.000.000“;
- 714560 Општинске и градске накнаде износ “23.000.000” замењује се износом

“23.800.000”;
- 716110 Комунална такса за фирму износ “20.000.000” замењује се износом “25.000.000”;
- 741150 Камате на средства конс.рачуна трезора износ “300.000” замењује се износом

“500.000”;
- 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопр.земљишта  износ “300.000” замењује се

износом “600.000”;
- 741530 Накнада за коришћење простора и грађ.земљишта  износ “197.700.000” замењује

се износом “219.700.00”;
- 743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине  износ

“3.000.000” замењује се износом “3.150.000”;
-811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине додаје се износ

"3.500.000“;
- 911450 Примања од задуживања од пословних банака у корист нивоа општине   износ

“100.000.000” замењује се износом “55.699.800”;

Члан 3.
У члану 6. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2013. годину у табеларном прегледу

издатака и расхода врше се измене у делу средстава из буџета – Извор 01 и то:
1. Раздео 3, Глава 1, Функција 410 – Општинска управа  по економским

класификацијама:
-  483 Новчане казне и пенали по решењу судова  износ „13.000.000“ замењује се износом

„16.500.000“;
- 472 Тренутне помоћи – избеглице износ „7.500.000“ замењује се износом „9.500.000“;
- 441 Отплата домаћих камата износ „10.000.000“ замењује се износом „12.500.000“;

-  415 Накнаде трошкова за запослене  износ „2.000.000“ замењује се износом „2.200.000“;
-  422 Трошкови путовања износ „3.000.000“ замењује се износом „2.800.000“;
- 424 Специјализоване услуге износ „21.000.000“ замењује се износом „19.000.000“;
- 425 Текуће поправке и одржавање износ „7.500.000“ замењује се износом „6.500.000“;
- 426 Материјал износ „10.000.000“ замењује се износом „7.700.000“;
- 414 Социјална давања запосленима износ „2.000.000“ замењује се износом „1.249.900“;

2.  Раздео 3, Глава 3, Функција 820 – Култура по економским
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класификацијама:
-  422 Трошкови путовања износ „500.000“ замењује се износом „900.000“;
- 424 Специјализоване услуге износ „9.000.000“ замењује се износом „8.600.000“;

3. Раздео 3. Глава 10. Функција 810 –Дотације непр.организацијама по економским
класификацијама:

– Дотације орган.спорта  износ „20.000.000“ замењује се износом „21.000.000“

Члан 4.

Изменама у члану 1.  2. и  3. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у
Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, главама и разделима
буџета.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.јануара 2013.године
и објавиће се у «Службеном гласнику  општине Свилајнац».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-2, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
О  Д  Л  У  К  А

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2014. ГОД.

СВИЛАЈНАЦ
Децембар, 2013. год.

На основу члана 43 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр.54/2009,
73/2010, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/2007) и члана 41. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац"бр.2/08,12/12), на седници одржаној 17.12.2013.године, Скупштина општине Свилајнац
донела је

ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Свилајнац за 2014. годину
(у даљем тексту: буџет), састоје се од:

п
о
з

ОПИС
Износ у

динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (кл.7+8)

917.200.000



4 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 904.700.000
1 - буџетски приходи 839.500.000
2 - сопствени приходи 65.200.000
3 - донације -
4 1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(кл.8 )
12.500.000

2.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл.4+5) 1.007.300.000

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( класа 4 ) у  чему: 964.730.000
5 - текући буџетски расходи 901.060.000
6 - расходи из сопствених средстава 63.670.000
7 - донације -

2.2
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл. 5)
у чему 42.570.000

8 - текући буџетски издаци 42.040.000
9 - издаци из сопствених прихода 530.000
10 - донације -
11 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+8 )– (класа

4+5)
-90.100.000

Издаци за набавку финансијске имовине
( уциљу спровођења јавних политика) категорија 62 -

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(класа 7+8) – (класа 4+5) – (категорија 92 -62) -90.100.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

13
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211,9221,9219,9227,9228)

100.000

14 Примања од задуживања (категорија 91 ) 150.000.000
15 Неутрошена средства из претходних година 1.000.000
16 Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61 ) 61.000.000

17
Издаци за набвку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика ( део категорије 62 )

-

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 90.100.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
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ОПИС Економска
класификација

Износ
 у динарима

1 2 3
УКУПНИ  ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 917.200.000

1.  Порески приходи
 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
 Порез на имовину
 Порез на добра и услуге у чему:
 Остали порески приходи

 Непорески приходи
     2.1. Приходи од имовине
     2.2. Приходи од продаје добара и услуга
     2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист
     2.4. Мешовити и неодређени приходи
     2.5.Приходи из буџета
3. Меморандумске ставке за рефунд. расхода
4. Донације
5. Трансфери
6.  Примања од продаје нефинансијске имовине

71
711
713
714
716
74
741
742
743
745
79
772
731+732
733
8

515.500.00
186.100.000
173.000.000
141.400.000

15.000.000
128.000.000

  10.600.000
30.000.000

     3.200.000
19.000.000
65.200.000

1.200.000
-

260.000.000
12.500.000

УКУПНИ  РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА  НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 1.007.300.000

1.      Текући расходи
1.1.   Расходи за запослене
1.2.   Коришћење услуга и роба
1.3.   Отплата камата
1.4.   Субвенције
1.5.   Издаци за социјалну заштиту
1.6.   Остали расходи

2.     Трансфери
2.1.   Дотације,донације и трансфери
3.     Издаци за набавку нефинансијске имовине
4.     Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4632
465
 5
62

 543.015.000
 179.086.078
 214.565.922
   14.120.000
   61.800.000
   19.800.000
   53.643.000

407.215.000
              14.500.000

42.570.000
-

ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ  И
ЗАДУЖИВАЊА 150.100.000

1. Примања по основу отплате кред. и продаје финанс. имов.
2. Задуживање

   Задуживање код домаћих кредитора
   Задуживање код страних кредитора

92
91
911
912

100.000
150.000.000

150.000.000
-

1 2 3

ОТПЛАТА  ДУГА  И  НАБАВКА  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 61.000.000

1. Отплата дуга
1.1.   Отплата дуга домаћим кредиторима
1.2.   Отплата дуга страним кредиторима

2. Набавка финансијске имовине

61
611
612
6211

61.000.000
-
-

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у

износу од 90.1000.000 динара, обезбедиће се примања од продаје фин. имовине,  из
задуживања код домаћих кредитора  у износу од 150.000.000 динара и отплате дуга по
кредиту у износу од 61.000.000 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година .(
150.100.000 - 61.000.000 = 89.100.000 + 1.000.000 = 90.100.000)

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
 ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

- нераспоређ. вишак прихода и примања из ранијих година

3

321311

1.000.000

      1.000.000
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Члан 3.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 917.200.000 динара по

врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећем износима:

Извор Економска О П И С Укупно
финансир. класифик.

1 7 ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 839.500.000

711 Порези на доходак и капиталне добитке 186.100.000
711110 Порез на зараде 150.000.000
711120 Порез на приходе од самост.делатности 14.000.000
711140 Порез на приходе од имовине 10.000.000
711160 Порез на прих.од осигурања 100.000
711180 Самодоприноси 0
711190 Порез на друге приходе 12.000.000

712 Порез на фонд зарада 0
713 Порез на имовину 173.000.000

713120 Порез на имовину 156.000.000
713310 Порез на наслеђе и поклон 2.000.000
713420 Порез на капиталне трансакције 15.000.000

714 Порез на добра и услуге 141.400.000
714430 Комунална такса за коришћ.рекл.паноа 0
714510 Порез на моторна возила 16.000.000
714540 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 100.000.000
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 400.000
714560 Општинске и градске таксе 25.000.000

716 Комунална такса на фирму 15.000.000
733 Трансфери од других нивоа власти 260.000.000

733150 Текући трансфери 250.000.000
733250 Капитални трансфери 10.000.000

741 Приходи од имовине 10.600.000
741150 Камата на средства буџета општине 300.000
741520 Накнада за коришћ.шумс.и пољоп.земљ. 300.000
741530 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 10.000.000

742 Приходи од продаје добара и услуга 30.000.000
742150 Прих.од прод.добара у кор.нивоа општ. 5.000.000
742250 Таксе у корист нивоа општине 20.000.000
742350 Прих.општ.органа од спор.прод.услуга 5.000.000

743 Приходи од новчаних казни и прекрш. 3.200.000
743320 Прих. од нов. казни и прекрш. Република 3.000.000
743350 Прих. од нов. казни и прекрш. Општина 200.000

745 Мешовити и неодређени приходи 19.000.000
772 Мемор.ставке за рефундацију расхода 1.200.000

8 ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ. 12.500.000
812 Прим.од продаје покретних ствари 2.500.000
841 Прим.од продаје земљишта 10.000.000

УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (7+8) 852.000.000
4 7 Сопствени приходи буџетских корисника 65.200.000

I. СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 917.200.000

911 Примања од домаћих задуживања 150.000.000
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921 Примања од прод.дом.акција 100.000
II. УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И ЗАДУЖ(7+8+9) 1.067.300.000

III. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 1.000.000

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015. и 2016..годину исказује се у
следећем прегледу

Структура финансирања по годинама

Шифра Подшифра-
позиције Опис Укупна вредност

пројекта 2014 2015 2016

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

1 1.1

Израда Главног
пројекта
водоснабдевања
Регионални водовод
подсистем за насељена
места Бобово -
Проштинац - Дубница. 3.300.000,00 3.300.000,00

1.2

Израда пројекта
водоснабдевања за
насељено место
Седларе 2.900.000,00 2.900.000,00

1.3

Израда пројекта
водоснабдевања за
насељено место
Гложане 3.100.000,00 3.100.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 9.300.000,00 0,00 0,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 9.300.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 0,00

1 УКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 9.300.000,00

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

2 2.1

Изградња
саобраћајница у
Индустријској зони 2 -
"Велико поље" Нова - 1,
Нова - 3, Нова - 4 као и
уређење саобраћајног
прикључка на државни
пут 46.000.000,00 9.200.000,00

2.2

Реконструкција улице
Ресавских партизана и
Димитрија Туцовића са
израдом кишне
канализације (веза
државног пута 130 са
некадашњим
регионалним путем Р - 68.301.116,00 10.000.000,00
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108 Свилајнац -
Петровац на Млави).

2.3

Реконструкција
Каменичке улице -
Луковица која пролази
поред Полигона -
Рециклажни центар 45.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00

2.4

Реконструкција
паркинга цркве Светог
Николе и улице Поп
Лукине - улаз у порту
цркве у Свилајнцу 11.310.000,00 6.310.000,00 5.000.000,00

2.5

Реконстуркција
бициклистичке стазе у
општини Свилајнац 27.129.186,60 5.000.000,00 22.129.186,60

2.6

Санација и насипање
сеоских,
некатегорисаних путева
каменим агрегатом на
територији општине
Свилајнац - набавка и
превоз каменог
агрегата. 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.7

Санација коловоза у
насељеним местима
општине Свилајнац 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.8

Асфалтирање локалних
путева и улица по
Месним заједницама
општине Свилајнац (у
сарадњи са грађанима
Месних заједница
општине Свилајнац)
(суфинансирање) 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.9
Асфалтирање улица у
граду Свилајнцу 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 54.200.000,00 71.310.000,00 82.129.186,60

УКУПНО из текућих прихода буџета 212.639.186,60

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 90.101.116,00

2
УКУПНО САОБРАЋАЈНА

ИНФРАСТРУКТУРА 302.740.302,60

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

3 3.1

Изградња Друге
коморе резервоара
Црквенац (отклањање
уског грла
водоснабдевања
Грабовца) 8.000.000,00 8.000.000,00
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3.2

Средства предвиђена
за наставак изградњу
главног Фекалног
колектора за систем
канализације
Грабовац - Црквенац -
Дубље
(суфинансирање) 25.000.000,00 5.000.000,00

3.3

Изградња
Регионалног водовода
Свилајнац -
Деспотовац
подсистем за
насељена места
Бобово, Проштинац,
Дубница 200.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00

3.4

Средства предвиђена
за изградњу
регионалног водовода
Свилајнац -
Деспотовац
подсистем за
насељена места
Роанда - Суботица
(суфинансирање) 11.000.000,00 11.000.000,00

3.5

Изградња Постројења
за пречишћавање
воде и канализације
за насељена места
Војска, Мачевац и
Радошин 397.064.269,00 7.064.269,00 20.000.000,00 190.000.000,00

3.6

Изградња главног
фекалног колектора
за насељено место
Кушиљево 95.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 61.064.269,00
145.000.000,0

0 330.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 536.064.269,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 200.000.000,00

3. УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 736.064.269,00

 ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

4 4.1

Регулација реке
Ресаве од ушћа
Ресаве у Велику
Мораву до потока
Бук. 235.000.000,00 10.000.000,00

4.2

Каналска мрежа
(одводњавање)
комасираних касета
Кушиљево и Грабовац
L=65км а површина
земљишта у Касетама
P=3200 ха 10.000.000,00 4.000.000,00



10 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

4.3

Регулација потока Бук
који пролази кроз
Индустријску зону
''Нова зона
привређивања'' 9.265.313,28 3.706.125,31

4.5

Решавање имовинско-
правних односа са
Миодрагом Васићем
из Грабовца – Лиман
(водно огледало
урађено у оквиру
хитних интервенција) 6.232.800,00 5.232.800,00

4.6

Завршетак започетих
радова и исправљање
нерегулисаног корита
у атару Грабовца
низводно од
стационаже км
12+450 12+100 у
дужини од минимум
350 метара у оквиру
хитних интервенција
(низводно од Лимана
и парцеле Васић
Миодрага из
Грабовца) 13.115.628,00

4.7

Бресјански поток
испод села у дужини
од око 500 метара 1.600.000,00 640.000,00

4.8

Измуљивање и
исправка корита
узводно и низводно
од монтажног
металног моста у
Луковици у дужини од
по 300 метара
узводно и низводно
односно укупно 600
метара (у оквиру
хитних интервенција) 5.600.000,00 2.240.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 25.818.925,31 0,00 0,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 25.818.925,31

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 254.994.815,97

4 УКУПНО ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 280.813.741,28

ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

5. 5.1

Средства предвиђена
за изградњу ТС са
прикључним
електроводовима на
излазу из Свилајнца
према Пожаревцу (за
пословни објекат
"Луксор") 7.000.000,00 3.500.000,00

5.2

Средства предвиђена
за изградњу
трафостанице TS 70.000.000,00 1.000.000,00
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35/10kV - "Свилајнац
3" у Индустријској
зони "Велико поље"

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 4.500.000,00 0,00 0,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 4.500.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 72.500.000,00

5 УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 77.000.000,00

ЗГРАДЕ

6 6.1

Завршетак радова на
изградњи производне
хале у Индустријској
зони ''Велико поље''
(бивши објекат
фабрике ''Глобус'') 15.000.000,00 15.000.000,00

6.2

Реконструкција зграде
основне школе у селу
Црквенцу

10.753.869,00 2.500.000,00 2.500.000,00

6.3

Реконструкција зграде
основне школе у селу
Војска

10.338.845,00 2.500.000,00 2.500.000,00

6.4

Средства предвиђена
за изградњу стамбене
зграде за социјално
угрожена лица са
комуналним
опремањем стамбене
зграде
( Изградња ТС,
уређење Водоводне и
канализационе
инфраструктуре као и
прилазне -
саобраћајне
инфраструктуре). 99.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00

6.5

Изградња III Фазе
Анекса дома ученика
Пољопривредно -
ветеринарске школе у
Свилајнцу. 82.006.970,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 20.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 58.000.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 159.099.684,00

6 УКУПНО ЗГРАДЕ 217.099.684,00

 ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
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7 7.1

Реконструкција -
замена кровна на
хали спортова у
Свилајнцу. 12.000.000,00 12.000.000,00

7.2

Изградња
фискултурне сале за
Средњу школу у
Свилајнцу 100.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00

7.3

Адаптација и санацију
пијаце у Свилајнцу,
израда пројектне
документације и
извођење радова на
адаптацији и санацији 120.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

7.4

Изградња паркинга
природњачког центра
''Свилајнац'' 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

7.5

Уређење гробља,
реконструкција стаза
на гробљу,
асвлтирање паркинга
са приступним путем,
израда опсега,
реконструкција
постојећих објеката
на гробљу 25.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 52.000.000,00 32.500.000,00 35.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 119.500.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 147.500.000,00

7 УКУПНО ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 267.000.000,00

УЛАГАЊА У ЗЕМЉИШТА

8 8.1

Средства предвиђена
за експропријацију
земљишта, за
регулацију
водотокове, за
изградњу путева и
набавка 5.000.000,00 5.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 5.000.000,00 0,00 0,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 5.000.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 0,00

8 УКУПНО УЛАГАЊА У ЗЕМЉИШТА 5.000.000,00

ОПРЕМА

9. 9.1

Средства предвиђена
за радове и набавку
опрему за
Рециклажни центар у
Свилајнцу
(контејнери,
резервоари, покретна 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
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трака, преса, линија
за класирање,
елеклтронска вага и
др.)

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 30.000.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 0,00

9 УКУПНО ОПРЕМА 30.000.000,00

ОСТАЛО

10. 10.1

Израда пројектне
документације и
обнављање и изградња
споменика на
територији општине
Свилајнац 5.000.000,00 5.000.000,00

10.2

Суфинансирање месних
заједница на
територији општине
Свилајнац 38.000.000,00 38.000.000,00

УКУПНО из текућих прихода буџета по годинама 43.000.000,00 0,00 0,00

УКУПНО из текућих прихода буџета 43.000.000,00

УКУПНО остали извори финансирања по годинама

УКУПНО остали извори финансирања 0,00

10 УКУПНО ОСТАЛО 43.000.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА 1.968.017.996,88

ВРЕДНОСТ ПРЕДВИЂЕНИХ ИЗДАТАКА ЈЛС
1.043.822.380,91

ПРЕДВИЂЕНА ВРЕДНОСТ У 2014 години 284.883.194,31

II ПОСЕБАН  ДЕО

Члан 5.

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон.клас. ОПИС Сред.из буџета Сред.из соп.ср. Укупна средст.
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 901.060.000 63.670.000 964.730.000

41 Расходи за запослене 167.045.000 12.041.078 179.086.078
411 Плате и додаци запослених 134.854.100 3.175.639 138.029.739
412 Социјал.доприн.на терет послод. 24.140.900 568.439 24.709.339
413 Накнаде запосленима 200.000 0 200.000
414 Социјална давања запосленима 3.450.000 6.000.000 9.450.000
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415 Накнаде запосленима 2.500.000 2.297.000 4.797.000
416 Награде и остала давања зап. 400.000 0 400.000
417 Одборнички додатак 1.500.000 0 1.500.000

42 Коришћење роба и услуга 184.100.000 30.465.922 214.565.922
421 Стални трошкови 102.500.000 3.448.000 105.948.000
422 Трошкови путовања 3.000.000 608.000 3.608.000
423 Услуге по уговору 29.500.000 3.514.000 33.014.000
424 Специјализоване услуге 28.700.000 1.046.000 29.746.000
425 Текуће поправке и одржавање 9.200.000 12.763.640 21.963.640
426 Материјал 11.200.000 9.086.282 20.286.282

44 Отплата камата 14.000.000 120.000 14.120.000
441 Отплата камата домаћ.банкама 14.000.000 120.000 14.120.000

45 Субвенције јавним предузећ. 61.800.000 0 61.800.000
451 Субвенције јавним предузећима 61.800.000 0 61.800.000

46 Трансфери и донације 401.715.000 20.000.000 421.715.000
463 Текући и капитални трансфери 387.215.000 20.000.00 407.215.000
465 Дотације,донације и трансфери 14.500.000 0 14.500.000

47 Права из социјалне заштите 19.600.000 200.000 19.800.000
472 Накнаде за социј.зашт.из буџета 19.600.000 200.000 19.800.000

48 Остали расходи и порези 40.800.000 843.000 41.643.000
481 Дотације невлад.организац. 25.700.000 0 25.700.000
482 Порези,обавезне таксе и казне 2.100.000 843.000 2.943.000
483 Новчане казне и пенали 13.000.000 0 13.000.000

49 Стална и текућа резерва 12.000.000 0 12.000.000
5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВ. 42.040.000 530.000 42.570.000

51 Издаци за основна средства 42.040.000 530.000 42.570.000
511 Зграде и грађев.објекти 6.340.000 100.000 6.440.000
512 Машине и опрема 15.500.000 230.000 15.730.000
515 Остала основна средства 200.000 200.000 400.000
541 Прибављање земљишта 20.000.000 0 20.000.000

I. СВЕГА ТЕК.РАСХ.И ИЗД.(4+5): 943.100.000 64.200.000 1.007.300.000

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГА 60.000.000 1.000.000 61.000.000
61  Отплата главнице 60.000.000 1.000.000 61.000.000

611 Отплата главнице дом.кредитора 60.000.000 1.000.000 61.000.000

II. У К У П Н О : 1.003.100.000 65.200.000 1.068.300.000

Члан 6.
У посебном делу  из члана 6. Одлуке о буџета укупан износ расхода и издатака од 1.068.300.000
динара, распоређен је по корисницима и наменама и то: - из средства буџета у износу од
1.002.100.000, од додатних – сопствених средства прихода директних и индиректних корисника
средстава буџета у укупном износу од 65.200.000 динара и средства из нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година у износу од 1.000.000 динара.

,

Раз.

Гл
ав

а Фун.
кл. Поз. Ек.кл О п и с

Средства из
буџета

01

Средства из
сопст.извора

04
У к у п н о

1 110 СО И ОПШТИН.ВЕЋЕ 22.119.300 0 22.119.300
1 411 Плате и додаци запосл. 17.488.920 0 17.488.920
2 412 Соц.допр.на тер.послод 3.130.380 0 3.130.380
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3 417 Одборнички додатак 1.500.000 0 1.500.000

2 110 ЈАВНО ПРАВОБРАН. 1.141.380 0 1.141.380
4 411 Плате и додаци запосл. 967.980 0 967.980
5 412 Социј.допр.на тер.посл. 173.400 0 173.400

3 1 410 ОПШТИНСКА УПРАВА 275.521.000 17.244.640 292.765.640
6 411 Плате и додаци запосл. 51.251.000 0 51.251.000
7 412 Соц.допр.на тер.посл. 9.070.000 0 9.070.000
8 414 Соц.дав.запосленима 2.000.000 0 2.000.000

10 413 Накнаде за запослене 100.000 0 100.000
21 415 Путни тр.редован рад 2.500.000 0 2.500.000
9 416 Јубиларне награде 200.000 0 200.000

11 421 Стални трошкови 14.500.000 1.300.000 15.800.000
12 422 Трошкови путовања 2.500.000 0 2.500.000
13 423 Услуге по уговору 18.000.000 500.000 18.500.000
42 423 Лок.акц.план запошљава. 7.500.000 0 7.500.000
14 424 Специјализоване услуге 7.000.000 500.000 7.500.000

14.a 424 Пољопривредне услуге 13.000.000 0 13.000.000
38 424 Агенција за регион. развој 1.700.000 0 1.700.000
15 425 Попр.и одрж.обј.и опр. 7.500.000 12.024.640 19.524.640
16 426 Материјал 7.000.000 600.000 7.600.000
17 472 Стипенд.и соц.давања 8.300.000 200.000 8.500.000

41 472
Подршка породици -
тренутне помоћи 7.500.000 0 7.500.000

48 472 Тр.помоћи за избеглице 3.800.000 0 3.800.000
19 482 Порези,обавезне таксе 2.100.000 800.000 2.900.000
18 483 Судске казне и налози 13.000.000 0 13.000.000
20 512 Набавка опреме 3.000.000 200.000 3.500.000
39 541 Прибављање земљишта 20.000.000 0 20.000.000
80 441 Субвен.камате предузетн. 4.000.000 0 4.000.000
74 441 Отплата камата посл.банк. 10.000.000 120.000 10.120.000
75 611 Отплата главн.по кредиту 60.000.000 1.000.000 61.000.000

2 911 ДРУШТ. БРИГА О ДЕЦИ 75.522.000 27.057.360 102.579.360
22 411 Плате и додаци запосл. 54.014.000 3.175.639 57.189.639
23 412 Соц.допр.на тер.послод. 9.768.000 568.439 10.336.439
66 413 Накн.у натури 100.000 0 100.000
67 414 Социјал.дав.запослен. 1.400.000 6.000.000 7.400.000

415 Накнаде за запослене 0 2.297.000 2.297.000
68 416 Јубиларне награде 200.000 0 200000
24 421 Стални трошкови 6.000.000 2.100.000 8.100.000

422 Трошкови путовања 0 556.000 556.000
84 423 Услуге по уговору 500.000 2.866.000 3.366.000
69 424 Специјал. услуге 0 356.000 356.000
25 425 Попр.и одрж.обј.и опр. 500.000 699.000 1.199.000
85 426 Материјал 1.700.000 8.316.282 10.016.282

482 Порези,таксе и казне 0 23.000 23.000
87 511 Зграде и објекти 1.340.000 100.000 1.440.000
26 512 Набавка опреме 0 0 0

3 820 К У Л Т У Р А 30.581.320 898.000 31.479.320
27 411 Плате и додаци запосл. 11.132.200 0 11.132.200
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28 412 Соц.допр.на тер.послод 1.999.120 0 1.999.120
35 414 Социјал.дав.запослен. 50.000 0 50.000
29 421 Стални трошкови 2.500.000 48.000 2.548.000
30 422 Трошкови путовања 500.000 52.000 552.000
31 423 Услуге по уговору 2.000.000 148.000 2.148.000
32 424 Специјализоване услуге 5.000.000 190.000 5.190.000
33 425 Попр.и одрж.опр.и обј. 700.000 40.000 740.000
34 426 Материјал 1.000.000 170.000 1.170.000

482 Порези,таксе и казне 0 20.000 20.000
40 511 Санација библиотеке 5.000.000 0 5.000.000
36 512 Набавка опреме 500.000 30.000 530.000
37 515 Набавка остал.осн.ср. 200.000 200.000 400.000

4 560 ФОНД ЗА ЗАШТ.И УНАПР. 100.000.000 0 100.000.000
ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ

90 421 Стални трошкови 79.500.000 0 79.500.000
91 423 Услуге по уговору 1.500.000 0 1.500.000
92 424 Специјализоване услуге 2.000.000 0 2.000.000
93 425 Попр.и одрж.опр.и обј. 500.000 0 500.000
94 426 Материјал 1.500.000 0 1.500.000
95 512 Машине и опрема 12.000.000 0 12.000.000
96 465 подстицај ен.ефикасност 3.000.000 0 3.000.000

5 912 ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛАСТИ 55.560.000 0 55.560.000
44 463 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

413-      300.000
ОШ ЈЈ ЗМАЈ СВИЛАЈНАЦ 31.110.000 416-   1.560.000
ОШ СЕДЛАРЕ 14.140.000 421- 17.100.000
ОШ ВОЈСКА 6.835.000 422 -20.000.000
ОШ КУШИЉЕВО 3.475.000 423 -  5.000.000

424 -  2.000.000
425 -  3.000.000
426 -  5.000.000
482 -     100.000
483 -     100.000
510 -  1.400.000

6 920 ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛАСТИ
45 463 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 10.955.000 20.000.000 30.955.000

413-      100.000
СРЕДЊА ШКОЛА 8.175.000 414-      100.000

416 -  1.040.000
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 2.780.000 20.000.000 421-   4.700.000

422-      600.000
423-   1.365.000
424-      150.000
425-      900.000
426-      800.000
472-      200.000
480-      100.000
510-      900.000



17 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

7 70 46 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 14.000.000 0 14.000.000

8 463 БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 306.700.000 0 306.700.000
620 47 463 Фонд за уређ.грађ.земљ. 285.700.000 0 285.700.000
482 50 463 Фонд за пољопривреду 6.000.000 0 6.000.000
700 51 463 Здравст.-Дом здравља 15.000.000 0 15.000.000

9 451 СУБВЕНЦИЈЕ 61.800.000 0 61.800.000
620 97 451 ПД "СЛОБОДНА ЗОНА" 7.000.000 0 7.000.000
810 99 451 ЈП"СПОР. ТУР.ЦЕНТАР" 31.000.000 0 31.000.000
630 88 451 СУБВ.КЈП "МОРАВА" 23.800.000 23.800.000

10 ДОТАЦ.НЕПР.ОРГАН. 37.200.000 0 37.200.000
820 54 481 Дот.орган.спорта 20.000.000 0 20.000.000
860 55 481 Дот.удружењима грађана 2.500.000 0 2.500.000
860 56 481 Дот.удружењима оболелих 600.000 0 600.000
860 57 481 Дот.верским организац. 1.000.000 0 1.000.000
860 58 481 Дот.Сталнa конф.градова 200.000 0 200.000
860 61 465 Дот.ЦРВЕНОМ КРСТУ 11.500.000 0 11.500.000
110 63 481 Финансир. пол.странака 1.400.000 0 1.400.000

11 110 БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 12.000.000 0 12.000.000
64 499 Стална резерва 2.000.000 0 2.000.000
65 499 Текућа резерва 10.000.000 0 10.000.000

УКУПНО: 1.003.100.000 65.200.000 1.068.300.000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и

пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредба члана 36а Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и Законом о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији («Службени гласник РС», број 104/2009), број
запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и
одређено време, и то:

- 106    запослених у локалној администрацији на неодређено време;
-   11    запослених у локалној администрацији на одређено време;
-   89   запослених у предшколским установама на неодређено време;
-     9 запослених у предшколским установама на одређено време;

У овој одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става
1. овог члана.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ
Табела 2.

Ред.бр.

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

Број запослених
на неодређено

време

Број
запослених на

одређено
време

Укупан број
запослених

1 2 3 4 5(3+4)
1 Органи и организације локалне власти 89 10 99
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      Изабрана лица 4 4
      Постављена лица 4 4
      Запослени 81 10 91

2 Установе културе 17 1 18

3

Остале установе из области јавних
служби  које се финансирају из буџета
(осим предшколских установа; навести
назив : установа у области културе и сл.)

4 Месне заједнице

5
Дирекције основане од стране локалне
власти

6

Укупно за све кориснике буџета на које
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији 106 11 117

7 Предшколске установе 89 9 98

8

Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)

9
Укупно за све кориснике буџетских
средстава 195 20 215

Члан 8.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 9.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.

Члан 10.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је и начелник одељења за буџет и финансије.

Члан 11.

Одељење за буџет и финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одсупања.
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Члан 12.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у
текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско
веће.

Члан 13.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе
надлежног за финансије доноси општинско веће.

Члан 14.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси општинско веће.

Члан 15.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,
може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 16.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 17.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2014. години по посебном акту који доноси
председник општине, на предлог надлежног органа за финансије.

Члан 18.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, ускладу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтеве за
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског већа.

Корисници буџетских средстава су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за
финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
У случају да се у току године други приходи буџетских корисника изврше у већем обиму од
средстава предвиђених овом Одлуком, извршавање расхода ће се вршити прво из тих извора –
прихода.

Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а
неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
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Члан 19.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.

Члан 20..

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом
56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним
набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012).

Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 3.000.000 динара.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 24.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом
Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.

Члан 25.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2014. године, уколико средства потребна за
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом
одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1.
овог члана.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
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задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», број
61/2005, 107/2009 и 78/2011).

За финансирање текуће неликвидности могу се користити расположива средства
консолидованог рачуна трезора општине Свилајнац, под условима и на начин како је то прописано
посебним Правилником, а на основу посебног акта који доноси председник општине.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2013.
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2013. годину.

Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџету општине Свилајнац из Буџета Републике определе актом
наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта
отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему.

Члан 30.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски
план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису
доставили Управи за трезор.

Члан 31.

У буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других
врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за
директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су
то право стекли у 2014. години.

Члан 32.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора
прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе може
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених
прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће ће предузети
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продижење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.

Члан 34.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити министарству надлежном за
послсове финансија.
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Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу општине,
а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-3, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић.Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу  члана 92 Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' број 54/09, 73/10,
101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и члана 41 Статута општине Свилајнац (''Службени
гласник општине Свилајнац'' број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 17.12.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К У

I

Да се  ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачуна буџета општине Свилајнац
за 2013.годину,  од стране лица које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, уз претходну сагласност
Државне ревизорске институције.

II
Финансирање послова и активности везаних за екстерну ревизију обезбеђује се Одлуком о

буџету Општине Свилајнац за 2014.годину, по спроведеном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама.

III
Ова Одлука приложиће се уз Одлуку о Завршном рачуну буџета за 2013. годину и чиниће

њен саставни део.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-53/13-I-4, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 41 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 17.12.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
 2014. - 2018. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Стратегија социјалне заштите општине Свилајнац 2014. - 2018. године.
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II

Саставни део ове Одлуке је Стратегија социјалне заштите општине Свилајнац 2014. - 2018.
године.

III

Ова Одлука са Стратегијом социјалне заштите општине Свилајнац 2014.- 2018.године,
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Свилајнац“ и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-5, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*

Стратегија социјалне заштите
општине Свилајнац 2014-2018

Децембар 2013. године
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Увод

Укључивање Републике Србије у европске интеграционе процесе у циљу бржег
привредног, економског и друштвеног развоја, подразумева изградњу институција
модерне и ефикасне државе засноване на владавини права, што доприноси квалитету
живота њених грађана. Опште процесе демократизације друштва, преструктуирања
привреде и реформе социјалне политике треба да прати ефикасан систем социјалне
заштите.

Област социјалне заштите усмерена је ка побољшању социјалног статуса грађана
на личном, породичном и ширем социјалном плану. Социјална заштита треба да јача
друштвену кохезију и да негује независност и способност људи да помогну сами себи.

Ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на потребе  грађана у новим
околностима и да подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе којима је
неопходна организована помоћ заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да
учешћем у економској активности обезбеде своју егзистенцију.

Стратегија развоја социјалне заштите у општини Свилајнац у једнакој је равни са
стратегијама развоја других битних сегмената друштвеног, привредног и ванпривредног
организовања општине.

Општина Свилајнац препознаје нужност институционалног повезивања унутар
општине, као и међуопштинско и регионално повезивање, где је успела да развије снагу
одговорности и солидарности са становништвом у стању социјалне потребе. Општина
Свилајнац је открили сопствене снаге и капацитете, али увиђа и препреке и ограничења за
бољу социјалну заштиту становника.

Горенаведено је покренуло и активирало свест о одговорности локалне заједнице за
већом социјалном сигурношћу становника и подстакло да локална самоуправа прати циљ
и сврху реформе система социјалне заштите као и да разуме суштину нове социјалне
политике у Републици Србији. Социјална политика на свом путу децентрализације
пројектовала је велике обавезе и очекивања на локалне заједнице.

Због овако препознатих разлога основано је Општинско координационо тело за
социјалну политику (ОКОСП) и тако ојачали ресурсе за потребе социјалног планирања.

Општинском стратегијом о социјалној заштити успешно ћемо остваривати
постављену матрицу дугорочне социјалне политике у општини Свилајнац.

Стратегија социјалне заштите пројектована  је да задовољи исказане трајне и врло
важне  животне  потребе ризичних и социјално најосетљивијих група становника. То је
вредан документ јер је жив, отворен акт  осетљив за чињенице променљиве стварности и у
себи носи претпоставку могућих измена приоритета деловања диктираних, пре свега и
само, најбољим интересом грађана и њених корисника. У оквиру својих ресурса и
финансијских могућности Општина Свилајнац ће увек подржавати и подстицати
реализацију општинске Стратегије социјалне заштите.
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Визија

Општина Свилајнац је адекватно развијена општина са социјално сензитивним
окружењем, која има функционалне социјалне сервисе подршке, виталну животну

средину са снажним идентитетом и позитивном социјалном стратегијом.

Мисија

Општинска управа општине Свилајнац у партнерству са актерима на локалном,
регионалном и државном нивоу преузеће иницијативу и вођство у креирању и спровођењу
социјалне политике  општине.

Доприносиће идејно, етички и финансијски квалитету и садржају социјално
заштитних ресурса са циљем достизања оптимално хумане и социјално сигурне атмосфере
за живот и рад њених грађана.

Принципи и вредности

Принципи процеса

1. Отворена  „транспарентна“  консултација у припремању плана;
2. Демократско одлучивање;
3. Дугорочна перспектива;
4. Ефикасност (исплативост/економичност);
5. Реалистични приступ, једнакост и „фер” односи у доступности и пружању услуга;
6. Партнерски приступ у развоју услуга;
7. Мултидисциплинарни и међусекторски приступ;
8. Специфични мерљиви, реални и оствариви циљеви.

Принципи услуга

1. Активно учествовање грађана;
2. Одрживост пружања услуга;
3. Једнакост и фер односи у доступности и пружању услуга;
4. Партнерство у пружању услуга;
5. Дизајнирање циљне услуге ради задовољења потреба најсиромашнијих и

најугроженијих делова становништва.
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1. Опште информације о општини Свилајнац

1.1. Историјски развој

Плодна подручја Велике Мораве и Ресаве била су насељена још у најдавнијим
временима. На тим просторима живели су прво Трачани које су покорили Римљани и
основали своју провинцију Горњу Мезију. Словени рано насељавају Ресаву где су познати
као Браничевци и Моравци. Први писани историјски споменици о ресавским селима
потичу из 15. века. Свилајнац се први пут помиње 1467. године, као село "Свилајнац са 30
кућа". Сматра се да је село добило име Свилајнац због тога што су се његови житељи
бавили узгојем свилених буба и производили свилу. По документима из 1718. године,
Свилајнац има свега 12 домова, а 1733. године село у ресавској парохији има 28 домова.
Године 1930. записано је, да је Свилајнац варош на реци Ресави и да се варош дели на:
Чаршију, Бојачу, Влаовачку малу, Доњи крај, Запис и Циганску малу. Свилајнац у том
тренутку има 1187 кућа са 5356 душа (Станоје М. Мијатовић, 1930. "Ресава - насеља и
порекло становништва").

Свилајнац је одувек био познат трговачки и занатски центар. Данас је то општински

центар у плодној ресавској и моравској долини. Као значајан индустријски центар Србије

задржао је дух старих времена и уз развој занатства и трговине у граду су никли многобројни

угоститељски објекти. И данас се угоститељски објекти уређују и прилагођавају клијентели.

1.2. Геостратешки положај и карактеристике комуникације

Општина Свилајнац је природно - географски комбинација равничарског и
брежуљкастог рељефа, са умереном климом и плодним земљиштем, што је добра основа
за најважнију делатност Доње Ресаве - пољопривреду. Налази се на месту где долина
Ресаве сраста са долином Велике Мораве.

Република Србија

Поморавски округ Територија општине Свилајнац
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Насеље Свилајнац, као центар истоимене општине са 22 насеља и површином од
326,4 км2, налази се у источној Србији у широј зони равничарског дела велико-моравске
долине која представља окосницу просторног развоја републике, дугорочно посматрано.
Са друге стране, на око 4 км низводно од Свилајнца, у Велику Мораву се улива река
Ресава, која протиче кроз град и својом долином отвара - шири низијски део ослоњен на
моравску низију, по чему се читава ова област назива Ресава.

Општина Свилајнац се граничи са следећим општинским територијама: Петровац
на Млави и Деспотовац на истоку, Јагодина на југу, Лапово, Велика Плана и Баточина на
западу и територијом општине Жабари на северу.

Саобраћајна удаљеност Свилајнца од важнијих регионалних средишта централне
Србије износи: од Београда 109, Ниша 152 и Крагујевца 45. Према територијалној и
административној организацији Републике Србије општина Свилајнац са Деспотовцем,
Јагодином, Параћином, Рековцем и Ћупријом улази у састав Поморавског округа.
Саобраћајна удаљеност града од суседних регионалних и општинских центара износи: од
Пожаревца 47, Велике Плане 20, Жабара 14, Петровца 36, Јагодине 45, Ћуприје 56,
Параћина 66, Рековца 68 и Деспотовца 22 км.

Општинске функционалне, административне и друге везе и односи свих насеља у
саставу општине конституишу се и развијају преко општинских служби у Свилајнцу.

1.3. Демографске карактеристике

1.3.1. Број становника и становништво

Становништво својим бројем, старосном и образовном структуром представља
флексибилан, али и изразито значајан фактор привредно - економског развоја сваке
средине. На промене броја и структуре становништва утичу бројни чиниоци, а као
најзначајнији може се истаћи ниво и динамика привредно-економском развоја. Дакле,
овде се ради о узрочно - последичном или интеракцијском односу у континуитету развоја,
посматрано кроз време.

Чињеница је да велики број становника са територије општине Свилајнац живи и
ради у иностранству, а да промена начина методологије пописа из 2011.године доводи до
апстраховања више хиљада становника општине, јер по попису из 1991.године број
становника је 33136, а по попису из 2011.године 23551. У прилог овоме говори и
чињеница да према званичним подацима Матичне службе одељења за општу управу
Општине Свилајнац број уписаних бирача у бирачком списку општине из 2012.године је
25347.

Територију општине Свилајнац чине 22 насељена места, односно подручја
катастарских општина која улазе у њен састав. Сва насељена места, због прегледности, су
приказана у табели.

Табела 1: Насеља и популација у општини Свилајнац
Редни
број

Назив насељеног
места

Катастарска
општина

Популација

1. Бобово Бобово 1226
2. Бресје Бресје 188
3. Војска Војска 837
4. Врлане Врлане 173
5. Гложане Гложане 936
6. Грабовац Грабовац 917
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7. Дубље Дубље 1095
8. Дубница Дубница 504
9. Ђуринац Ђуринац 246
10. Купиновац Купиновац 327
11. Кушиљево Кушиљево 2345
12. Луковица Луковица 704
13. Мачевац Мачевац 166
14. Проштинац Проштинац 223
15. Радошин Радошин 492
16. Роанда Роанда 460
17. Роћевац Роћевац 344
18. Седларе Седларе 617
19. Суботица Суботица 667
20. Свилајнац Свилајнац 9198
21. Тропоње Тропоње 729
22. Црквенац Црквенац 1157

Укупно Општина Свилајнац 23551
Извор:Републички завод за статистику, 2011.године

Као највећа месна заједница на територији општине Свилајнац је сам град
Свилајнац са укупно 9.198 становника, затим следе село Кушиљево са 2.345 становника,
Бобово са 1.226 становника и Црквенац са 1.157 становника.

Табела 2: Попис становништва
Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002 Попис 2011

34256 34888 33136 25511 23551

                                               Извор:Републички завод за статистику

На привременом раду у иностранству налази се 7525 становника по попису из 2002.
године, подаци са пописа из 2011.године још нису доступни.

1.3.2. Структура становништва према полу

По последњем попису из 2011.године тренд полне структуре општине Свилајнац
указује на већи удео женског становништва у односу на мушко , тачније 52,4% од укупног
становништва чине жене, а 47,6% мушкарци. У самом граду Свилајнцу тај однос је 52,9%
у корист жена наспрам 47,1% који чине мушкарци у укупном становништву града.

Табела 2: Однос мушкараца и жена

Извор:Републички завод за статистику

Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002 Попис 2011
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

16631 17625 16975 17913 16155 16981 12138 13373 11231 12320
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1.3.3. Однос урбано – рурално становништво

Можемо рећи да се кроз однос урбаног и руралног становништва јасно види и
привредна структура општине. С обзиром да је општина Свилајнац типично
пољопривредна општина, удео руралног становништва иде и преко 60%, што је приказано
у табели број 4.
Табела 4: Однос урбаног и руралног становништва

Укупно Урбано Рурално Рурално %Општина Свилајнац
23551 9198 14353 60.94%

Извор: Републички завод за статистику, 2011.

На основу претходне табеле може се закључити да је број становника у градском
насељу, по званичној статистици Завода за статистику Републике Србије, знатно мањи
него у сеоском подручју и да је тај однос 9198 – град, према 14353 – села.

1.3.4. Старосна структура становништва

Ослањајући се на податке Републичког  завода за статистику  податке о старосној
структури за територију општине Свилајнац можемо представити у следећим табелама.

Табела 5: Старосна структура становништва
Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002 Попис 2011

0-4 1972 1936 1708 1176 859
5-9 1882 2204 1685 1419 1096

10-14 2160 2015 1854 1375 1155
15-19 2954 2005 2090 1416 1336
20-24 2653 2186 2046 1513 1239
25-29 1934 2916 1888 1560 1213
30-34 2249 2566 2149 1566 1345
35-39 2726 1984 2746 1425 1476
40-44 3136 2249 2444 1620 1477
45-49 2601 2715 1838 1846 1401
50-54 1312 3035 2046 1674 1618
55-59 1878 2474 2461 1141 1894
60-64 2275 1235 2740 1455 1879
65-69 1798 1588 2069 1881 1377
70-74 1276 1750 963 2039 1422

75 и више 1340 1914 2176 2243 2764
непознато 110 116 233 162 -
Укупно 34256 34888 33136 25511 23551

Извор: Републички завод за статистику, 2011.
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Табела 6: Функционалне добне групе

Подручје Укупно 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-59 60-74 75 и
више

23.551 859 1096 1155 1336 1239 10424 4678 2764Општина
Свилајнац 100% 3,65

%
4,65
%

4,90
%

5,67
%

5,26% 44,26
%

19,87% 11,73
%

9198 376 489 495 570 529 4406 1633 700Градско
насеље 100% 4,09

%
5,3% 5,38

%
6,2% 5,75% 47,9% 17,75% 7,61%

14.353 483 607 660 766 710 6018 3045 2064Остала
насеља 100% 3,37

%
4,23
%

4,6% 5,34
%

4,95% 41,93
%

21,22% 14,38
%

Извор: Републички завод за статистику, 2011.

Табела 7: Функционалне добне групе по насељеним местима

Подручје Укупно 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-59 60-74 75 и
више

Свилајнац
општина 23.551 859 1096 1155 1336 1239 10424 4678 2764

100% 3,65% 4,65% 4,90% 5,67% 5,26% 44,26% 19,87% 11,73%
Бобово 1226 38 41 69 77 63 474 291 173

100% 3,10% 3,34% 5,63% 6,28% 5,14% 38,66% 23,74% 14,11%
Бресје 188 4 9 10 9 10 88 37 21

100% 2,13% 4,79% 5,32% 4,79% 5,32% 46,81% 19,68% 11,17%

Војска 837 21 34 31 39 34 351 185 142

100% 2,51% 4,06% 3,70% 4,66% 4,06% 41,94% 22,10% 16,97%
Врлане 173 5 1 3 8 5 67 43 41

100% 2,89% 0,58% 1,73% 4,62% 2,89% 38,73% 24,86% 23,70%
Гложане 936 31 37 52 48 47 380 206 135

100% 3,31% 3,95% 5,56% 5,13% 5,02% 40,60% 22,01% 14,42%
Грабовац 917 39 37 33 57 34 387 177 153

100% 4,25% 4,03% 3,60% 6,22% 3,71% 42,20% 19,30% 16,68%
Дубље 1095 34 52 49 59 67 470 228 136

100% 3,11% 4,75% 4,47% 5,39% 6,12% 42,92% 20,82% 12,42%
Дубница 504 22 12 20 27 31 220 102 70

100% 4,37% 2,38% 3,97% 5,36% 6,15% 43,65% 20,24% 13,89%
Ђуринац 246 4 16 14 17 3 96 59 37

100% 1,63% 6,50% 5,69% 6,91% 1,22% 39,02% 23,98% 15,04%
Купиновац 327 10 14 15 25 26 127 78 32

100% 3,06% 4,28% 4,59% 7,65% 7,95% 38,84% 23,85% 9,79%
Кушиљево 2345 89 119 109 135 144 1042 414 293

100% 3,80% 5,07% 4,65% 5,76% 6,14% 44,43% 17,65% 12,49%
Луковица 704 26 29 33 44 41 313 142 76

100% 3,69% 4,12% 4,69% 6,25% 5,82% 44,46% 20,17% 10,80%
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Мачевац 166 7 11 6 11 2 65 42 22

100% 4,22% 6,63% 3,61% 6,63% 1,20% 39,16% 25,30% 13,25%
Проштинац 223 4 9 14 12 15 73 56 40

100% 1,79% 4,04% 6,28% 5,38% 6,73% 32,74% 25,11% 17,94%
Радошин 492 19 22 18 28 20 190 119 76

100% 3,86% 4,47% 3,66% 5,69% 4,07% 38,62% 24,19% 15,45%
Роанда 460 12 17 26 19 21 171 105 89

100% 2,61% 3,70% 5,65% 4,13% 4,57% 37,17% 22,83% 19,35%
Роћевац 344 11 13 14 10 8 142 94 52

100% 3,20% 3,78% 4,07% 2,91% 2,33% 41,28% 27,33% 15,12%

Свилајнац
град 9198 376 489 495 570 529 4406 1633 700

100% 4,09% 5,32% 5,38% 6,20% 5,75% 47,90% 17,75% 7,61%
Седларе 617 18 22 38 16 30 263 128 102

100% 2,92% 3,57% 6,16% 2,59% 4,86% 42,63% 20,75% 16,53%
Суботица 667 23 36 28 32 28 274 132 114

100% 3,45% 5,40% 4,20% 4,80% 4,20% 41,08% 19,79% 17,09%
Тропоње 729 20 23 25 34 31 297 168 131

100% 2,74% 3,16% 3,43% 4,66% 4,25% 40,74% 23,05% 17,97%
Црквенац 1157 46 53 53 59 50 528 239 129

100% 3,98% 4,58% 4,58% 5,10% 4,32% 45,64% 20,66% 11,15%

Извор: Републички завод за статистику, 2011.

Анализа старосне структуре по подацима из последња два пописа (2002. и 2011.),
указује да се учешће најмлађе добне групе од 0 до 4 године живота, у укупном
становништву смањило. Смањење овог дела популације са демографског аспекта није
позитивно. Укупан удео деце од 0-4 године износи 3,65% у односу на укупан број
становнка општине. Група са највећим уделом у укупном броју становника на територији
општине, је старосна група од 25-59 година, износи 44,26%, од чега је број популације од
55-59 година највећи и износи 8,04%, а најмањи 5,15% за групу од 25-29 година.

На основу предходне анализе, можемо констатовати да укупно становништво на
нивоу општине Свилајнац испољава тенденцију старења. Млађе добне групе, апсолутно и
релативно смањују своје учешће у укупном стновништву. То је, пре свега, карактеристика
руралног дела општине, док становништво градског насеља својом величином,
карактеристикама и интензитетом промена не може у потпуности да компензира
негативне демографске тенденције у окружењу. Док истовремено, добне групе старијег
узраста увећавају своје учешће у укупном становништву.

Табела 8: Старост становништва

Подручје просечна
старост

млади до
20 година

млађи од
40 година

Стари
60+ година

индекс
старења

Општина Свилајнац 45,4 18,88% 41,27% 31,60% 130,07
Извор: Републички завод за статистику, 2011.године
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На основу индикатора демографске старости становништво општине Свилајнац се
сврстава у 6 стадијум – дубока демографска старост. Оно што са сигурношћу можемо да
тврдимо, је да само значајан пораст наталитета може да заустави процес демографског
старења, што уједно представља проблем ширих размера.

Узимајући у обзир негативну стопу природног прираштаја, као и да је на попису из
2011. године најбројнији контигент становништва у распону година од 75 и више (на
попису из 1991. године најбројнији контигент је био од 35 до 39 година), јасно је да
општина Свилајнац, као уосталом и цео регион Шумадије и Поморавља и Република
Србија, има проблем „старења“.

1.3.5. Удео активног становништва

Табела 9: Удео активног становништва

Укупно испод
7 год 7-14 15-49 60+ година

Радно
способно

Женско
станов.
(15-49)

Удео ст. преко
60 година у

укуп. %

Удео радно
способ. у

укупн. (%)

23551 1271 2157 5145 7442 14911 4746 31,6% 64,16%

             Извор: Републички завод за статистику, 2011. године

На територији општине Свилајнац, према подацима са пописа становништва
спроведеног 2011. године, у укупном контигенту становништва, радно способно
становништво (мушкарци 15-64 година и жене 15-64 година) учествује са 63,31% (14.911
становника), док је учешће становништва старијег од 60 година у укупном броју
становника 31,6%.

1.3.6. Миграциона обележја

Општина Свилајнац има негативна миграциона кретања, као уосталом и цео регион
Шумадије и Поморавља. Разлоге овог већег одлива становништва треба тражити, пре
свега, у различитој економској снази општина. Становништво мањих и неразвијених
општина врши миграциона кретања и унутар Шумадије и Поморавља, ка већим
привредним и образовним центрима (Крагујевац, Јагодина, Београд). Присутна су такође и
велика емиграциона кретања, посебно међу млађом, високообразованом популацијом, што
ствара ефекат „одлива мозгова“.
Радне миграције у иностранство са подручја општине Свилајнац имају вишедеценијски
континуитет и знатну просторну израженост. Број наших суграђана на раду код страног
послодавца или на самосталном раду износио је 7.017 становника (2002. године). Од тог
броја је 3.609 мушкараца а 3.408 жена.

1.4. Положај локалне привреде

Када се говори о економском развоју једног подручја изузетно важан фактор јесу
људски ресурси као покретачка снага развоја.

Људски ресурси се могу дефинисати као знања, вештине, компетенције и остали
атрибути оличени у сваком појединцу. Они утичу на економско, социјално и лично
благостање и могу се посматрати као једини чинилац за стварање и увођење друштва које
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се базира на знању. Људски ресурси не подразумевају само незапослена лица, већ и
запослене, послодавце, омладину, пољопривредне произвођаче и др.

Проблем незапослености један је од глобалних приоритета, који се негативно
одражава на све друге сегменте друштвене заједнице и на све старосне структуре. Као
посебан проблем издваја се незапосленост младих лица, лица старијих од 45 година
живота, као и особа са отежаним фактором запошљености. Као пратећи проблеми
незапослености могу се издвојити: застаревање знања због дугог чекања на запослење,
ниска мотивисаност за запошљавање у другом запослењу, ниска мотивисаност за
запошљавање у нижем степену стручне спреме, слаба територијална покретљивост
незапослених лица, недовољне стимулативне мере запошљавања незапослених лица за
послодавце и слабе ингеренције локалне самоуправе.

Запошљавањем и развојем људских ресурса се институционално бави Национална
служба за запошљавање. Евиденцију о незапосленима на територији општине Свилајнац
води Национална служба за запошљавање испостава Свилајнац са Филијалом у Јагодини.

Национална служба за запошљавање се у свим својим активностима придржава
начела једнаке доступности, поступања и забрана дискриминације у запошљавању.
Национална служба за запошљавање обавештава лица која траже запослење о
могућностима и условима за запошљавање, посредује у запошљавању, спроводи
професионалну орјентацију и саветовање о избору занимања, пружа савете послодавцу и
лицу које тражи запослење о закону и другом акту. Такође организује додатно образовање
и обуку у складу са законом и спроводи програме и мере активне политике запошљавања:

 Обука за активно тражење посла
 Мотивационо активациони семинар
 Програми и субвенције за ново запошљавање и самозапошљавање
 Програми стручног оспособљавања приправника и приправника-волонтера
 Субвенције за запошљавање лица преко 45 и 50 година
 Запошљавање и професионална рехабилитација инвалида.

Све наведене мере Национална служба за запошљавање спроводи како би се
смањио број незапослених лица, подстичући незапослене да се активирају у тражењу
посла, пружајући им могућност да усвоје нова знања и вештине како би се повећала
њихова запошљивост. НСЗ пружа подршку приватној иницијативи кроз програме
самозапошљавања, подстиче запошљавање незапослених лица преко 45 и 50 година као и
лица која траже прво запослење,   кроз субвенцонисано запошљавање.

У складу са развојем установе и материјалних капацитета општине повезаним са
фискалном децентрализацијом система социјалне заштите Центар за социјални рад у
сарадњи са локалном самоуправом планира реализацију и других, сада тешко доступних
видова институционалне и ванинституционалне заштите социјално угроженог
становништва и становништва у ризику од социјалног занемаривања. Ове могућности би
битно побољшале квалитет живота, подигле ниво социјалне сигурности и бриге о
потребама житеља општине Свилајнац.

Табела 10: Годишњи просек запослених

Укупно у правним
лицима

2010 3882 2694

2011 3704 2607

2012 3940 2558

Извор: Републички завод за статистику,2012
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Табела 11: Просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом
2009. 2010. 2011.

Свилајнац 25537 28709 33894
          Републички завод за статистику, 2012. године

Табела 12: Број незапослених по годинама
2008. 2009 2010 2011 2012

1852 1798 1990 2140 2154

Извор: Републички завод за статистику,2012

Табела 13: Незапослена лица према старости  и полу
Преглед броја незапослених лица по полу и годинама старости

Свилајнац 2009 2010 2011 2012

Укупно 1.798 1.990 2.140 2.154Укупно
Жене 949 1.042 1.105 1.034

Укупно 77 69 78 82
15-19

Жене 33 34 36 25

Укупно 223 258 269 255
20-24

Жене 121 120 118 112

Укупно 223 264 282 281
25-29

Жене 138 162 167 146

Укупно 231 275 283 256
30-34

Жене 136 169 169 144

Укупно 219 224 245 267
35-39

Жене 130 127 140 129

Укупно 187 221 244 242
40-44

Жене 112 130 142 138

Укупно 199 205 218 203
45-49

Жене 108 106 124 111

Укупно 212 225 239 242
50-54

Жене 97 112 113 114

Укупно 181 192 206 215
55-59

Жене 71 77 87 98

Укупно 46 57 76 111
60-64

Жене 3 5 9 17

Укупно - - - -

Го
ди

не
 с

та
ро

ст
и

65 и више
Жене - - - -

                  Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013.
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Табела 14: Незапослена лица према полу и циљним групама
Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама

Свилајнац 2009 2010 2011 2012

Укупно 1.798 1.990 2.140 2.154Незапослена лица
Жене 949 1.042 1.105 1.034

Укупно 910 946 1.145 1.217Први пут траже
запослење / без

радног искуства
Жене 520 523 612 602

Укупно 888 1.044 995 937

Претходно радно
искуство

Били у радном
односу / радно

ангажовани

Жене 429 519 493 432

Укупно 4 4 3 3Особе са инвалидитетом
Жене 0 1 1 1

Укупно 1.770 1.983 2.106 2.123Република
Србија Жене 937 1.036 1.071 1.017

Укупно 1 2 3 2Избеглице
Жене 0 1 1 2

Укупно 27 4 31 29Интерно
расељена лица

Жене 12 4 15 15

Укупно 0 1 0 0

Држављанство

Страни
држављани Жене 0 1 0 0

Укупно 121 123 137 135Националност Роми
Жене 67 64 68 68

    Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013.

Економска реалност једне општине може се измерити на више начина и путем
више економских показатеља. Најчешће примењивани и најпоузаднији економски
индикатор је бруто домаћи производ по глави становника (GDP per capita). Међутим, од
2005. године у Републици Србији се не мери овај индикатор, већ је, као алтернатива,
преузет један од често примењиваних индикатора, тзв. економски агрегат.

Економски агрегат се израчунава из производа укупног броја запослених у
општини Свилајнац и просечне бруто зараде по једном запосленом. Он је збирни
показатељ јер даје заједничку вредност приказану у еврима која представља резултат
економске активности општине Свилајнац.
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Табела 15: Економски агрегат
Економски агрегат Просечна зарада

Укупно
(ЕУР)

Индекс у
односу на
претходну

годину

На крају
године
(ЕУР)

Ниво у
односу на
Републику

Србију
2009 1,580,997,7 71 373.67 81,16
2010 1,468,638,2 92 378.32 84,11
2011 1,663,355,2 114 449.07 89,11
2012 1,788,484,2 107 453.93 89,88

Извор: Републички завод за статистику 2012.године
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2. Социјална заштита

Добро осмишљена социјална политика чини да сви напори других области
организације живота у заједници имају већу вредност и значај за појединца, члана
заједнице јер изграђује његову свест и доживљај да живи у социјално безбедном и добро
организованом окружењу осетљивом за његове реалне потребе и потребе других у тој
заједници.

Без обзира на постигнут социјални и укупни друштвени стандард појединци  ће
увек имати потребу за социјалном подршком заједнице, институција, служби и
организација из непосредног окружења. Тешкоће и животне  проблеме чланова заједнице,
било да су резултат биолошких и органских процеса, са или без њиховог личног утицаја и
деловања или су последица ситуационих животних и срединских фактора, треба решавати
организовано, социјално одговорно и ефикасно кроз систем социјалне заштите уз
обезбеђење социјалних услуга и механизама за његов  оптимални одговор исказаним и
присутним потребама.

У вези са тим, дугорочно, стратешко планирање је неопходан поступак
промишљеног усмеравања социјалних активности у заједници у циљу унапређења услова
и ресурса за задовољење социјалних потреба у њој.

2.1 Центар за социјални рад „Свилајнац“

У систему социјалне заштите на републичком нивоу, са месном надлежношћу за
територију општине Свилајнац, послове социјалне заштите и спровођење социјалне
политике врши  Центар за социјални рад "Свилајнац".
           Као орган државне управе, чији је оснивач општина Свилајнац, Центар је формиран
и основан 31.12.1982. године. Од свог оснивања он бележи стално побољшање општих
како радних услова тако и стручно оперативних потенцијала за вршење своје улоге и
послова који су му поверени.

Према Закону о социјалној заштити задаци Центра за социјални рад "Свилајнац" у
оквиру јавних овлашћења су да:

- Решава у првом степену остваривање права утврђених Законом о социјалној
заштити,

- Пружа услуге социјалног рада у поступку одлучивања и решавања о тим правима,
- Открива и прати промене од значаја за ниво социјалне заштите и сигурности

становника,
- Развија, примењује и унапређује превентивне активности са циљем спречавања и

умањења последица социјалних проблема,
- Пружа стручне услуге - дијагностика, саветовање, терапија, стручни третман,

корективни рад, информисање, едукација....
- Води поступке, евиденцију и документацију у поступцима усвојења и

старатељства.
-  Открива, анализира и прати социјалне појаве, друштвене потребе и проблеме у

домену социјалне сигурности,

  Организација стручног рада у Центру за социјални рад "Свилајнац" одвија се у
складу са препоруком о начину организације рада од стране Министарства за рад,
запошљавање и социјална питања.
              Радне и програмске задатке ове установе реализује 11 стално запослених радника.
Од тога 5 социјалних радника, 1 правник, 1 психолог, 1 шеф рачуноводства, 1
административни радник,  1 возач/техничко лице.
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               Организација стручног рада у Центру за социјални рад, од 01. 01. 2009. године,
одвија се у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова
у центру за социјални рад.

   Организација и систематизација послова, предвиђена овим Правилником, донела
је знатне административно правне и радно оперативне промене у начину, садржају и
форми рада у Центру за социјални рад.

Послови који се обављају у Центру у вршењу јавних овлашћења или у вези са
вршењем јавних овлашћења груписани су као:

 послови социјалног рада
 управно-правни послови
 послови планирања и развоја
 административно финансијски и технички послови.

            Послове утврђене овим правилником о организацији и систематизацији послова
обављају:

 Директор / руководилац службе 1
 Супервизор 1
 Стручни радник не пријему 1
 Стручни радници / водитељи случаја и правници 5
 Радници на финансијским и административно-техничким пословима3

            Стручни тимови се, при извршењу послова социјалног рада и управно-правних
послова, формирају по потреби и  у складу са Правилником.
            За потребе очувања и заштиту радне ефикасности у Центру као оперативно
изузетно важни и за потребе обезбеђења даље добре контроле рада и података врло битни
остали су, из претходне организације рада, два стална стручна Тима, и то:

 Тим за старатељство
 Тим за насиље.

Своју улогу у систему социјалне заштите Центар за социјални рад "Свилајнац"
реализује финансирањем делатности од стране ресорног Министарства (Буџет републике
Србије) и од стране оснивача Центра за социјални рад "Свилајнац" (Буџет општине
Свилајнац).

Од оснивања Центра, а посебно током протекле две деценије уз пратеће
проширење обима ингеренција и обавеза Центар за социјални рад, уз све  промене у
оквиру социјалне политике, дошло је до знатног и перманентног повећања корисника
услуга социјалног рада.

Актуелни подаци о броју корисника услуга које пружа Центар за социјални рад  је
дат табеларно.

Табела 16: Кретање укупног броја корисника по старосним групама

Старосна група 2011. 2012

Деца и омладина 477 448
Одрасла лица 530 739
Остарела лица 187 210
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 1194 1397

         Извор: Центар за социјални рад Свилајнац

Табела 17: Кретање укупног броја деце и омладине по основним категоријама
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Деца и омладина 2011. 2012.

Без родитељског старања 38 21
Социо-материјално угрожена 195 122
Из  породица са  поремећеним
породичним односима

58 110

Ометена у развоју 35 27
Са поремећајем у понашању 107 96
Остала деца и омладина 44 72
УКУПАН БРОЈ 477 448

Извор: Центар за социјални рад Свилајнац

Табела 18: Кретање укупног броја одраслих лица по основним категоријама

Одрасла лица 2011. 2012.

Са поремећајем у понашању 3 35
Матер. необезбеђена и незбринута 337 458
Са поремећеним породичним
односима

98 136

Психофизички ометена 88 49
Остала 4 61
УКУПАН БРОЈ 530 739

Извор: Центар за социјални рад Свилајнац

Табела 19: Кретање укупног броја остарелих лица по основним категоријама

Остарела лица 2011. 2012.

Без породичног старања 28 30
Без средстава за живот 55 59
Теже хронично оболела и инвалидна 92 70
Остала 12 51
УКУПАН БРОЈ 187 210

Извор: Центар за социјални рад Свилајнац

Ради бољег увида у обим ангажовања установе и стручних радника у њој на
заштити корисника истичемо да - 3/4 корисника услуга социјалног рада и заштите чине
лица са сталним нивоом констатоване потребе за подршком и заштитом и са сталном
потребом праћења њиховог статуса, социјално економских и психо социјаних промена
потреба током године односно током њиховог живота.

Своје место и улогу у локалној заједници Центар за социјални рад остварује и
ангажовањем ван текућих захтева у раду установе. Стручни радници су присутни  у раду
других општинских служби, установа, радних тела, комисија и органа као вид наше шире
социјално превентивне активности и сензибилизације јавности за социјалне проблеме,
потребе, дисфункције и социјално патолошке појаве.

У склопу таквих активности је и напор за ванинституционалном заштитом
социјално угрожених, непосредних и потенцијалних корисника, као што су:

 Примарна и секундарна превенција болести зависности,
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 Корекција и подизање нивоа родитељске компетентности,
 Социјална подршка породицама и деци са посебним потребама,
 Заштита од насиља у породици,
 Развијање породичног смештаја/хранитељства за децу и старе,
 Заговарање интереса маргинализованих група,
 Отворена СОС телефонска линија,
 Непосредно старатељство и посредовање
Као најважније, најургентније и најзахтевније потребе социјалне заштите видимо

развој социјалних услуга за лица у ризику од социјалне изолације.
            У непосредној будућности за развој у стабилној, стално доступној форми услуга
препознају се:

 Дневни боравак за старе,
 Помоћ у кући за старе,
 Дневни боравак за децу и младе са посебним потребама,
 Развојно едукативни центар за децу и младе

Повратници по реадмисији, у општину Свилајнац, долазе из земаља западне Европе
током 2013.године и до сада је евидентирано укупно 15 повратника. Један део избеглих,
интерно расељених лица и повратника по реадмисији се интегрисао у локалну заједницу
док један број истих још није решио своје стамбено и егзистенцијално питање и то 345
избеглих лица и 465 интерно расељених.

Табела 20: Број избеглих и расељених лица корисника услуга центара социјалне заштите
општине Свилајнац

1. Избегла лица 345
2. Расељена лица са Косова и

Метохије 465

3. Повратници по реадмисији 15
Извор: Центар за социлајни рад „Свилајнац“, 2013.године

У складу са развојем установе и материјалних капацитета општине повезаним са
фискалном децентрализацијом система социјалне заштите Центар за социјални рад у
сарадњи са локалном самоуправом планира реализацију и других, сада тешко доступних
видова институционалне и ванинституционалне заштите социјално угроженог
становништва и станов-ништва у ризику од социјалног занемаривања. Ове могућности би
битно побољшале квалитет живота, подигле ниво социјалне сигурности и бриге о
потребама житеља општине Свилајнац.

Као најважније и најзахтевније у непосредној будућности препознају се:
 Отварање мањег дома / стационара за старе са пратећим садржајима неге и

осмишљених активности старих корисника,
 Дневни боравак за старе при мањем дому за старе,
 Дневни боравак за децу са посебним потребама,
 Отварање специјалног одељења са посебним потребама при основној школи
 Континуираност и развој услуге Помоћ у кући за стара лица
 Успостављање и развој услуге Помоћ у кући за инвалидна лица
 Програм Народних кухиња
 Помоћ ромској деци у образовању
 Успостављање и развој услуге Храна на точковима.
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Социјални контекст општине Свилајнац полигон је деловања више социјалних актера и
може се рећи да је приступ социјално сложеним потребама становништва активан,
поливалентан и изнијансиран у границама материјалних и кадровских капацитета
постојећих актера социјалне заштите.

Актери социјалне заштите у општини Свилајнац су:
 Локална самоуправа кроз општинска тела као што су: ОКОСП, Општинско веће,

Координациони одбор за борбу против болести зависности, Локални савет за
запошљавање

 Одсек за социјалну политику и социјалну заштиту ОУ Општине Свилајнац
 Центар за социјални рад „Свилајнац“
 Дом здравља „Свилајнац“.
 Црвени крст Свилајнац
 Удружење Рома „Свилајнац“
 Друштво за церебралну и дечију парализу општине Свилајнац

2.2. Одсек за социјалну политику и социјалну заштиту ОУ Општине Свилајнац

У одсеку за социјалну политику и социјалну заштиту обављају се следећи
послови: управно-правни послови доношења решења о правима из области социјалне
заштите; пружа подршку матерјално угроженим породицама са децом, породицама са
децом ометеном у развоју, пружа помоћ у побољшању услова за задовољавање основних
потреба старим лицима на територији Општине; праћење рада и пословања, евидентирање
и сагледавање рада установа социјалне заштите и хуманитарних организација; пријем и
контрола захтева индиректних буџетских корисника и обрада и праћење реализације
поднетих захтева; упућивање корисника једнократне новчане помоћи на добровољно
радно ангажовање; евидентирање и збрињавање избеглих, интерно расељених лица и
повратника по реадмисији; обављање стручних и административних послова за
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије; послови у вези бесплатног
превоза ученика на територији Општине; праћење и примена прописа који регулишу
област социјалне заштите.

У оквиру одсека обављају се послови праћења рада и спровођења програмских
активности особа са инвалидитетом које се делом финансирају из средстава буџета
Општине.

Комисија за социјална питања општине Свилајнац која је део одсека за стручне
послове из области социјалне заштите прима, разматра и одлучује о захтевима социјално
угрожених лица која се обраћају за помоћ органима Општине Свилајнац. Комисија
разматра захтеве који се тичу тренутног збрињавања социјално угрожених лица у
обезбеђивању хране, хигијенских средстава, ургентних тренутних новчаних помоћи за
задовољавање основних животних потреба.
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Табела 21:  Корисници услуга центара социјалне заштите (малолетна лица)
Малолетна лица
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2010 438 163 105 34 79 27 30

2011 477 195 107 38 58 35 44

2012 448 122 96 21 110 27 72

Извор: Центар за социлајни рад „Свилајнац“
Табела 22:  Корисници услуга социјалне заштите (пунолетна лица)

Пунолетна лица
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2010 704 6 97 295 113 175 18

2011 717 3 88 337 98 187 4

2012 949 35 49 458 136 210 61

Извор: Центар за социлајни рад „Свилајнац“

Табела 23: Преглед укупног броја корисника основних мера и облика породично-правне и
социјалне заштите

Облик
Заштите 2009. 2010. 2011. 2012.
Усвојење / / / /

Старатељство
(укупно)

124 175 170 133

Смештај у установу 73 67 67 67

Смештај у другу
Породицу

17 18 19 20

Додатак за помоћ и
негу

193 153 213 95

Материјално
обезбеђење

145 154 242 241

Исхрана у клубу / / / /

Помоћ у натури 89 121 112 265

Једнократна
новчана помоћ

441 123 276 647

Помоћ у кући 152 50 79 112

Услуге социјалног
Рада

323 342 358 362

Извор: Центар за социлајни рад „Свилајнац“, 2013.
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Табела 24: Преглед укупног броја корисника услуга области социјалне заштите Црвеног
крста Свилајнац

Го
ди

на

Укупно Народна
кухиња

Помоћ у
кући за
стара
лица

Помоћ у
пакетима
хране и

хигијене

Помоћ у
натури

Тренутне
помоћи Остала

2010 966 250 50 300 185 16 165

2011 997 250 79 300 180 8 180

2012 1035 300 112 300 115 12 196
Извор: Црвени крст Свилајнац

Табела 25: Особе са инвалидитетом према врсти проблема, старости и полу
Проблеми са

видом слухом ходом памћењем самосталношћу комуникацијом
Укупно 756 481 1270 357 301 202

Испод 15 година 11 6 8 4 7 10

15-19 2 1 1 4 3 4

20-29 6 3 11 6 8 10

30-49 34 20 55 26 14 18

50-59 123 45 158 48 30 27

60-64 90 31 121 21 18 14

65 и више 490 375 916 248 221 119

Мушко 293 224 443 143 121 95

Испод 15 година 7 5 7 3 5 7

15-19 1 1 1 4 2 4

20-29 3 2 6 5 5 7

30-49 16 13 30 15 8 7

50-59 77 29 87 31 20 18

60-64 36 15 50 11 10 7

65 и више 153 159 262 74 71 45

Женско 463 257 827 214 180 107

Испод 15 година 4 1 1 1 2 3

15-19 1 - - - 1 -

20-29 3 1 5 1 3 3

30-49 18 7 25 11 6 11

50-59 46 16 71 17 10 9

60-64 54 16 71 10 8 7

65 и више 337 216 654 174 150 74

Извор: Републички завод за статистику 2012.године
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Табела 26:  Становништво према статусу инвалидитета, старости, полу и типу
насеља

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско
Укупно 23551 11231 12320 2067 833 1234 20907 10084 10823 577 314 263
Испод 15 година 3110 1568 1542 28 20 8 2988 1495 1493 94 53 41
15-19 1336 696 640 10 8 2 1291 668 623 35 20 15
20-29 2452 1269 1183 23 14 9 2380 1221 1159 49 34 15
30-49 5699 2776 2923 116 66 50 5451 2642 2809 132 68 64
50-59 3512 1741 1771 300 178 122 3903 1496 2407 119 67 52
60-64 1879 918 961 207 91 116 1613 791 822 59 36 23
65 и више 5563 2263 3300 1383 456 927 4091 1771 2320 89 36 53
Просечна старост 45,4 43,69 46,96 69,38 65,34 72,1 43,1 41,97 44,14 42,98 41,42 44,83
Градска 9198 4327 4871 616 270 346 8397 3952 4445 185 105 80
Испод 15 година 1360 670 690 11 8 3 1316 641 675 33 21 12
15-19 570 290 280 7 5 2 554 280 274 9 5 4
20-29 1035 539 496 10 5 5 1009 524 485 16 10 6
30-49 2504 1166 1338 45 25 20 2404 1113 1291 55 28 27
50-59 1396 673 723 116 72 44 1245 580 665 35 21 14
60-64 721 338 383 61 31 30 644 295 349 16 12 4
65 и више 1612 651 961 366 124 242 1225 519 706 21 8 13
Просечна старост 42,32 40,94 43,54 66,59 62,63 69,69 40,56 39,5 41,51 41,04 39,57 42,96
Остала 14353 6904 7449 1451 563 888 12510 6132 6378 392 209 183
Испод 15 година 1750 898 852 17 12 5 1672 854 818 61 32 29
15-19 766 406 360 3 3 0 737 388 349 26 15 11
20-29 1417 730 687 13 9 4 1371 697 674 33 24 9
30-49 3195 1610 1585 71 41 30 3047 1529 1518 77 40 37
50-59 2116 1068 1048 184 106 78 1848 916 932 84 46 38
60-64 1158 580 578 146 60 86 969 496 473 43 24 19
65 и више 3951 1612 2339 1017 332 685 2866 1252 1614 68 28 40
Просечна старост 47,38 45,41 49,2 70,56 66,63 73,04 44,8 43,57 45,98 43,9 42,36 45,65

Укупно Особе са
инвалидитетом

Особе без
инвалидитета

Особе чији је
инвалидитет непознат

Извор: Републички завод за статистику 2012.године

2.2.1.Популационе политике

Популациона политика као једна од важних грана демографије има задатак да
усмерава и прилагођава актуелне демографске токове у складу са друштвено-економским
плановима за будућност. Мере попоулационе политике обухватају све од значаја за
грађанство а тиче се репродуктивног здравља, старења становништва, пада и пораста
репродукције, сузбијње ширења полних болести, техника и метода за очување
репродуктивног и психофизичког здравља. Мере популационе политике дају резултате
само ако се стрпљиво и упорно спроводе.

Дефинисање популационе политике Локалне самоуправе оријентисано је на мере
нематеријалне и мере материјалне природе. У оквиру мера нематеријалне природе спада
пре свега мењање става у деловању постојећих институционалних капацитета у областима
здравства, образовања, информисања, друштвене бриге о деци, сцијалној заштити и
култури. Ширење знања и информација о демографској ситуацији, планирању породице,
рађању, породици, деци, породичном животу. Модернизација саветодавне и едукативне



48 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

функције, потребне промене у организацији рада и у односу према грађанима и
породицама, њиховим потребама, дефинисање стандарда услуга.

Предлог мера

Кроз мере популационе политике акценат се треба ставити на подизање свести грађана о
значају очувања репродуктивног здравља.

 Информисање становништва о значају заштите репродуктивног здравља
 Континуирана едукација и подизање свести младих о очувању репродуктивног

здравља
 Организовати једногодишњи бесплатан гинеколошки преглед за све жене са

територије општине Свилајнац
 Допринети развоју програма једнократних помоћи (новчана помоћ за

новорођенчад, новчани стимуланс за прво, друго и треће дете, новчана помоћ за
близанце и тројке)

 Омогућити свим заполсеним женама на територији општине Свилајнац да оду на
бесплатан гинеколошки преглед

 Допринети развоју предшколског укључивaња деце новчаним олакшицама
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3. Здравствена заштита

Функционисање здравствене службе примарно је одређено републичком
здравственом политиком и законском регулативом, а затим и потребама и могућностима
локалне заједнице. Полазна основа у планирању је стратегија реформе здравствене
заштите Републике Србије која обухва та више целина: детерминанте здравља,
здравствено стање становништва са основним показатељима, финансирање здравствене
заштите и здравствено осигурање, јавно здравље, систем здравствене заштите по нивоима,
развој информационог система у здравству и побољшање менаџмента.

У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се право на здравствену заштиту
која обухвата мере здравствене делатности:

 очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика и стицање
знања и навика о здравом начину живота,

 спречавање, рано откривање и сузбијање болести,
 правовремену дијагностику, лечење, рехабилитацију и здравствену негу оболелих и

повређених,
 информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање

и за остваривање права на здравље.

Општина обезбеђује рад мртвозорске службе на својој територији у складу са
законом. Такође обезбеђује средства за остваривање друштвене бриге за здравље у буџету
општине, односно из сопствених прихода, као и из других извора у складу са законом.

Здравствене установе у државној својини оснивају се у складу са Планом мреже
здравствених установа који доноси Влада Републике Србије. Планом мреже здравствених
установа утврђују се врсте, број, структура, капацитети и просторни распоред
здравствених установа и болничких постеља, нивои здравствене заштите, као и
организација службе хитне медицинске помоћи.

Доношењем стратегије здравствене заштите у Републици Србији од стране
Народне скупштине Републике Србије, као и Плана мреже здравствених установа од
стране Владе Републике Србије, створиће се неопходни предуслови и за конкретније
планирање даљег развоја и унапређења здравствене службе и на територији општине
Свилајнац.

До тада је планирано одржавање постојећих капацитета, набавка савременије
опреме према најновијим нормативима и стандардима, континуирана едукација кадрова,
успостављање здравственог информационог система, као и наставак рада на побољшању
квалитета услуга.

3.1. Дом здравља Свилајнац

Традиција здравства у Ресави сеже 175 година уназад, када је 1832. године указом
кнеза Милоша Обреновића основана једна од прве три болнице у тадашњој Србији.

У дугогодишњој традицији мењајући своју структуру, од мале болнице на
раскршћу војних и цивилних путева, прераста после другог светског рата у  дом народног
здравља, развијајући се све до данашњих дана , када организационо, по броју становника
које опслужује и по броју и структури пружених здравствених - медицинских услуга,
категорише се у домове здравља развијеног типа.

Дом здравља Свилајнац перманентно организује и учествује  у различитим
акцијама здравственог просвећивања, превентивног рада на раном откривању и сузбијању
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болести, са акцентом на спречавање узрока болести савременог друштва кроз широку
друштвену акцију и здравствену едукацију.

Подржане су активностима здравствених радника и све акције Светске здравствене
организације, а у склопу наведеног,  у припреми су и развојна саветовалишта за младе са
посебним освртом на болести зависности.

Организациона структура Дома здравља Свилајнац обухвата: службу опште
медицине, педијатрију, медицину рада, гинекологију, интернистичку службу,
хемодијализу , лабораторијску дијагностику, офталмологију, психијатрију,
пнеумофтизиологију, рентген дијагностику, физикалну медицину са рехабилитацијом,
службу хитне медицинске помоћи, стоматологију, оториноларингологију, поливалентну
патронажу, службу кућног лечења , стационар са 10 постеља као и службу  за
фармацеутску делатност - апотеку.

Служба опште медицине здравствени рад обавља у амбуланти у Свилајнцу и у
здравственим станицама у селима: Кушиљево, Војска , Бобово , Седларе и Грабовац.

Медицинско снабдевање лековима обавља се у градској апотеци, као и у
апотекарским огранцима у згради Дома здравља и селима : Кушиљеву, Војски, Седлару и
Бобову.

Кадровска структура која подржава организацију рада наведених служби обухвата:

 укупно 236 запослених, од тога 225 у радном односу на неодређено време и 11 у
радном односу на одређено време

 у медицинским службама ординира укупно 29 лекара специјалиста и 9 доктора
медицине, док се 4 доктора медицине тренутно налазе на стручном усавршавању
- специјализацији, као и 3 стоматолога специјалиста и 3 доктора стоматологије и
дипломирани дефектолог логопед

 у апотеци раде 4 дипломирана фармацеута
 медицинских техничара општег и педијатријског смера, лабораторијских

техничара, рентген техничара, гинеколошко акушерских сестара, физиотерапеута,
санитарних техничара, зубних техничара и фармацеутских техничара укупно има
13 са вишом стручном спремом и 123 са средњом стручном спремом.

 у немедицинским службама као што је логистика  ради укупно 47 запослених, и
то: 4 са високом стручном спремом, 1 са вишом стручном спремом, 21
запослених са средњом стручном спремом и 21 са нижом стручном спремом .

На основу наведене организационе шеме и кадровске структуре Дом здравља
Свилајнац убраја се у развијене домове здравља са пружањем примарне здравствене
заштите на високом нивоу .

Грађанин-корисник-пацијент стављен је у средиште збивања са циљем стварања
система одрживог за будућност који треба да омогући:

- побољшање здравственог стања становништва;
- смањење трошкова путем пораста ефикасности пружања здравствене заштите;
- повећање задовољства пацијената радом здравствене службе као димензија

квалитета
- повећање могућности избора за кориснике и даваоце услуга у здравству.
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3.1.1.Друштвена брига за здравље и општи интерес у здравственој заштити

Друштвена брига за здравље обухвата мере економске, еколошке и социјалне
политике, којима се стварају услови за спровођење здравствене заштите на очувању и
унапређењу здравља становништва и усклађује рад и развој друштвене заједнице са
циљевима здравствене заштите. У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се право
на здравствену заштиту која обухвата мере здравствене делатности:

 очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика и стицање
знања и навика о здравом начину живота;

 спречавање, рано откривање и сузбијање болести;
 правовремену дијагностику,лечење, рехабилитацију и здравствену негу оболелих и

повређених;
 информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно

поступање и за остваривање права на здравље.

Друштвена брига за здравље на нивоу општине обухвата обезбеђивање и
спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији општине и то:

 праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе на својој
територији,као и предузимање потребних мера;

 старање о приоритетима у спровођењу здравствене заштите и о мерама на очувању
и унапређењу здравља, спречавању и сузбијању болести и на откривању и
сузбијању фактора ризика;

 обезбеђивање услова за пуну доступност и уједначено коришћење примарне
здравствене заштите на својој територији;

 координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене
заштите која се остварује делатношћу органа јединица локалне самоуправе,
грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других
организација;

 планирање и остваривање сопствених програма за очување здравља и заштиту
животне средине на свом подручју и то: заштиту од буке, квалитет ваздуха,
безбедно одлагање опасних материја, заштита здравља од штетног деловања
опасних хемикалија и заштита од извора јонизујућег и нејонизујућег зрачења, као и
мере које становништву обезбеђују здравствено исправну храну и воду за пиће,
предмете опште употребе, као и воду за рекреацију и остале воде;

 оснивање здравствених установа у складу са законом и учествовање у њиховој
изградњи и опремању, које обухвата инвестиционо улагање, инвестиционо текуће
одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава,
опремање у области здравственог информационог система, и за друге  обавезе
одређене законом и актом о оснивању;

 подстиче активности хуманитарних организација и стручних и других савеза и
удружења на пословима од значаја за развој здравствене заштите који су од значаја
за општину.

Општина обезбеђује рад мртвозорске службе на својој територији у складу са
законом. Такође обезбеђује средства за остваривање друштвене бриге за здравље у буџету
општине, односно из сопствених прихода, као и из других извора у складу са законом.
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3.1.2.Општина као оснивач здравствених установа

Здравствене установе у државној својини оснивају се у складу са Планом мреже
здравствених установа који доноси Влада Републике Србије.

Овај план се доноси на основу: Стратегије здравствене заштите Републике Србије;
здравственог стања становништва; броја и старосне структуре становништва; постојећег
броја капацитета и распореда здравствених установа; степена урбанизације, развијености
и саобраћајне повезаности појединих подручја; тежње ка једнакој доступности
здравствене заштите; сазнања о потребном обиму појединих нивоа здравствене
делатности и економске могућности Републике.

Планом мреже здравствених установа утврђују се врсте, број, структура,
капацитети и просторни распоред здравствених установа и болничких постеља, нивои
здравствене заштите,као и организација службе хитне медицинске помоћи.

У складу са Законом о здравственој заштити, а сходно одлуци бр. 06.22/06-04-
17 Скупштина општине Свилајнац почев од 16.06.2006. године преузела је оснивачка
права над здравственом установом Дом здравља Свилајнац.

Одлуком Скупштине општине Свилајнац као оснивача, именовани  су
Управни и Надзорни одбор, као и директор здравствене установе на мандатни
период од четири године.

Дом здравља је здравствена установа која обавља здравствену делатност на
примарном нивоу. Дом здравља се оснива за територију једне општине, у складу са
Планом мреже здравствених установа.

Дом здравља је здравствена установа која обезбеђује најмање превентивну
здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу
медицину, здравствену заштиту жена  и деце, патронажну службу и лабораторијску и
другу дијагностику, у складу са Планом мреже здравствених установа.

Дом здравља обезбеђује и превенцију и лечење у области стоматолошке
здравствене заштите и физикалне медицине и рехабилитације. У дому здравља је
организован и санитетски превоз, као и медицинско снабдевање за здравствену делатност
коју обавља.

Планом мреже здравствених установа може се предвидети да дом здравља,у
зависности од броја и здравствених потреба становништва у општини, удаљености
најближе опште болнице, односно постојања других здравствених установа у општини,
може да обавља и другу специјалистичко-консултативну делатност која није у вези са
болничким лечењем.

У складу са Планом мреже здравствених установа, при дому здравља организован
је стационар за дијагностику и лечење акутних и хроничних болести .

Здравствену заштиту у дому здравља грађани остварују преко изабраног лекара, у
складу са законом.

Доношењем стратегије здравствене заштите у Републици Србији од стране
Народне скупштине Републике Србије, као и Плана мреже здравствених установа од
стране Владе Републике Србије, створени су неопходни предуслови и за конкретније
планирање даљег развоја и унапређења здравствене службе и на територији општине
Свилајнац.

Планирамо одржавање постојећих капацитета, набавку савременије опреме према
најновијим нормативима и стандардима, континуирану едукацију кадрова, успостављање
здравственог информационог система, наставак рада на побољшању квалитета услуга.
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4. Образовање

Школски систем образује, васпитава и усмерава ученика да овлада знањима,
вештинама и умећима како би се створиле одређене особине личности, ставови и систем
вредности код сваког ученика као индивидуе.

Непосредни реализатори активности у образовним институцијама су наставници
(васпитачи, учитељи, наставници, професори), чији је рад детерминисан наставним
плановима и програмима, очекивањима социјалног партнера, материјалном подршком за
професионал-но деловање, педагошком и програмском компетенцијом, особинама
личности наставника, посебно мотивацијом и ентузијазмом, као унутрашњим факторима.

Економски положај образовања је неповољан. Образовање се у највећој мери
финансира из Буџета Републике Србије, док се материјални трошкови и трошкови
инвестиционог одржавања објеката основних и средњих школа, као и вртића финансирају
из Буџета локалне самоуправе.

4.1. Предшколско образовање

Предшколским васпитањем и образовањем се обезбеђује остваривање права детета
и задовољавање потреба деце, породице и друштва. Основни циљ предшколског
васпитања и образовања је да се допринесе целовитом развоју детета предшколског
узраста, тако што ће му пружити услове и подстицаје да развија своје способности и
својства личности, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и
свету. Предшколско васпитање и образовање је најважнија функција предшколске
установе и неопходан услов за укупан развој личности детета.

Као и у многим другим срединама, и у општини Свилајнац организовани рад са
предшколском децом настао је у оквиру основне школе. Три васпитне групе деце узраста
од шест до седам година формиране су 1977. године, а већ у наредној, 1978. години
формирана је и четврта. Школа је за њих могла да издвоји две учионице које су биле
адаптиране у радне собе, а рад се одвијао у две смене.

За новонасталу делатност је требало обезбедити одговарајуће услове па је 1979.
године изграђен нови објекат и донета одлука о оснивању Радне организације дечји вртић
“Дечја радост”. У почетку је у организацији било свега дванаест запослених и 45 деце.
Захтева за место у вртићу је било више него места, па је 1986. године извршена доградња.
Све веће интересовање је проузроковало потребу за новом доградњом већег интензитета.
Поред парка у зеленилу старог дворишта 1992. године изграђен је нови вртић површине
520 м2.

На крају XX века установа располаже комбинованим дечјим објектом укупне
површине од 2.000 м2, капацитета 300 места за децу од једне до седам година старости и
уређено двориште укупне површине 10.000 м2. Изградња трећег објекта изведена је 2007.
године, те данас вртић има 2.550 м2 укупне површине објеката.

Године 2012. вртић има 84 запослена радника и 500 деце – 66 узраста до 3 године,
434 узраста од 3 до 7 година, 18 у поподневном боравку (1-7 година). У Свилајнцу
функционише 33 васпитних група, од чега 5 припремних предшколских група
(полудневни облик) и 14 у сеоским месним заједницама (Бобово, Војска, Гложане,
Грабовац, Дубље, Кушиљево, Луковица, Роанда, Седларе, Суботица, Тропоње, Радошин,
Купиновац и Црквенац). Радно време је од 05:30 до 20:00 часова чиме спада у ретке
установе ове врсте у Србији које раде са децом током целог дана.

У предшколској установи се организују боравци различите дужине трајања у
зависности од узраста деце, као и повремени облици рада – драмске и ликовне радионице,
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ритмичка гимнастика, еколошке активности, учење страног језика (енглески) и
рођенданске прославе. У оквиру рекреативнoг боравка организује се једнодневна
екскурзија за Београд (предшколски узраст) и излети.

Програмски задаци предшколске установе "Дечја радост" су:
 Унапређивање васпитно - образовног рада,
 Обезбеђивање материјалних и просторних услова за организовање различитих облика

рада са предшколском децом,
 Обезбеђивање кадровских услова,
 Стално стручно усавршавање кадрова,
 Организовање и припрема шестогодишњака за полазак у школу,
 Брига о здрављу и хигијени деце,
 Укључивање  родитеља и  породице  у процес  васпитања  и образовања,
 Институција отвореног типа - отворена према родитељима, локалној заједници, потре-

бама деце.

Табела 27: Бројно стање деце по групама установе дечји вртић „Дечја радост”

Р.Б. НАЗИВ ГРУПЕ БРОЈ
ДЕЦЕ

1. Млађа јаслена група 14

2. Млађа јаслена група 14

3. Старија јаслена група 18

4. Старија јаслена група 19

5. I Млађа вртићка група 20

6. II Млађа  вртићка група 19

7. III Млађа вртићка група 18

8. I Средња  вртићка група 26

9. II Средња  вртићка група 28

10. I Старија вртићка група 27

11. II Старија вртићка група 24

12. III Старија вртићка група 24

13. Предшколска група целодневни боравак 24

14. Предшколска група целодневни боравак 23

15. Предшколска група целодневни боравак 15

16. Предшколска група полудневни боравак 19

17. Предшколска група полудневни боравак 19

18. Школска  група 17

19. Поподневна група 7

20. Кушиљево 19

21. Роћевац 6

22. Дубље 10

23. Тропоње 9

24. Грабовац 11

25. Луковица 5

26. Гложане 6

27. Радошин 6
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28. Црквенац 8

29. Бобово 9

30. Седларе 7

31. Дубница 6

32. Војска 11

33. Роанда 5

34. Суботица 7
УКУПНО: 500

Извор: Дечји вртић „Дечја радост” Свилајнац,2013. године

Табела 28: Број група и деце у групи уписаних у септембру 2012.године
Група Број

група
Број деце у групи

Јаслени део 4 65
Млађа група 3 57
Средња група 2 54
Старија група 3 75

Предшколска група на целодневном боравку 3 62
Предшколска група на полудневном боравку 2 38
Школска група 1 17
Поподневна група 1 7

Предшколска група по селима 15 125
Све васпитне групе 34 500

Извор: Дечји вртић „Дечја радост” Свилајнац,2013

Број неуписане деце у предшколским групама у седишту установе је 5,од тога 3 уручених
позива нису се одазвали упису и 2 враћене коверте (одсутан – није тражио).

Табела 29: Број деце и васпитних група уписаних у септембру 2012.године
Узраст деце Број деце Број васпитних група
0-3 година 66 4
3-5 година 115 5

5-6.5 година 77 3
Припремни

предшколски програм 225 20

Школска група 17 1
УКУПНО 500 33

Извор: Дечји вртић „Дечја радост“ Свилајнац,2013



56 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

4.2. Основно образовање

На територији општине Свилајнац функционишу 4 основне школе:
 ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу,
 ОШ „Бранко Радичевић“ у Седлару,
 ОШ „ Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву,
 ОШ „Стеван Синђелић“ у Војски.

Осим ОШ „Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву која наставу реализује само у матчној
школској згради, у остале три основне школе настава се, поред матичне школске зграде,
изводи и у школским објектима Издвојених одељења у селима Општине Свилајнац, а која
функционишу у саству ових основних школа и то:

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу основана  је 1808. године и у својој 200
година дугој традицији прошла је завидан историјски пут. У њеном саставу
функционишу Издвојена одељења у: Црквенцу, Гложану, Дубљу, Грабовцу,
Врлану, Луковици, Бобову, Проштинцу и Дубници. У издвојеном одељењу у
Врлану настава се не релаизује од школске 2008/2009. године због смањеног броја
деце.

 ОШ „Бранко Радичевић“ у Седлару у оквиру које функционишу Издвојена
одељења у: Тропоњу, Роанди, Суботици, Купиновцу, Роћевцу и Ђуринцу.

 ОШ „Стеван Синђелић“ у Војски која у свом саставу обухвата Издвојена одељења
у: Радошину, Бресју и Мачевцу.


Удаљеност издвојених одељења од својих седишта је неједнака. Удаљеност варира

од 2,5 до 20 километара. У издвојеним одељењима свих основних школа нaстава се
реализује  у преподневној смени. Специфичност издвојених одељења је
четвороразредност и постојање комбинованих одељења са 2, 3 и 4 разреда. У матичним
зградама свих основних школа реализује се осморазредна настава у преподневној
смени.

ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу рад у матичној згради организује у две
смене: преподневна за ученике предметне нсатве (V- VIII разред) и поподневна за
ученике разредне наставе (I- IV разред). У осталим основним школама рад је
организован у преподневној смени.

Табела 30: Број ученика и одељења у основном образовању за школску 2012/2013 годину
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ОШ „Ј.Ј.
Змај“
Свилајнац

33 22 9 10
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1

62 13
25

21
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7

ОШ „Б.
Радичевић“
Седларе

12 0 11 11
1 1 7 0 0 28 26 34 30 8 38 32 29 30 20 24
7

12
,4

10
9

ОШ „
Вожд
Карађорђе“
Кушиљево

4 4 0 0 0 0 0 0 19 25 28 24 4 16 21 26 21 8 18
0

22
,5 0

ОШ „С.
Синђелић“
Војска

7 2 3 29 2 13 0 0 12 11 18 13 4 14 18 12 19
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УКУПНО 56 6 23 24
1 5 33 0 0 21
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45 24
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4
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1
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1

18
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Извор: Годишњи план рада за школску 2012/2013. годину ОШ „Јован Јовановић Змај“ Свилајнац, ОШ „Бранко
Радичевић“ Седларе, ОШ „Вожд Карађорђе“ Кушиљево, ОШ „Стеван Синђелић“ Војска

Почев од 2012/2013. године ОШ „Јован Јовановић Змај“ релизује и наставу
Функционалног основног образовања одраслих. У сва три циклуса уписано је укупно 75
полазника.

Настава је у основном образовању стручно заступљена. Преко 60%  наставног
кадра је са високом стручном спремом, док је један број наставника разредне наставе на
дошколовавњу са вишег на високо образовање. Од укупног наставног кадра 27 наставника
је ван територије Општине Свилајнац, односно 18%.

Основне школе, као и читав школски систем на територији општине Свилајнац
функционишу у складу са:

 Важећим Законским републичким актима који регулишу функционисање
система основног образовања и васпитања Републике Србије,

 Основном стратегијом образовања како републичког, тако и локалног нивоа,
 Бројем ученика на територији општине Свилајнац, једним мањим делом и

броја ученика са територија непосредног окружења,
 Потребама и могућностима саме општине с обзиром да је реч о основно-

школском образовању и васпитању.

Што се финансирања основних школа тиче, оно је двојако. Материјалне трошкове
рада школа обезбеђује локална заједница, док трошкове плата запослених сноси Буџет
Републике Србије, тј. надлежно министарство.

Основно образовање је дуг процес који траје 8 година. Школа, што због саме
делатности коју обавља, а што због стања у друштву, веома споро мења облике и методе
свога рада. Носиоци промена су у највећој мери сами наставници. Чињеница је да је
наставни кадар недовољно стимулисан за све напоре које улаже у процесу реформисања
нашег основно-школског система.
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4.3. Средње образовање

Једна од базичних претпоставки економског развоја је постојање образовних
установа које ће школовати потребне стручњаке различитих нивоа образовања и
способности за рад.

За планирање стручног образовања неопходно је успостављање узајамне
повезаности средњег образовања и Националне службе за запошљавање. Међународни
трендови у овој сфери наглашавају потребу да радници развијају више вештина, као и да
могу брзо и лако да се прилагођавају новим вештинама.

На подручју општине Свилајнац функционишу две средње школе, Средња школа
"Свилајнац" и Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика – Свилајнац.

4.3.1 Средња школа "Свилајнац"

Школа је са радом почињала и прекидала више пута у својој историји: у
двадесетом веку престајала је са радом за време Првог и Другог светског рата и након
одређених реформи школства у другој половини двадесетог века, каква је била велика
реформа образовног система из 1958. године. Од 1964. године школа ради најпре као
Одељење јагодинске гимназије, а од 1966. године као самостална школа под именом
Гимназија „Лаза Стојановић“. Великом реформом школства из 1977. године укинуте су
гимназије, па школа постаје део Образовног центра усмереног образовања и васпитања
„Лаза Стојановић“. Гимназија се враћа у образовни систем 1990. године, а у Свилајнцу
као Одељење ћупријске гимназије. Гимназија постаје већински део Средње школе
„Свилајнац“ у Свилајнцу  01.09.2004. године.

Средња школа „Свилајнац“ у Свилајнцу је у мрежи средњих школа и по својој
структури мешовита и има регионални значај. Има седам образовних профила:

- гимназија (општи тип),
- економија, право и администрација (економски техничар),
- машинство и обрада метала (машинбравар и механичар грејне и расхладне технике)

и
- трговина, угоститељство и туризам (смер конобар и кувар).

На остваривању васпитно-образовних циљева у нашој школи ради 40 наставника.
Број ученика у Средњој школи Свилајнац је 540 ученика, распоређених у 18

одељења, где је 80% ученика из  општине,  а остали  ученици су из општина Деспотовац,
Жабари, Петровац на Млави, Велика Плана, Лапово и Баточина.

Настава је организована у два објекта, зграда гимназије је под заштитом  државе
као  споменик културе.

У школи постоје кабинети за физику, хемију, биологију и  три кабинета за
рачунарство и информатику, специјализоване мултимедијалне учионице за историју,
географију и стране језике, са великим бројем историјских и географских карата и
великом колекцијом ЦД ромова са наставним материјалом из ових предмета.

За наставу страних језика ученици могу да користе из библиотеке велики број
оригиналних књижевних дела на водећим светским језицима.

4.3.2. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика – Свилајнац.

Средња пољопривредна школа у Свилајнцу основана је 13. јула 1957. године као
школа интернатског типа. Уписано је у два одељања 76 ученика за занимање
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пољопривредни техничар општег смера. Са реформом школства 1980. године уписујемо и
ветеринарске техничаре. Данас је школа савремена институција  за образовање ученика
трећег и четвртог степена стручне спреме. Увођењем  смера хортикултуре пружа се
могућност девојчицама да се образују у својој општини.

Основна шанса школе је да може да одговори на потребе и захтеве друштва,
економије и тржишта рада. Позивајући се на традицију и имајући у виду капацитете
којима располажемо, школа је међу првима почела са реализацијом огледног програма.
Поседује савремене кабинете и стручни наставни кадар, као и економију, на којој ученици
повезују теоретску наставу са практичним радом (узајамност теорије и праксе). Знања
стечена у школи ученици примењују на својим имањима  и у својим индивидуалним
објектима (сточарство).

Дом ученика омогућава да ученици школе буду са територије целе Републике. Поред
смештаја и исхране ученици су ангажовани у спортским и културним секцијама. У
школском дворишту су терени за мали фудбал, кошарку и трим стаза које користе како
ученици тако и сами грађани.

Састав становништва, углавном пољопривредно становништво, као и географски
положај, равница и плодно земљиште, су основни разлози за постојање овакве
институције. Школа има значајан утицај на средину у којој ради, посебно на развој
пољопривреде, где својим примером позитивно утиче на процесе у измени расног састава
стоке, сортименту биљака и увођењу савремене технологије.

Данас простор школе износи 10.858 m2, а изграђене су и додатне просторије Дома. У
најави је поновна доградња капацитета за око 200 ученика. Школа има кабинете за
сточарство, воћарство, механизацију, ратарство, физику, хемију, информатику и
рачунарство, ветери-нарску лабораторију, библиотеку са читаоницом и три радионице.

У школи се образују ученици у образовним профилима:

- IV степен: пољопривредни техничар, пољопривредни техничар-оглед,
ветеринарски техничар, ветеринарски техничар–оглед, техничар хортикултуре,
прехрамбени техничар-оглед и прехрамбени техничар.

- III степен: месар и руковалац-механичар пољопривредне технике

4.4.Високо образовање

Факултет еколошке пољопривреде у Свилајнцу је млада високошколска образовно-
научна установа, представља организациону јединицу Educons Univerziteta, која припрема
високообразоване стручњаке оспособљене да управљају процесима производње
здравствено безбедне хране, промовишу и унапређују органску производњу и доприносе
ревитализацији села и руралних подручја. Школске 2010/11. године уписана је прва
генерација студената, а 2014. добићемо прве инжењере пољопривреде. Од свог оснивања
Факултет је постао језгро развоја еколошке пољопривреде у овом делу Србије,
преузимајући образовну, организацијску, едукативну и креативну улогу у процесу
превођења на производњу на одрживим принципима. Основни циљ Факултета еколошке
пољопривреде је да повећа ниво научног знања и да применом истог развија практичне
вештине, да се упознају и користе природни циклуси, размишља интердисциплинарно,
делује одговорно, да се развију комуникацијске, педагошке и организационе способности.
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Поред акредитације програма за основне академске студије, Факултет еколошке
пољопривреде је акредитовао и програм дипломских академских студија (мастер).

4.5.Неформално образовање

Неформално образовање у општини Свилајнац одржава се кроз активности
Канцеларије за младе. Од jануара 2009. године Канцеларија за младе свој програм
реализује кроз низ радионица, обука, семинара и осталих активности неформалног
образовања.

Локална канцеларија за младе је део локалне самоуправе, њена je посебна
организациона јединица, обједињује и координира све службе и органе који се баве
младима. Задужена је за креирање и спровођење омладинске политике на нивоу општине
Свилајнац. Канцеларија је сервис који пружа подршку иницијативама младих, покреће и
спроводи активности које за циљ имају побољшање положаја младих у друштву,
доприноси њиховом активнијем учешћу у процесу доношења одлука и друштвеном
животу града, као и сарадњи са свим секторима и институцијама општине Свилајнац, које
у надлежности рада имају младе. Њени основни циљеви јесу идентификовање потреба и
проблема младих и приступање методама њиховог решавања, као и промовисање
вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности. Канцеларија
израђује планове, координира активности и усклађује акције са циљем да побољша
положај младих. Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се
развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у
будућности.

4.6. Школски спорт

Према опредељењу Спортског Савеза које је исказано и у Статуту и Програму рада,
школски спорт уз дечији и омладински представља приоритет не само у организовању и
поспешивању, већ и у финансирању. Поред помоћи у организацији свих школских
такмичења, Савез финансира и путовања за све школске спортске екипе на такмичења под
ингеренцијом Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије, као и
организацију свих такмичења у којима је наша општина домаћин.

Све школе у општини (четири основне и две средње), са укупним бројем ученика око
2.500, узимају учешће у школским спортским такмичењима, тако да по неким
статистичким проценама, око 1.800 деце у току једне школске године учествује у неком од
тих такмичења.

Почетком октобра, већ традиционално се организују „Уличне трке“, где учешће узму
сва школска деца са териториије општине, и што је сигурно најмасовнија спортска
приредба у нашој општини

Спортске манифестације у циљу популаризације спорта и рекреације:

a) Мали фудбал
 „Турнир месних заједница“ у малом фудбалу, где учешће узимају месне

заједнице а одиграва се на неколико терена широм општине током октобарских
празника. Организатор је Спортски Центар.
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b) Фудбал
 Меморијални турнир „Божидар Вучковић – Буџука“ се одржава на терену ФК

„Раднички“ у Свилајнцу крајем јула и почетком августа, у организацији ФК
„Раднички“, Фудбалског и Спортског Савеза.

 Меморијални турнир „Горан Лалић“ у Купиновцу, који се одржава у августу
месецу, и на коме учествују екипе из наше општине.

c) Кошарка
 „Баскет фестивал“: У организацији КК „Свилајнац", Пољопривредне школе и

Спортског Савеза, сваке године крајем јуна се одржава јединствени баскет
турнир уз учешће педесетак екипа у свим старосним категоријама. Утакмице се
играју на отвореним теренима ОШ „Ј. Ј. Змај“, уз присуство великог броја
посетилаца.

d) Шах
 Шаховски Савез организује општински шаховски турнир поводом Дана

општине Свилајнац, уз учешће свих шаховских екипа из општине и гостију.

e) Планинарство
 „У сусрет пролећу у планинама“ је традиционални планинарски сусрет који

се одржава сваког пролећа (крајем маја) у планинарском дому „Суваја“ на
Бељаници у организацији ПД „Бељаница“ где се окупе припадници десетак
планинарских клубова и друштава из ближе и даље околине.

Мора се истаћи да нам за реализацију наведених стратешких циљева и израде
конкретних програма за сваког од њих треба, уз веће ангажовање Спортског Савеза,
такође и помоћ локалне самоуправе, струковних савеза али и привредних субјеката у
општини, државних органа и спортских организација и асоцијација на ширем нивоу.
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5. Организација општине Свилајнац

Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, Општина је
дефинисана
као основна јединица локалне самоуправе. Органи општине Свилајнац су:

5.1.Скупштина општине Свилајнац
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције

локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Надлежности Скупштине
општине одређене су Законом о локалној самоуправи и статутом општине Свилајнац.
Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима,
тајним гласањем у складу са Законом и статутом општине. Скупштина општине Свилајнац
има 47 одборника, који се бирају на период од четири године. Образована су стална радна
тела за разматрање питања из њене надлежности, која дају мишљења на предлоге прописа
и одлука које доноси скупштина општине и друге послове утврђене статутом.

5.2.Председник општине
Председник општине је извршни орган општине кога бира Скупштина општине, из

реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника Скупштине општине. Председник општине представља и заступа
општину а надлежности председника општине одређене су Законом и статутом општине
Свилајнац. Председник општине може имати помоћнике за поједине области, који
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која
су од значаја за развој у областима за које су постављени.

5.3.Општинско веће
Општинско веће је извршни орган општине, кога чине председник општине,

заменик председника општине и 11 чланова. Чланове општинског већа бира Скупштина
општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Председник општине је председник општинског већа. Заменик председника
општине је члан општинског већа по функцији. Општинско веће, сходно Закону, предлаже
статут, буџет и друге одлуке и акте које које доноси Скупштина општине, непосредно
извршава и стара се о извршавању одлука и других аката које доноси скупштина општине,
врши надзор над радом Општинске управе и друге послове одређене законом и статутом
општине.

5.4.Општинска управа
Општинска управа је образована као јединствени орган за вршење управних

послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. У Општинској управи су
образоване организационе јединице за вршење сродних, управних, стручних и других
послова, као Одељења и кабинет председника. Општинском управом руководи начелник
Општинске управе, кога поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет
година. Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске
управе. Надлежност Општинске управе одређена је законом и статутом општине. У
поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима
грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку. Општинска управа
грађанима омогућава брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса,
даје грађанима потребне податке, обавештења и пружа правну помоћ.
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Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела
територије општине, у општини су образоване 22 месне заједнице. Месне заједнице имају
својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о
оснивању. За обављање одређених послова, ван седишта Општинске управе, у насељеним
местима на територији општине образоване су Месне канцеларије у складу са Законом и
одлуком Скупштине.

Општински јавни правобранилац предузима све правне радње, користи правна
средства пред судовима и другим надлежним органима ради заштите имовинских права и
интереса општине Свилајнац, њених органа и организација, месних заједница и правних
лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.

У Општинској управи основне организационе јединице су: Одељење за општу
управу и заједничке послове, Одељење за буџет и финансије, Одељење за урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне послове, Одељење за инспекцијски надзор и
пољопривреду као и кабинет председника општине. У оквиру Одељења образују се
унутрашње организационе јединице: одсеци и групе.

5.4.1.Одељење за општу управу и заједничке послове
У Одељењу се образују:

- Одсек за пријем, распоређивање, отпремање поште, оверу и архиву,
- Одсек за матичне послове;
- Одсек за административне и заједничке послове;
- Извршилац за персоналне послове и послове борачко-инвалидске заштите;
- Одсек за социјалну политику и социјалну заштиту.

5.4.2.Одељење за буџет и финансије
У Одељењу се образују:

- Одсек за буџет и финансије;
- Одсек за рачуноводство;
- Одсек за инвестиције;
- Одсек локалне пореске администрације.

5.4.3.Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове

Припремају се урбанистички планови, припрема се израда планских докумената и
нацрта аката. Прати се и анализира стање и предлажу мере за просторно планирање,
изградњу и уређење простора. Стара се о планској документацији. Учествовање у раду
Комисије за планове. Достављају се грађевинској инспекцији копије издатих аката о
урбанистичким условима и копије одобрења за изградњу. Припремају се нацрти одлука о
приступању доношења просторних и урбанистичких планова и нацрта одлука о усвајању
истих, нацрта одлука у поступку јавног увида, решења, закључака и других аката које
доносе Скупштина општине, Општинско веће и други органи општине Свилајнац.
Обављају се управно-правни послови из области уређења простора сходно прописима у
области урбанизма и просторног планирања. Израда одлука, решења која се односе на
издавање локацијске дозволе, информације о локацији и у другим случајевима сходно
законским прописима. Врши се контрола урбанистичких аката и послови за потребе
Комисије за планове. Сређивање и чување планске документације и просторних и
урбанистичких планова.

Примају се и издају решења о грађевинским дозволама за изградњу објеката, води
евиденцију и припрема аката у вези са пријавом почетка грађења објеката припремају се
решења о формирању комисије за технички преглед објеката. Издају се употребне
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дозволе, решења о уклањању објеката сходно Закону о планирању и изградњи, као и
накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације објеката.
Обављају се послови обрачуна накнаде за грађевинско земљиште.

Врше се послови из области заштите животне средине у складу са Законом о
процени утицаја на животну средину, Законом о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине и Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину. Спроводи целокупан поступак издавања сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину. Спроводи поступак издавања интегрисане дозволе и даје се
сагласност на извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину. Израђују се
програми заштите животне средине, нацрта аката и прописа из надлежности Општине.

Издају се дозволе за рад у складу са Законом о заштити ваздуха, издавања дозвола
у складу са Законом о хемикалијама, издавања дозвола за управљање отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом. Израда планова, програма, пројеката и стратегија из
области заштите животне средине. Припремају се Одлуке из области заштите од буке.
Води регистар загађивача на територији општине Свилајнац и катастар дивљих депонија.
Остварује сарадњу са Агенцијама из области заштите животне средине и обавештава се
јавност о стању животне средине у складу са Конвенцијом.

Спроводи се поступак и сачињавају се решења: везано за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта, о утврђивању општег интереса за експропријацију земљишта и
зграда, о установљавању закупа и службености, изузимању из поседа грађевинског
земљишта, споразумно одређивање накнаде, преноса права коришћења, конверзије права
коришћења у право својине грађевинског земљишта, у вези са одређивањем земљишта за
редовну употребу објеката, издавања тапија. Припрема нацрте Одлука из своје
надлежности за Скупштину општине, Општинско већа и друге органе. Обавља све
административне и стручне послове за Комисију за враћање земљишта и друге Комисије.
Води се управни поступак из стамбене области и поступци из својинско – правних односа,
као и припрема уговора из области имовинско-правних односа.

Издају се решења за привремено држање грађевинског и другог материјала на
коловозу, улицама, тротоарима, скверовима и другим јавним површинама, за раскопавање
улица, путева, тргова, тротоара, скверова, летњих башти и других јавних површина ради
прикључивања на градски водовод и канализацију, као и ради постављања телефонских и
електричних каблова и постављања стубова. Доносе се  решења за постављање на јавним
површинама, тезги и других покретних и привремених објеката, за постављање огласних и
рекламних паноа, табли, билборда и сл. Решења за привремено заузимање јавних
површина са циљем формирања градилишта за објекте у изградњи, за одношење ископа са
одређених градилишта на терен који се насипа или нивелише, за изградњу депонија,
клозета, септичких јама, гаража и слично, за чување домаћих и дивљих животиња на
територији општине Свилајнац.

Пружа сва неопходна обавештења и информације странкама везано за област
планирања и изградње, могућностима изградње објеката и изради пројектне и остале
документације.

5.4.4.Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду

У оквиру Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду образују се следеће
унутрашње организационе јединице:

- Одсек за инспекцијски надзор
- Група за пољопривреду
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5.5.Кабинет председника општине

Обавља стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове
за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника општине,
који се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима
у земљи и иностранству. Врши припрему радних и других састанака председника и
заменика председника општине. Прати активности на реализацији утврђених обавеза,
координира активности на остваривању јавности рада. Врши пријем странака који се
непосредно обраћају председнику и заменику председника општине. Обавља
протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова,
културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и
друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника општине.

Прати, информише и припрема прилоге о раду локалне самоуправе, буџетских
корисника општине Свилајнац и Месних заједница на територији општине, за електронске
и штампане медије. Сарађује са локалним средствима информисања. Прати реализацију
пружања наручених услуга од стране електронских и штампаних медија са којима је
успостављена пословна сарадња, као и емитовање наручених емисија са прилозима које
припреме радници Општинске управе. Учествује у припремању информација за медијско
представљање локалне самоуправе и прати прописе из области информисања

5.6.Овлашћено лице за поступање по захтевима о слободном  приступу
информацијама од јавног значаја

Обавља послове Овлашћеног лица за поступање по захтевима о слободном
приступу информацијама од јавног значаја. Прима захтеве, обавештава тражиоца о
информацијама и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно
доставља информацију на одговарајући начин. Одбија захтев решењем, пружа тражиоцу
непходну помоћ за остваривање права утврђених Законом о слободном пристипу
информацијама од јавног значаја. Предузима мере за унапређење праксе обезбеђења.
Подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа предузетих у циљу
примене овог закона и најмање једном годишње израђује информатор о раду државног
органа.

Закон о локалној самоуправи предвиђа да општине могу оснивати установе и
организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и туризма. СО Свилајнац је оснивач
следећих установа:

 Дечији вртић „Дечија радост“ у Свилајнцу;
 Ресавска библиотека – Свилајнац;
 Центар за социјални рад „Свилајнац“ у Свилајнцу;
 Центар за културу Свилајнац;
 Дом здравља – Свилајнац.

5.7. Општински фондови
Општина Свилајнац има укупно 4 фонда:

1. Фонд за уређење грађевинског земљишта: Фонд за уређење грађевинског
земљишта се бави инвестиционим улагањима у областима од општег односно јавног
интереса за грађане општине. Фонд утврђује предлог дугорочног програма и годишњих
планова инвестиционих улагања. Стара се о обезбеђењу средстава за реализацију
дугорочних програма односно годишњих планова инвестиционих улагања. На захтев
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других носиоца инвестиционих улагања одобрава средства за реализацију појединачних
инвестиционих улагања из годишњих планова. Административне, стручне, техничке и
финансијско-књиговодствене послове за послове Фонда обавља Општинска управа
општине.

2. Фонд за солидарну стамбену изградњу: Фонд за солидарну стамбену изградњу
доноси годишњи програм рада и финансијски план. Одлучује о коришћењу средстава
солидарности у складу са законом и општинском Одлуком о начину коришћења средстава
за солидарну стамбену изградњу. Доноси програм изградње станова солидарности.
Именује комисију за спровођење поступка за расподелу станова солидарности. Доноси
одлуке о изградњи и куповини станова солидарности. Расписује конкурс за расподелу
станова солидарности. Једном годишње подноси извештај о раду Скупштини општине.
Стручне, финансијске, административно-техничке и опште послове за Фонд обавља
Општинска управа.

3. Фонд за заштиту и унапређење човекове околине: Фонд прикупља, управља и
додељује корисницима средстава, средства остварена од накнаде за коришћење добара од
општег интереса општине Свилајнац у производњи електричне енергије. Прикупља
средства и из других извора, прилога и донација или по одлукама Скупштине општине, а
која су намењена заштити и унапређењу животне средине. Доноси, уз сагласност
оснивача, годишњи програм коришћења средстава. Утврђује критеријуме за доделу
средстава корисницима. Доноси одлуку о додели средстава корисницима по претходно
расписаном и спроведеном конкурсу. Обезбеђује наменско коришћење средстава и
закључује уговоре са корисницима средстава о начину трошења истих и другим правима и
обавезама између Фонда и корисника средстава. Једанпут годишње подноси извештај
Скупштини општине о извршењу програма коришћења средстава.

4. Фонд за развој пољопривреде на територији општине Свилајнац: Брине о
развоју пољопривреде на територији општине. Прибавља податке о потребама
пољопривредника са подручја општине и изналази начине за реализацију тих потреба.
Прикупља средства за потребе развоја пољопривреде и утврђује критеријуме и мерила за
расподелу тих средстава. Одабира грла за матични запат. Води комплетну матичну
евиденцију за одабрана грла. Води књигу приплођавања на бази података које добија од
Службе за осемењавање. Прати, идентификује, региструје и обележава подмладак. Врши
контролу производности матичних крава, саставља извештај о контроли млечности,
музности и другим производним особинама приплодне стоке. Учествује у одабиру грла за
изложбу, израђује каталоге и учествује у осемењавању и класирању грла. Доноси
годишњи програм рада и финансијски план коришћења средства уз сагласност оснивача.
Административне, стручне, техничке, финансијско-рачуноводствене послове за потребе
Фонда обавља Општинска управа.

5.8. Општински координациони одбор за социјалну политику

Општински координациони одбор за социјалну политику (у даљем тексту: ОКОСП)
је основано као саветодавно тело председника општине Свилајнац, а основни задаци
ОКОСП-а су да: изради Нацрт социјалног акционог плана општине, анализира потребе
најугроженијих група грађана, указује на постојеће ресурсе за подмирење потреба
најугрожених група грађана, ради нацрте плана за побољшање решавања задовољавања
потреба најугроженијих група грађана, ради пројекте и акционе програме из ове области
за решавање конкретних питања или група питања и друго.
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У саставу ОКОСП-а учествују представници из следећих сектора: социјална
заштита, здравство, цивилни сектор (Удружење Рома и Црвени Крст), запошљавање,
просвета и локална самоуправа.

5.9. Координациони одбор за борбу против болести зависности

Скупштина општине Свилајнац формирала је Координациони одбор за борбу
против болести зависности (КОБПБЗ у даљем тексту).

Свакодневне активности КОБПБЗ-а јесу да информише јавност, посебно децу и
омладину о штетности и последицама коришћења дрога, о штетности и последицама
коришћења дрога, као и о другим болестима зависности и сиди, преко саветовања,
предавања, трибина, радионица, научних скупова, да подноси предлоге и обавештава
надлежне државне органе, установе и предузећа о мерама које је потребно предузети у
циљу супростављања наркоманији, другим облицима зависности и сиди. КОБПБЗ
прикупља, обрађује и евидентира податке и информације у вези са превенцијом и
контролом дрога и посебно лекова.

КОБПБЗ прикупља и обрађује научну и стручну литературу, објављује публикације
из области превенције и контроле дрога, других болести зависности и сиде, успоставља
неопходну сарадњу у вези сасвим државним органима, правним лицима, организацијама и
грађанима, а све у циљу остваривања циљева КОБПБЗ-а.

Поред наркоманије, КОБПБЗ пажњу свог деловања фокусира и на друге болести
зависности: проблем коцкања и све распрострањене зависности од интернета.

5.10. Локални савет за запошљавање општине Свилајнац

Локални савет за запошљавање општине Свилајнац основан је одлуком  која је
донета на основу члана 28. Закона о запошљавању  и осигурању за случај незапослености (
„Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 72. Статута општине Свилајнац ( „Службени
гласник општине Свилајнац.“ број 2/08 и 12/12, Општинско веће општине Свилајнац на
седници одржаној 23.01.2013. године.

Локални савет за запошљавање ће се старати о запошљавању незапослених лица и
заштити њихових права у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.

У раду савета могу учествовати удружења која се баве заштитом интереса одређених
категорија незапослених (инвалида, етничких мањина, учесника оружаних сукоба, жена,
омладине и сл.), без права гласа.

Административне послове за потребе Локалног савета за запошљавање обавља
Општинска управа општине Свилајнац.
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6. Невладине организације

6.1 Црвени крст Свилајнац

Црвени крст Свилајнац је независна хуманитарна и непрофитна, добровољна
организација која је део Црвеног крста Србије, а која покрива територију општине
Свилајнац. Устројен је као правно лице које има права и обавезе прописане законима.

Рад Црвеног крста Свилајнац базира се на општим и основним принципима
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. У свом раду Црвени крст
Свилајнац се руководи својим Статутом, Статутом Црвеног крста Србије као и актима
Међународног покрета Црвеног крста и као таква на основу Закона о Црвеном крсту
Србије и Статута Црвеног крста Свилајнац има положај организације која помаже
надлежним органима општине Свилајнац у хуманитарној области.
        Црвени крст Свилајнац  је једна од општинских организација Црвеног крста Србије
која покушава да реализује велики број активности који је држава поверила Црвеном
крсту Србије на основу закона о Црвеном крсту Србије.

Црвени крст у Свилајнцу препознатљив је по активностима у области социјалног
збрињавања становништва, здравствено превентивним активностима,  услугама Помоћи у
кући за стара лица и раду на мотивацији добровољног давалаштва крви.Послови везани за
рад са избеглицама и расељеним лицима, дистрибуција великих количина хуманитарне
помоћи је иза нас.Све више напора улаже се у обуку из прве помоћи.Посебна пажња се
посвећује здравствено превентивним активностима.Посебно треба истаћи активности
везане за болести прљавих руку, Кампање за борбу против болести зависности и АИДС-а,
школу здравља и бригу о дечијим зубима.Омладина црвеног крста је саставни део наше
организације. То је непресушни извор хуманости, оданости и ведрине.

Припреме за деловање у несрећама организују се у оквиру Општинске
вишенаменске јединице за деловање у несрећама. Дифузија црвеног крста или ширење
знања о покрету црвеног крста радимо свуда и на сваком месту, као и заштиту знака
црвеног крста. Све већу пажњу посвећујемо нашим старим суграђанима. Њима је
потребна помоћ из више разлога а ми покушавамо да помиримо све њихове разлике и
уважимо њихове потребе.

Социјална делатност је једна од основних активности Црвеног крста. Огледа се
пружању помоћи социјално угроженом становништву кроз неколико видова и то:

- Помоћ у храни и хигијенским средствима за социјално угрожена лица;
- Помоћ у лековима за социјално угрожена лица;
- Једнократне новчане помоћи за социјално угрожена лица ;
- Народна кухиња за 300 корисника  социјално угрожених лица;
- Помоћ  за 300 породица  социјално угрожених лица поделом пакета хране;
- Брига о старим лицима;
- Помоћ у кући за стара самохрана лица;
- Помоћ у половној одећи и обући;
- Обезбеђивање специфичних потреба корисника;
- Подела новогодишњих пакетића;
- Сабирне акције.

Црвени крст Свилајнац, рачунајући услове рада, тешку економску ситуацију,
незапосленост, велики број социјално угрожених, расељених, избеглих и прогнаних лица,
извршава планиране задатке, оправдава мандат и постојање Црвеног крста.
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Табела 31: Ресурси црвеног крста Свилајнац
Година Укупан буџет Главни финансијери Проценат учешћа у

целокупном буџету

2012. 14.026.603,44 дин.
1. Општина Свилајнац
2. Црвени крст Србије

3. Акције Црвеног крста

1. 68,34 %
2. 11,69 %
3. 19,97 %

2011. 11.292.101,73 дин.
1. Општина Свилајнац
2. Црвени крст Србије

3. Акције Црвеног крста

1. 69,85 %
2. 14,54 %
3. 15,61 %

Годишњи буџет у
претходне три године
(наведите, где је могуће,
за сваку годину
појединачно, имена
главних финансијера
проценат њиховог
доприноса у укупном
годишњем буџету) 2010. 5.500.003,97 дин.

1. Општина Свилајнац
2. Црвени крст Србије

3. Акције Црвеног крста

1. 31,45 %
2. 33,10 %
3. 35,45 %

Радно место Број запослених
Секретар – руководилац –стално 1

Административни радник -стално 1
Стручни сарадник -стално 1

Геронтодомаћице -привремено 24

Рачуновођа-привремено 1

Број стално и
привремено запослених
у вашој организацији по
категоријама (нпр.
директор, менаџер,
стручни радници,
рачуновођа) Омладинци -волонтери 20
Опрема и просторни
капацитети

Црвени крст Свилајнац располаже задовољавајућом опремом за рад и
задовољавајуће је технички опремљен за потребе организације.

Остали релевантни
ресурси (волонтери,
сарадничке орг.)

Извор: Црвени крст Свилајнац, 2013.

6.2. Удружење Рома „Свилајнац“

Удружење Рома „Свилајнац“ Свилајнац спада у ред невладиних организација која
за основни циљ има решавање друштвено – социјалних проблема који се тичу ромске
популације на територији Општине Свилајнац. И ако је основано крајем 2004. године,
наведено удружење уписано је у Регистар удружења грађана на дан 03.03.2005. године код
Министарства за људска и мањинска права Србије и Црне Горе.

Наведено удружење броји око 200 чланова. Највише радно тело Удружења Рома
„Свилајнац“ јесте Управни одбор кога чине изабрани председник, потпредседник и 3
чланова. Наведена лица се бирају на Скупштини удружења.

Удружење је имплементирало велики број успешних акција, од којих су
најважније: израда социјалне карте ромског становништва Општине Свилајнац, набавка
школског прибора и уџбеника за ромску децу за три протекле школске године, подела
поклон пакетића ромској деци, покривање кровова и доградња објекта у ромском насељу
„Бурдуш мала“, имплементација пројекта „Чистије, здравије, лепше“ (донатор БЦИФ) и
др.

На основу наведеног, Удружење Рома „Свилајнац“ има пун капацитет за учешће у
програмима из домена социјалне политике а који се тичу ромске популације.

6.3.Друштво за церебралну и дечију парализу општине Свилајнац

Друштво за церебралну и дечију парализу општине Свилајнац је удружење које
окупља особе са инвалидитетом и последицама церебралне парализе, а чије се седиште
налази на територији општине Свилајнац.
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Област остваривања циљева Друштва је унапређење свих видова инвалидске
заштите, подизање квалитета живота чланова - особа са инвалидитетом и њихових
породица и ширење и јачање чланова на територији општине Свилајнац.

Циљеви и задаци овог друштва су праћење, разматрање и покретање питања у
циљу остваривања облика и нивоа заштите особа са инвалидитетом; предлаже кораке и
мере у остваривању и унапређивању услова за побољшање материјалних и других потреба
лица са инвалидитетом;

Друштво успоставља сарадњу са установама које се непосредно баве лечењем,
рехабилитацијом, образовањем и запошљавањем особа са последицама церебралне и
дечије парализе; подстиче иницијативе и помаже развој свих облика узајамне помоћи,
организује и конкретне облике сарадње и заједничких акција; усклађује и координира
делатност чланица; остварује и развија сарадњу са државним, хуманитарним и другим
организацијам удружењима и које делује у сродним областима у земљи и иностранству;
подстиче све облике радног ангажовања и запошљавања особа са инвалидитетом; упознаје
јавност преко средстава јавног информисања о раду Друштва.

Друштво за церебралну и дечију парализу општине Свилајнац основано је 2001.
године, успешно ради и послује уз подршку општине чији су корисници буџета, такође се
финансирају и од стране Републике преко надлежних Министарстава у оквиру пројеката.
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7. Локални медији на територији општине Свилајнац

Информисање на територији општине Свилајнац обавља се у складу са Законом о
јавном информисању и Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици
Србији до 2016. године. Наведеним документима утврђују се смернице развоја система
јавног информисања у Републици Србији са основним циљем јачања демократских односа
у тој области.

Као једно од основних начела јесте право на слободу изражавања, приступ
информацијама и њихов слободан проток и размена.

Табела 32: Списак медија на територији општине Свилајнац

Ре
дн

и
бр

. НАЗИВ МЕДИЈА
( емитера )

Бр.
дозволе Врста

медија Власништво Покривеност

1.

ТВ Центар
пун назив: Друштво за радио и
телевизијску делатност и
маркетиншке услуге ТВ Центар
Свилајнац д.о.о.

К11 Телевизија Приватно

Локална (емитује
се путем кабла и

покрива
територије
општина

Свилајнац, Лапово
и Баточинa

2.

ТВ СВИ-ТЕЛ и Радио Ресава
пун назив: Радио телевизијска
установа „Ресава-Свител“ д.о.о.

К9 и
336/2008-

2

Радио-
Телевизија Приватно Локална

3.

ТВ Ресава
пун назив: Предузеће за
производњу, промет и услуге
Јаблановић ЦО д.о.о.

К10 Радио-
телевизија Приватно Локална

4.
Радио Чичица
пун назив: Услужно трговинско
предузеће Сити д.о.о

335/2008 Радио Приватно Локална

5.

Радио МИГ
пун назив: Друштво за трговину,
угоститељство и пословне услуге
Миг-Екстра д.о.о.

478/2011 Радио Приватно Локална

6. www.svilajnac.rs
Eлектро-

нска
презентација

Локална
самоуправа Глобална

7. www.svilajnac.com
Eлектро-

нска
презентација

Локална
самоуправа Глобална

Извор: Републичка радиодифузна агенција, 2013. година

На територији општине Свилајнац не постоје штампани медији. Постојало је
неколико покушаја да се покрену приватне новине, међутим све су после извесног
времена угашене.
Међутим, служба за односе с јавношћу општине Свилајнац развила је добру комукацију и
односе са дописничким сервисима дневних новина на територији Србије, па своја
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саопштења, извештаје и вести редовно објављује у готово свим дневним новинама ( Блиц,
Вечерње новости, Политика, Курир, Данас...). Осим тога, развијена је и комуникација са
новинским агенцијама као што су ТАНЈУГ и БЕТА, на чијим се порталима  и
корисничким сервисима редовно појављују информације из општине Свилајнац.

7.1.Информисање грађана путем медија
Општина Свилајнац је у својој тежњи да своје активности учини што

транспарентнијим  развила веома добру сарадњу са свим локалним медијима, који
редовно прате догађаје које организује општина Свилајнац, редовно примају и емитују
саопштења за медије и баве се свим проблемима од јавног значаја, а све у интересу
грађана.  У општини Свилајнац постоје три локалне телевизије.  Прва је "ТВ Центар", која
се емитује посредством кабловске телевизије и њена покривеност, осим Свилајнца,
обухвата и неколико градова из околине. Програмска шема и телевизијски садржаји и
формати претежно су информативног карактера и усмерени су на директну комуникацију
са грађанима о свему што се у општини Свилајнац и њеној околини догађа. Друга је
телевизија Сви-тел, која нема информативних садржаја,  а трећа ТВ Ресава која се
периодично бави информативним садржајима. "ТВ Центар" ради и као дописнички сервис
ТВ ПРВА, те се у њиховим информативним емисијама често емитују прилози и
информације из Свилајнца.

Такође,  у Свилајнцу постоји и више радио-станица, од којих су две ( радио
"Чичица" и радио "Миг") активне у извештавању и обухватају информативне емисије у
свом програму. Остале радио станице претежно заступају музички програм и
комерцијалне садржаје.

С обзиром да Свилајнац спада у мање градове, комуникација је и олакшана, јер је
веома висока свест грађана о начинима на које могу доћи до информација и редовно прате
локална дешавања путем електронских медија. Новинари електронских медија углавном
су људи који су препознатљиви грађанима и често су директни посредници у
комуникацији између грађана и управљачких структура.

7.2.Електронски медији
Информисање грађана путем званичног интернет портала

Свилајнац има два активна званична сајта ( www.svilajnac.rs i www.svilajnac.com).

На интернет адреси www.svilajnac.rs налази се службена, интерактивна
презентација локалне самоуправе која се свакодневно ажурира. На интернет презентацији
представљено је руководство, као и комплетна административна служба општине.
Постављени су и сви обрасци које користи административна служба као и информатори за
грађане. Путем интернет презентације грађани се могу директно обратити за помоћ и
информације путем слања електронске поруке. Презентација се константно унапређује и
допуњује како би пружила што више корисних информација грађанима. Посећеност сајта



73 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

расте из дана у дан, и према истраживањима највећу посећеност има када се директно
линкује на званичну Фејсбук страницу општине Свилајнац.

На интернет адреси www.svilajnac.com грађани се могу информисати о свим
сервисним информацијама, овај сајт је споровознијег типа и покрива делатност и
информисање о јавним предузећима општине Свилајнац, као и о свим актуелним
дешавањима. Ова интернет презентација до сада има око 350.000 прегледа.

На оба сајта се свака вест и информација избацује у исто време, са фотографијама
или видео записом са догађаја уколико постоји. Путем сајтова се врши сарадња и
информисање свих партнера и сарадника општине Свилајнац и путем банера се врши
директно онлајн повезивање са њима.

Осим сајтова, недавно је активирана и званична Фејсбук страница "Општина
Свилајнац", која је за месец дана окупила више од 700 људи, углавном Свилајнчана и тај
број убрзано расте на дневном нивоу.

Општина Свилајнац онлајн информисање сматра веома важним и ради на његовом
сталном унапређивању, јер се на овај начин најлакше и најбрже комуницира и са
Свилајнчанима који живе у иностранству или су у другим градовима на привременом раду
или студијама. Осим тога, на овај начин грађани су у могућности да директно поставе сва
питања која их занимају и да добију одговоре у најкраћем могућем року, као и да се
информишу о дневним активностима и догађајима.

7.3.Остали начини комуникације
Често је, а  испоставило се и као врло практично, комуницирање са грађанима,

интересним групама и партнерима општине путем израде билтена, брошура, флајера и
сличних промотивно-информативних канала. Овај вид информисања нарочито је важан за
део популације која не користи активно интернет.

Инфо пулт - налази се у улазном холу зграде општине и на њему се налази лице
које је задужено да грађане упути у одговарајуће одељење општине или им пружи
информације које су им битне. Књига утисака користи се као могућност грађана да
директно упуте критику, похвалу, предлог, идеју или коментар на рад и функционисање
локалне самоуправе. Сваки коментар је анониман што дорпиноси отворености и
искрености.

Постављена је и огласна табла у централном холу на коју се постављају све
значајније одлуке, закључци, плакати...

На основу свега наведеног може се закључити да је територија општине Свилајнац
медијски покривена властитим средствима информисања, електронским медијима,
штампаним гласилима и осталим начинима и инструментима комуникације са најширом
јавношћу. Као веома битна се наглашава изузетна сарадња са националним и регионалним
медијима, како електронским тако и штампаним. Овакав приступ и метод у информисању
доприноси демократизацији друштва, транспарентности рада локалне самоуправе и јакој
интеракцији између представника власти и најширег круга грађана. Квалитет програма,
јачање плурализма и пуна уређивачка независност мора се и даље континуирано
развијати и унапређивати.
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8. SWOT анализе кључних актера

Центар за социјални рад
СНАГЕ СЛАБОСТИ

- Високо образовани стручни кадар;
- Велико и квалитетно радно искуство;
- Додатне стручне едукације и субспецијализације;
- Нова стручна организација рада установе,
- Висока мотивација запослених за очување

квалитета рада и за даљим усавршавањем;
- Посвећеност  раду и циљу унапређења социјалне

заштите у општини Свилајнац;
- Добра сарадња са сродним и компатибилним

органима и установама у Општини и региону;
- Обученост запослених за коришћење

савремених облика рада и комуникације;
- Уређени и ажурирани подаци (база података)

о корисницима и услугама;
- Солидна техничка опремљеност и оперативност;
- Адекватан и комфоран радни и пословни

амбијент;
 Добар урбанистички положај установе.
 Искуство у реализацији пројеката из области

социјалне заштите

- Ризик трајности простора и смештаја установе;
- Неадекватан број стручног особља у односу на

обим послова и амбицију развоја услуга
- Техничка опремљеност без поседовања

лиценцираних софтвера потребних за рад као и
њихових савремених верзија;

- Преоптерећеност запослених (рапидно повећан
обим посла) која ограничава ефикасност;

- Неусклађеност реформског развоја код
других система и унутар система
социјалне заштите;

- Незадовољавајућа законска регулатива – без
адекватних подзаконских аката;

- Спорост реформских процеса у социјалној
заштити;

- Двојно финансирање активности и послова
социјалне заштите;

- Недовољно улагање у системска решења у
социјалној заштити.

 Неефикасна алокација ограничених средстава
за постизање социјалне сигурности грађана

 Непостојање смештајних и техничких
капацитета установа из области социјалне
заштитеза смештај старих лица, особа са
инвалидитетом и деце са посебним потребама

 Преобимна документација и дуга процедура за
остваривање права на социјалну заштиту

 Све већи број сиромашних људи на граници
егзистенције

 Велики број лица која се налазе се у стању
социјалне потребе

 Непостојање дневног боравка за угрожена
лица и децу са посебним потребама

 Лоша заштита жртви породичног насиља
 Недовољна заштита маргинализованих група
 Непостојање специјалног одељења са

посебним потребама при школи
 Непостојање садржаја за особе са

инвалидитетом
 Непостојање програма „Помоћ у кући“ за

особе са инвалидитетом
 Непостојање дневног боравка за децу са

посебним потребама
 Непостојање дневног боравка за стара лица
 Непостојање континуираног рада Народне
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кухиње
 Нерешен стамбени статус избеглица,

расељених лица и повратника по реадмисији
 Нерешен економски статус избеглица,

расељених лица и повратника по реадмисији
 Непостојање центра за рехабилитацију (оспо-

собљавање за рад)
 Недовољна количина едукативних програма

кадрова
 Непостојање амбуланти у свим месним зајед-

ницама
 Непостојање саветовалишта за адолесценте

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ
- Оперативна примена реформе система

социјалне заштите;
- Развијање социјалних услуга и других мера и

облика ванинституционалне  социјалне заштите;
- Измена норматива о броју запослених у

установама социјалне заштите;
- Убрзано  усклађивање законских  и

подзаконских  аката  са развијенијим моделима
социјалне заштите;

- Повећана реализација циљних истраживања
социјалних потреба становника и група у
ризику;

- Могућност ограниченог профитног  пословања
при пружању стручних услуга социјалног рада;

- Већа материјална улагања у системска решења у
социјалној заштити;

- Повећање  буџетских издвајања за социјалну
заштиту;

- Фискална децентрализација и јасни, наменски
трансфери за социјалну заштиту

- Спорост  реформских процеса;
- Селективно улагање у социјалну заштиту;
- Одлив и  недостатак стручњака у овој
области;
- Редукција возног парка због амортизације
возила;
- Стагнирање и регресија нивоа социјалне
заштите и сигурности;
- Смањење интереса локалне заједнице за
овај домен бриге о становништву;
- Одсуство финансијске подршке за
системска решења;
- Одсуство улагања у развој постојеће
установе социјалне заштите;
- Занемаривање реалних потреба за
ванинституционалним видовима заштите;
- Одсуство интереса  централне власти за
потребе  локалне власти у овој области и за
дугорочни развој социјалне заштите.

Локална самоуправа
СНАГЕ СЛАБОСТИ

- Стручан и образован кадар;
- Способно општинско руководство;
- Искуство у раду општинских службеника;
- Мотивација запослених;
- Основана канцеларија за локални економски

развој;
- Висок степен ефикасности и ефективности

рада локалне администрације;
- Добра сарадња са јавним предузећима и јавним

установама;
- Добра сарадња са локалним привредним

субјектима;
- Добра комуникација са грађанима општине
- Активна примена електронских система и

апликација, уређени и ажурирани подаци база
података;
- Усвојена Стратегија одрживог развоја

- Недовољан (мали) буџет локалне самоуправе;
- Прекомерни број запослених;
- Ниска новчана примања (у свим локалним

самоуправама у Србији);
- Ниво – степен ингеренција локалне

самоуправе
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општине Свилајнац од 2013. до 2018. године

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ
- Напори ка повећању зарада у локалним

самоуправама Србије;
- Приступање Србије европским интеграцијама;
- Сарадња са побратимљеним општинама из ЕУ;
- Способно општинско руководство.

- Политички фактор (честе промене власти);
- Недостатак финансијских средства СО

Свилајнац.

Образовање
СНАГЕ СЛАБОСТИ

 Постојање предшколске установе и доступност
оваквог начина збрињавања свој деци и
родитељима

 Задовољавајући просторни капацитети (2500
м2 организованог простора) у матичном вртићу
у Свилајнцу

 Адекватни просторни капацитети за децу
предшколског узраста у месним заједницама
општине

 Мотивација родитеља за упис млађе деце у
предшколске групе у месним заједницама

 Стручни васпитно-образовни и професионални
кадар за рад са децом јасленог и предшколског
узраста

 Осавремењавање рада свих сегмената
функционисања ПУ

 Постојање градске Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ која спада међу највеће школе
у Србији по броју ученика, са осам издвојених
одељења у Црквенцу, Гложану, Дубљу,
Грабовцу, Луковици, Бобову, Проштинцу и
Дубници

 Постојање три самосталне основне школе у
селима: ОШ „Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву,
ОШ „Бранко Радичевић“ у Седлару са шест
издвојених одељења у Купиновцу, Роћевцу,
Ђуринцу, Тропоњу, Суботици и Роанди и ОШ
„Стеван Синђелић“ у Војски са три издвојена
одељења у Радошину, Бресју и Мачевцу

  Постојање образовних установа средње
школе, међу којима је и Пољопривредно-
ветеринарска школа са домом ученика
“Свилајнац”,

 Локална самоуправа стимулише најбоље ђаке
средњих школа кроз организацију њихових
одлазака у земље Европске уније (програм
“Претвори знање у путовање”)

 Постојање Факултета еколошке пољопривреде
 Локална самоуправа додељује стипендије за

студенте Факултета еколошке пољопривреде
 Добра сарадња образовних институција са

локалном самоуправом

 Неадекватно плаћен кадар неопходан за
нормално функционисање једне предшколске
установе

 Недостатак стручних сарадника за педагошко-
психолошки рад

 Недостатак дворишних справа за игру и
правилан психо-физички развој деце

 Немогућност обнове дидактичких средстава у
васпитним групама

 Застарелост опреме у кухињи
 Застарелост опреме за вешерај
 Неадекватно плаћен образовни кадар у

школама – немотивисан педагошко-
психолошки кадар

 Недовољна могућност стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника

 Недостатак учионичног простора у ОШ „Јован
Јовановић Змај“

 Лоша електро, канализациона и водоводна
мрежа у већини школских објеката

 Нагли пад броја ученика, нарочито у руралним
срединама

 Непостојање фискултурне сале у Средњој
школи “Свилајнац” за потребе извођења
наставе физичког васпитања

 Непостојање електротехничког смера у
Средњој школи  “Свилајнац”

 Различит ниво опремљености школа на терито-
рији општине – неједнаки услови рада (сеоске
и градске школе)

 Недовољна заинтересованост наставног
особља за увођење иновативних модела
наставе

 Настава са застарелом дидактичком опремом
 Високи издаци школовања деце у удаљеним

местима на територији општине Свилајнац
 Недовољна брига о здрављу и хигијени деце у

школама
 Лоше грејање у учионицама у појединим

школама
 Недовољна контрола начина рада наставног
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 Велики број разних образовних профила
 Образовне институције едукују ученике из су-

седних општина
 Постојање опремљене и функционалне

канцеларије за младе
 Велики допринос Канцеларије за младе у

развијању неформалног образовања младих
 Умреженост и сарадња КЗМ-а и НВО сектора

којима је циљна група млади
 Велики допринос Црвеног крста у образовању

младих
 Постојање спортске хале и спортских терена.

особља (неадекватан рад наставне инспекције
и немогућност оцењивања наставника од
стране ученика)

 Непостојање адекватног система кажњавања
ученика и непоштовање ауторитета

 Велики одлив младих ка већим градовима
 Непостојање буџета за КЗМ
 Недовољна заинтересованост младих за

укључење у програме и активности КЗМ-а
 Инертност младих ( висок степен апатије)
 Незадовољавајући фонд библиотека основних

школа;
 Непостојање музеја, архива, галерија,

института, индустријских лабораторија;
 Недовољна припремљеност наставника за

преношење васпитне функције за
припремање ученика за живот у савременој
заједници која подразумева демократске
процесе и мултикултуралност;

 Појава повећања агресивног понашања
ученика;

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ
 Увођење обавезног средњошколског

образовања
 Инвестирање у образовање од стране државе и

донатора (стални конкурси надлежних мини-
старстава)

 Отварање других високообразованих установа
(поред постојећих)

 Увођење савремених смерова у средњим шко-
лама како би испратили потребе општине

 Размена деце са ђацима из иностранства, где
би посредовала дијаспора

 Издвајање средстава из општинског буџета за
рад КЗМ на годишњем нивоу

 Финансијска подршка МОС и других донатора
 Умрежавање институција које се баве

образовањем, обучавањем, запошљавањем и
креирањем јединствене базе података

 Доступност страних фондова за образовање и
развој младих кадрова

 Стимулација добрих ђака/студената кроз на-
грађивање и додељивање стипендија од стране
државе

 Лоша демографска слика наше општине тј.све
мањи број рођене деце

 Недовољан број деце у месним заједницама
наше општине за формирање група за
припремни предшколски програм (минимални
број за групу ППП је петоро деце)

 Миграције ученика ради стручног
усавршавања и образовања у друга, већа места

 Пораст миграције младих из села у градове
 Смањење броја запослених у школама

(смањење броја обавезних предмета)
 Смањена доступност образовања и високе цене

школарине на факултету – превисоке
школарине и поскупљење цене превоза до
школа

 Штрајкови просветних радника
 Промена државне политике према младима
 Нестабилност економског и политичког стања

у земљи
 Недовољна сарадња између институција
 Економска криза
- Нереална мрежа сарадње стручних школа;

Незапосленост
СНАГЕ СЛАБОСТИ

- Постојање локалног савета за запошљавање;
- Активност локалног савета за запошљавање;
- Висок удео младих у радној снази;
- Разноликост делатости приватних фирми;
- Услови за допунско образовање и

- Затварање предузећа;
- Висока просечна старост становништва;
- Висок удео неквалификованих;
- Висок удео младих у незапосленима;
- Недостатак средстава за инвестирање;
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преквалификацију;
- Спремност за рад незапослених;
- Близина главних путних праваца;
- Индивидуални приступ незапосленим лицима;
- Обавештење о могућностима и условима за

запошљавање;
- Начело једнаке доступности, поступања и

забрана дискриминације у запошљавању;
- Добра сарадња са послодавцима и локалном

самоуправом;
- Постојање канцеларије за локални економски

развој;
 Пројекти јавних радова;
 Постојање великог броја малих и средњих

предузећа
 Постојање инфраструктурно опремљене

индустријске зоне
 Постојање страних фабрика које упошљавају

значајан број локалног становништва
 Велики број радно способних активних људи

- Сива економија и рад на црно;
 Социјални ефекти транзиције.
 Сложени поступак за покретање сопственог

бизниса
 Високе таксе за предузетнике и правна лица
 Тешкоће око кредитирања
 Тежак приступ фондовима за развој
 Неискоришћеност економских  потенцијала

оп-штине
 Мали број новоотворених предузећа
 Недостатак мотивације за самозапошљавањем
 Мањак стручног кадра (кадрови без довољно

стручне праксе)

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ
- Општи економски напредак;
- Повећање просечне зараде;
- Изградња инфраструктуре;
- Отварање нових радних места;
- Утицај државе;
- Доношење акционог плана на нивоу округа;
- Мере Владе Републике Србије за подстицање

запошљавања;
 Долазак страних инвеститора
 Подстицање самозапошљавања
 Програми субвенција Републике Србије

младим предузетницима
 Повољни кредити за отпочињање бизниса
 Програм Републике Србије за регионални

развој
 Организовање обука за предузетнике од стране

националне службе
 Улазак Србије у ЕУ
 Повећање државног буџета за економију
 Повећање фондова ЕУ
 Усмеравање капитала дијаспоре у развој

општине
 Велики број конкурса и позива земаља ЕУ

- Економска криза;
- Висока каматна стопа;
- Недостатак капитала за кредитирање;
- Смањење броја радних места;
- Одлазак високообразованог кадра;
- Недовољни ниво инвестиција;
- Сталне промене законских прописа и

подзаконских правних аката.
 Повећање пореза
 Престанак рада страних фабрика које су дошле

у општину
 Политичка нестабилност, промена власти
 Неодобрена средства за финансирање

пројеката

НВО
СНАГЕ СЛАБОСТИ

- Постојање стручаног кадра;
- Велико радно искуство;
- Универзалност у реализацији разноврсних

послова и активности;
- Додатне стручне едукације и субспецијализације;

- Недовољан број особља у односу на обим
послова

- Преоптерећеност (рапидно повећан обим
посла) која смањује ефикасност

- Спорост протока информација (партнери -
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- Мотивација за даљим усавршавањем;
- Амбиција за унапређење хуманитарног рада у

општини Свилајнац;
- Добра сарадња са сродним и компатибилним

установама у Општини и региону;
- Обученост запослених за коришћење

савремених облика рада и комуникације;
- Уређени и ажурирани подаци (база података)

о корисницима
- Одлична техничка опремљеност и оперативност;
 Искуство у реализацији пројеката из области

социјалне заштите
 Постојање воље за аплицирањем при

фондовима ЕУ

установа)
- Неразумевање и спорост неких партнера у

реализацији заједничких послова и пројеката
- Неблаговремено обезбеђивање финансијких

средстава од стране актера у реализацији
различитих програма;

- Двојно финансирање активности и послова;
- Недовољно улагање ванинституционалне

видове социјалне заштите;
- Недовољан број великих и средњих предузећа

која могу кроз донаторство да допринесу
развој хуманитарног и социјалног рада.

- Слаби образовни капацитети за писање
пројеката код донатора

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ
- Реформа система социјалне заштите;
- Убрзано  усклађивање законских и

подзаконских аката са развијенијим моделима
социјалне заштите;

- Повећана динамика размене информација и
реализације циљних истраживања;

- Могућност ограниченог профитног пословања
при пружању стручних услуга;

- Повећање бруто националног дохотка земље и
издвајање за социјалне заштите социјалну
заштиту из њега.

- Већа издвајања из локалног и републичког
буџета за НВО сектор

- Фаворизовањег појединих актера у реализацији
пројеката;

- Недостатак финанисјких средства и донатаора;
- Заустављање реформских процеса;
- Одлив стручњака из ове области због ниског

личног стандарда;
- Стагнирање или регресија социјалне заштите и

право грађана из ове области;
- Смањење интереса локалне заједнице за НВО

сектор
- Одсуство финансијске подршке за системска

решења;
- Одсуство улагања у развој постојеће НВО
- Занемаривање специфичних потреба за

ванинституционалним видовима заштите.
Медији

СНАГЕ СЛАБОСТИ
- Активно коришћење интернета као медија
- Млад и едукован стручни кадар;
- Постојећа основна РТВ опрема;
- Велика база емисија које се тичу социјалне

политике (локалне и државне);
- Сарадња са локалном; самоуправом;
- Сарадња са НВО сектором.

- Не задовољавајућа ТВ опрема за директне
преносе догађаја;

- Недостатак репортажног аута;
- Слабо укључивање грађана у медијске

активности
- Недовољна информатичка писменост грађана
- Недостатак штампаног медија

МОГУЋНОСТИ РИЗИЦИ
- Заинтересованост локалних медија за процесе

решавања проблема из домена социјалне
политике;
- Покривеност великог броја РТВ станица;
- Велика гледаност локалних РТВ медија.
- Организовање медијских кампања и

промотивних активности из области социјалне
политике
- Укључивање локалне заједнице и удружења у

решавање питања коришћења интернета

- Законски и подзаконски прописи који
регулишу медије;

- Незаинтересованост локалног становништва
за гледање емисија из домена социјалне
политике.

- Споро увођење модерних сервиса
комуникације

- Потенцијална цензура у медијском
извештавању

Дом здравља
СНАГЕ СЛАБОСТИ

- Стручан кадар у складу са нормативима и - У оквиру Дома здравља не постоји формирано
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кадровским планом Министарства здравља
-Континуирана медицинска едукација
здравствених радника
-Примена савремених здравствених технологија
у пружању здравствене заштите
- Повезаност информационим системом
-Доступност  становништву путем здравствених
амбуланти и апотекарских огранака у селима
-Перманентно унапређење радног простора за
пружање здравствене заштите
- Безрезервна подршка локалне самоуправе
-  Праћење и унапређење квалитета -
акредитација
-Пројекти  Министарства здравља -ДИЛС

Саветовалиште за младе;
- Недовољна активност у превенцији болести

зависности
- Неоправдане предрасуде  и недовољна

сарадња са вулнерабилним категоријама
становништва

- Недовољно времена за  превентивни рад
изабраних лекара са пацијентима

- Недовољна сарадња и размена искустава са
домовима здравља у окружењу

- Правно нерегулисна заштита здравствених
радника од фактора угрожености у раду

МОГУЋНОСТИ РИЗИЦИ
- Спровођење јавних радова као могућност

запошљавања;
- Повећана динамика размене информација;
- Улагање у едукацију запослених
- Увођење нових здравствених технологија
- Унапређење односа са медијима
- Сарадња са привредом и становништвом
- Донације страних земаља и међународне

заједнице
- Тржишна оријентација у домену додатних

здравствених услуга
- Рационална употреба расположивих ресурса
- Контрола и анализа  утрошка лекова и

медицинских средстава
- Прерасподела расположивих људских ресурса

ради максималног ефекта рада

- Недовољна финансијска средства за
имплементацију СРСЗ;

- Недовољно коришћење домаћих и страних
фондова за пројекте из области социјалне
политике;

- Одлив стручног кадра у веће градове и стране
земље;

- Старење становништва
- Епидемија масовних незаразних болести
- Неодговорност пацијента за властито здравље

– ризични фактор код становништва
- Пад животног стандарда и сиромаштво
- Неусклађеност пружених услуга и пренетих

средстава РФЗО-а – лимитирана средства
- Нерационалност  код  појединих  услуга и

санитетског превоза
- Неодговорност послодавца за превентиву

здравља  запослених
- Непредвидивост епидемија нових и старих

инфективних болести
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9. Стратешка сврха и циљеви

У току израде Стратегије социјалне заштите општине Свилајнац 2014-2018,
идентификована је потреба да локална самоуправа и остали актери у области социјалне
политике на локалном и регионалном нивоу, које се баве социјалном заштитом унапреде
своја знања и вештине како би обавезе и задатке из области социјалне заштите које, у
процесу децентрализације прелазе на локални ниво, реализовале квалитетно и успешно на
нивоу партнерства.

Имајући у виду национална, регионална и локална стратешка документа, анализом
текуће ситуације у области социјалне заштите на територији општине  Свилајнац
дефинисани су следећи стратешки приоритети:

1.деца и омладина;
2.особе са инвалидитетом;
3.стара лица;
4.маргинализоване групе - Роми
5.незапослени.

Социјални контекст општине Свилајнац полигон је деловања више социјалних
актера и може се рећи да је приступ социјално сложеним потребама становништва
активан, поливалентан и изнијансиран у границама материјалних и кадровских капацитета
постојећих актера социјалне заштите.

Главни актери социјалне заштите у општини Свилајнац су:
 Центар за социјални рад „Свилајнац“
 Локална самоуправа кроз општинска тела као што су: ОКОСП, Општинско веће,

Координациони одбор за борбу против болести зависности и Локални савет за
запошљавање

 Дом здравља „Свилајнац“
 НВО (Црвени крст Свилајнац, Удружење Рома „Свилајнац“, Друштво за

церебралну и дечију парализу општине Свилајнац и други).

Сви ови актери социјалне заштите део својих програмских активности
синхронизују кроз заједничко планирање и постављање приоритета социјално важних
активности у општини Свилајнац кроз своје програме и акционе планове.
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10.Приоритети социјалне заштите

Приоритет број 1- деца и омладина

Увод

Према подацима Завода за статистику Републике Србије, тј. према попису
становништва из 2011. године укупан број становништва на територији општине
Свилајнац је 23551. Од тога деце и омладине старости од 5 – 29 година је 6039, што би
износило 25,64 % од укупног броја. Ово је показатељ тренда „старења“ општине
Свилајнац ако се ови подаци упореде са подацима са пописа из 2002. и 1991. године где је
проценат ове групе становништва био знатно већи.

Према подацима Завода за статистику Републике Србије на територији општине
Свилајнац се у 2011. години налазило од 6898 младих узраста до 29. година, а од тога
највећи број чини омладина узраста од 19 – 29 година, дакле након завршене средње
школе (35,54%).

Осврнувши се и на показатеље о паду наталитета кроз податке који на то указују и
о његовим знатним осцилацијама, можемо закључити да је природни прираштај у нашој
општини од 1986. године, када је забележена први пут негативна стопа, стално у опадању.
У прилог томе иде и један забрињавајући податак из 2005. године да је на територији
општине Свилајнац уписано 118 новорођене деце, а број умрлих у тој години је био 489
лица.

У 2012.години број рођене деце износи 273, док је број умрлих лица 445. Поред
горе наведених статистичких података и демографских карактеристика који јасно показују
да је један од великих, ако не и основних проблема, пад наталитета, намеће се
неопходност дефинисања мера помоћи породици и мотивисање младих људи за
формирањем породице. Посебну врсту проблема представља недостатак ваннаставног
програма за децу и омладину, као и садржаја неформалног образовања за децу и омладину
која тренутно живе на територији општине Свилајнац.

Анализа

Деца у школи

На подручју општине Свилајнац постоје и раде 4 основне школе, једна у
Свилајнцу,  и три у селима: Седларе, Кушиљево и Војска. У школској 2012/2013. години
укупно је уписано 1869 ученика. Осим школе у Кушиљеву, све остале школе имају
одређен број издвојених одељења.

У Свилајцу постоје 2 средље школе и то: Средња школа „Свилајнац“ и
Пољопривредно- ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац. У школску 2012/2013.
годину укупан број ученика уписаних у средње школе у Свилајнцу износи 1179.

Из буџета локалне самоуправе за децу из материјално угрожених породица се
издвајају средства за финансирање набавке школског прибора и рекреирање на градским
базенима током лета, као и издвајање новца за финансирање превоза ученика са
територије општине Свилајнац.

Осим формалног образовања младима у општини Свилајнац пружа се могућност и
неформалног образовања, стицања знања и вештина које кроз формално образовање не
могу стећи. Ову врсту помоћи и подршке пружа им Канцеларја за младе и удружења
младих.
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Локална Канцеларија за младе је део локалне самоуправе, обједињује и
координира све службе и органе који се баве младима. Канцеларија је сервис који пружа
подршку иницијативама младих, покреће и спроводи активности које за циљ имају
побољшање положаја младих у друштву, доприноси њиховом активнијем учешћу у
процесу доношења одлука и друштвеном животу града, као и сарадњи са свим секторима
и институцијама општине Свилајнац, које у надлежности рада имају младе.

Њени основни циљеви јесу идентификовање потреба и проблема младих и
приступање методама њиховог решавања, као и промовисање вредности толеранције,
поштовања људских права и равноправности. Канцеларија за младе отворена је јануара
2009. године, носилац је многобројних волонтерских акција, пројеката и иницијатор првог
стратешког документа за младе који је усвојен 2010. године. Локални акциони план за
младе представља стратешке правце и приоритете омладинске  политике општине
Свилајнац а у складу са Националном стратегијом за младе. Као јединица Локалне
самоуправе Канцеларија за младе уско сарађује осим са локалним институцијама и са
организацијама, удружењима којима су млади једна од циљних група.

Волонтерска Организација Свилајнац- ВОС је добровољно невладино и
непрофитно удружење младих. Усмерено је ка развијању и промовисању добровољног
рада, промовисању друштвеног активизма младих и унапређењу живота деце и омладине
у заједници. Циљеви yдружења су: Препознавање и подстицање потреба младих; Рад на
оснаживању младих из заједнице на пољу волонтерског рада; Подстицање и учествовање
на програмима који су засновани на потребама деце и омладине, деце из дијаспоре,
породице и локалне заједнице; Промоција људских права са посебним фокусом на женска,
дечија и права младих; Афирмација толеранције, антидискриминације и ненасилне
комуникације у свакодневном животу младих; Организовање волонтерских и хуманих
акција; Промоција интеркултуралног образовања; Пружање помоћи младима са ризиком,
младима са посебним потребама, маргинализованим друштвеним групама, деци и
младима са сметњама у развоју и инвалидитетом, деци и младма у избеглиштву;
Организвање добровољног рада у циљу унапређења бриге о деци и младима кроз
различите видове помоћи: пружање психосоцијалне помоћи, организовање слободног
времена и слободних активности; Организовање различитих видова уметничког
изражавања кроз програме: креативних, драмских и музичких радионица; Организовање
спортских активности у циљу дружења деце и омладине града.

Youth of the Nation Свилајнац -YON је је основано као нестраначко,
непрофитабилно и невладино удружење омладине, са циљем да својим активностима
допринесе: развоју омладине у граду и селу; едукацији групе и појединца за стицање
знања које ће им омогућити активну партиципацију у све аспекте друштвеног живота села
и шире заједнице; да стечена искуствена и научна сазнања ставе у функцију остваривања
новог квалитета живота; да се едукацијом групи и појединцу омогући коришћење свих
уставних и законских права и свих институција у земљи; да артикулише и каналише
потребе групе и појединца кроз активну сарадњу постојећих институција, у складу са
аутентичним потребама живота за двадесет први век; да заступа интересе омладине и да
се залаже за остваривање истих.

   Разлог су здрави, срећни и задовољни млади људи у локалној заједници, који су
главна покретачка снага развоја сваког друштва. Она друштва која су то увидела и
преточила бригу о младима у конкретне активности данас имају уређене системе, сервисе
и стратегије за своје младе. Та друштва млади не напуштају, остају у њима и изграђују их,
јер на то имају право али и жељу јер осећају припадност том друштву.
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Деца у систему социјалне заштите

Укупан број корисника Центра за социјални рад у 2012. години износи 1397, а од
тога 448 су малолетни корисници.

У општини Свилајнац нема довољно добро развијеног НВО сектора за младе из
социјално угрожених породица, али постоји општинска организација ЦК која са успехом
спроводи различите врсте програма намењених овој групи корисника.

Деца без родитељског старања

Према евиденцији Центра за социјални рад Свилајнац, у 2012. години била су 2
детета чији су родитељи умрли, 4 детета чији су родитељи потпуно лишени родитељског
права, 3 детета чији су родитељи делимично лишени родитељског права, евидентирана су
3 детета родитеља лишених пословне способности, 6 деце чији су родитељи спречени да
врше родитељску дужност и 5 деце са неадекватним родитељским старањем.

Мере породично-правне заштите и облици заштите деце који су били примењени у
2012. години од стране Центра за социјални рад су: старатељство (12), привремено
старатељство (8), хранитељство (11) и смештај у установу (3).

Деца ометена у психо-физичком развоју

Деца ометена у развоју, без обзира на вид и врсту развојне тешкоће, трајно и
неоправдано често трпе последице ране социјалне искључености као и недовољне
социјалне стимулације битне за развој њихових личних капацитета и овладавање важним,
корисним вештинама протребним за њихове укључење за живот заједнице примерено
њиховим могућностима за лични допринос.

У 2012.години Центар је евидентирао 27 хендикепиране деце, а мере и облике
заштите које су деца користила су: старатељство (3), привремено старатељство (2),
смештај у хранитељској породици (1), смештај у установи социјалне заштите(5),
материјално обезбеђење (6), додатак за помоћ и негу и увећани доходак (31) и
професионално оспособљавање (рехабилитација) (1), једнократна новчана помоћ (8),
једнократна помоћ у натури (9), покривање трошкова превоза (3).

Деца у ризику

У 2012. години евидентирано је 112 детета из породица са поремећеним односима
што представља увећани број у односу на 2011. годину када је било 81 дете припадника
ове групе.

За поменуту годину је било 25 деце из породица са поремећеним односом који нису
покренули судске поступке, 72 детета у породици у бракоразводном спору/ прекиду
ванбрачне заједнице и 15 деце са родитељима у споровима после развода брака/прекида
ванбрачне заједнице.

У 2012. години број деце и омладине са поремећајем у понашању се задржао на
високом нивоу. Број малолетника са асоцијалним понашањем је 10, број малолетника
кривично неодговорних (испод 14 година живота) је 5, одговорни малолетни за кривични
преступ 38, малолетни одговорни за прекршај 72.

Број малолетника са изреченом мером појачаног надзора за 2012.годину је 5, са
изреченом васпитном мером-нема, са изреченом мером посебне обавезе- нема и број
малолетника са изреченом мером укора је 8.
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Породица

На територији општине Свилајнац у 2012.години број склопљених бракова износи
220.

Према подацима пописа из 2011.године, на територији општине Свилајнац има
укупно 7043 породица, у граду има 2757, док у сеоским заједницама има 4286 породица.

Табела 33: Број и врста породица на територији општине Свилајнац

Општина
Свилајнац Укупно

Брачни
пар без

деце

Ванбрачни
пар без

деце

Брачни
пар са
децом

Ванбрачни
пар са
децом

Мајка
са

децом

Отац
са

децом
Број

породица 7043 2609 174 2806 359 805 290

Број
чланова 19713 5218 348 10279 1331 1852 685

Градска
Број

породица 2757 799 75 1230 143 413 97

Број
чланова 7955 1598 150 4511 531 943 222

Остала
Број

породица 4286 1810 99 1576 216 392 193

Број
чланова 11758 3620 198 5768 800 909 463

Бобово
Број

породица 354 161 6 120 12 39 16

Број
чланова 958 322 12 447 47 92 38

Бресје
Број

породица 61 28 2 19 3 4 5

Број
чланова 164 56 4 70 11 9 14

Војска
Број

породица 255 123 4 89 9 22 8

Број
чланова 680 246 8 329 32 49 16

Врлане
Број

породица 57 34 - 18 - 4 1

Број
чланова 138 68 - 60 - 8 2

Глoжане
Број

породица 275 111 7 100 17 27 13

Број 757 222 14 366 60 61 34
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чланова
Грабовац

Број
породица 280 123 4 114 7 19 13

Број
чланова 767 246 8 418 23 41 31

Дубље
Број

породица 323 120 9 132 16 33 13

Број
чланова 915 240 18 480 61 86 30

Дубница
Број

породица 146 58 5 54 11 14 4

Број
чланова 404 116 10 196 38 35 9

Ђуринац
Број

породица 77 38 5 19 6 6 3

Број
чланова 204 76 10 72 25 13 8

Купиновац
Број

породица 97 38 - 41 5 10 3

Број
чланова 277 76 - 153 18 22 8

Кушиљево
Број

породица 679 232 15 290 26 79 37

Број
чланова 1955 464 30 1083 100 187 91

Луковица
Број

породица 215 80 2 83 12 28 10

Број
чланова 586 160 4 299 41 60 22

Мачевац
Број

породица 44 21 1 18 - 3 1

Број
чланова 126 42 2 74 - 6 2

Проштинац
Број

породица 61 28 6 16 4 4 3

Број
чланова 166 56 12 64 17 8 9

Радошин
Број

породица 154 80 3 49 12 7 3

Број
чланова 414 160 6 180 44 17 7

Роанда
Број

породица 127 62 2 43 5 9 6
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Број
чланова 348 124 4 165 20 20 15

Роћевац
Број

породица 110 49 5 39 7 5 5

Број
чланова 290 98 10 131 28 10 13

Свилајнац
Број

породица 2757 799 75 1230 143 413 97

Број
чланова 7955 1598 150 4511 531 943 222

Седларе
Број

породица 192 87 5 67 15 14 4

Број
чланова 520 174 10 244 50 32 10

Суботица
Број

породица 197 94 3 58 17 14 11

Број
чланова 526 188 6 210 67 30 25

Тропоње
Број

породица 233 119 6 77 8 12 11

Број
чланова 599 238 12 267 31 27 24

Црквенац
Број

породица 349 124 9 130 24 39 23

Број
чланова 964 248 18 460 87 96 55

Извор: Републички завод за статистику, 2011.

Број породица са оствареним правом на новчану социјалну помоћ према члану
породице за 2012.годину износи: једночлана породица 94, двочлана породица 57, трочлана
породица 23, четворочлана породица 35, породице са пет и више чланова 32, то је укупно
241 породица.

У општини Свилајнац није развијена услуга саветовалишта за породицу, али у
Центру за социјални рад постоји компетентни стручни кадар који врши саветовање.
Организационо Центар нема посебну радну јединицу за ову услугу и зато није
евидентирана као посебна ускуга и право на стручну помоћ у општинској Одлуци о
правима грађана у области социјалне заштите у општини Свилајнац. Центар је у
2012.години имао укупно 205 саветодавних третмана породица и појединаца корисника
услуге, од тога индивидуално саветовање 83, саветодавно усмеравање породице 74,
медијација 2, породична терапија 46.

Општина Свилајнац издваја средства из будета за финансирање подршке
породицама за новорођену децу, као и одређени број за вантелесну оплодњу а који се не
финансирају из републичког буџета.

У оквиру подршке породици, накнада за смештај за децу у предшколској установи
„Дечија радост“ се умањује у зависности од броја деце корисника, имовног стања
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родитеља, као и повлашћен положај самохраних родитеља. За средњошколце је обезбеђен
бесплатан превоз за социјално угрожене групе са територије општине.

Дефинисање проблема

Према евиденцији Центра за социјални рад Свилајнац, примећује се драстичан пораст
броја малолетника са проблемима у понашању. Оваквој ситуацији доприноси велики број
саобраћајних прекршаја који су последица лошег спровођења Закона о саобраћају и
присутност неадекватног реаговања локалне заједнице на постојећи проблем.

Потреба за услугом Дневни боравак за децу и породице деце која не могу да буду
укључена у друге облике организовања осим Дневног боравка са осмишљеним
активностима примереним њиховим развојним капацитетима.

Иако Центар за социјални рад у сарадњи са општинском управом успешно ради на
развоју хранитељства, значајан број деце без родитељског старања се и даље упућује у
установе.

Закључак

У Центру за социјални рад Свилајнац од 2005. године отворена је СОС телефонска
линија за жртве насиља. У оквиру Центра за социјални рад постоји стручни кадар за
саветовање за брак и породицу.

На територији општине Свилајнац нема довољно развијеног НВО сектора који би се
бавио проблемима младих из социјално угрожених породица.

Препоруке

 Препорука је да се оформи Тим стручних радника из Центра за социјални рад,
школа, дома здравља, полиције, Црвеног крста и медија који би радио на
осмишљавању и реализацији програма како би се деловали на смањење великог
броја малолетничке деликвенције у општини Свилајнац, али и превентивно
деловало на даље увећање овог проблема.

 Већа буџетска издвајања локалне самоуправе за даљи развој и ширење
хранитељства на територији наше општине.

 Препоручује се да општина подржи развој омладинских невладиних организација
тако што ће издвојити средства из буџета којима ће путем конкурса  финансирати
новоформиране омладинске невладине организације. Такође, овај поступак треба
да прати интензивно и благовремено обавештавање грађана о предстојећем
конкурсу како би имали времена да формирају организације.

 Препорука је да се оснаже и подрже институције и организације у умрежавању
како би се повећао активизам и мобилност деце и младих кроз покретање
заједничких активности.

 Препорука да се подигне свест грађана о значају укључивања деце са психо-
физичким сметњама у рад и развој заједнице, активно учешће у нефомалном
образовању и активностима прилагођеним деци
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Приоритет број 2 - особе са инвалидитетом

Увод

Специфичне и поливалентне потребе особа са инвалидитетом траже вишеслојан и
међуинституционално координисан одговор друштва у циљу њиховог задовољења и
адекватне амортизације многобројних тешкоћа са којима се ова популација суочава.

Из перспективе локалне заједнице, у том смислу, потребна је и могућа активност у
правцу смањења социјалне изолације и високе социјалне искључености ОСИ. Такође су
могуће и потребне активности у правцу економско материјалне подршке инвалидним
појединцима и њиховим породицама.  У вези са овим повезане су многе тренутне и будуће
активности подршке иновацијама и пројектима усмерених на ванинституционалне видове
подршке и заштите ОСИ.

У општини Свилајнац, већ низ година, у току је интензиван рад на сензибилизацији
јавности и релевантних институција за проблеме и егзистенцијалне потребе инвалидних
лица (локална самоуправа, Центар за социјални рад, Црвени крст, Дом здравља,
Национална служба запошљавања итд.) у државном и НВО сектору.

За системски одговор потребама ових становника општине, у оквирима локалне
самоуправе, неопходно је континуирано идентификовање и праћење истих како би помоћ
и друштвена активност усмерена ка подизању укупног стандарда живота инвалида била
правовремена и синхронизована за разлику од до сада доминантног ситуационог модела
реаговања на потребе овог слоја становника.

Сазнања о упадљивом паду животног стандарда, повећаним трошковима
здравствене заштите, материјалним проблемима ових лица због немогућности личне
зараде као и економске исцрпљености њихових породица, појачале су увид да су се
инвалидна леца, последично, сврстале у групу најсиромашнијих особа и породица. Ова
сазнања утицала су на повећану материјалну подршку (локалне самоуправе, Црвеног
крста и Центра за социјални рад) инвалидима у општини Свилајнац као и на акције
солидарности у прикупљању средстава потребних за лечење и опоравак инвалида уз
континуирану подршку акцијама и мерама усмерених на инклузију и социјално отварање
инвалида (локална самоуправа, Месна заједница, Црвени крст). Истоветни приступ
локална самоуправа има у вези са питањима за унапређење квалитета живота и социјалну
сигурност ове групација становника.

Рађено је на уклањању архитектонских баријера у централном делу града чиме је
олакшано кретање инвалида и доступност бећини установа и институција.

Рађено је интензивно на јачању ресурса, материјалних и техничких удружења
инвалида.

Удружењу инвалида пружана је логистичка, интелектуалне и материјална подршка.

Анализа

На територији општине Свилајнац последњих година приметно је лагано
побољшање статуса особа са инвалидитетом, нарочито деце, у системима образовања и
здравства. Није занемарљива ни активност система социјалне заштите у правцу развоја
специјализованих хранитељства и развоја услуга дневног боравка и услуге предаха, али и
развоја мера подршке породицама ове деце предвиђених Законом о социјалној заштити.

Према врсти и степену ометености у психичком и физичком развоју из категорије
деце у 2012. години, била је једна особа тешко ментално ометена, 1 теже ментално
ометена, 8 умерено ментално ометених, 5 лако ментално ометених, 2 глувих и наглувих, 3
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са телесним сметњама, 7 са комбинованим сметњама. Није забележен ниједан случај особа
са сметњама у говору и гласу и слепих корисника.

Деца ометена у развоју, без обзира на вид и врсту развојне тешкоће, трајно и
неоправдано често трпе последице ране социјалне искључености као и недовољне
социјалне стимулације битне за развој њихових личних капацитета и овладавање важним,
корисним вештинама протребним за њихове укључење за живот заједнице примерено
њиховим могућностима за лични допринос.

У 2012.години Центар је евидентирао 27 хендикепиране деце, а мере и облике
заштите које су деца користила су: старатељство (3), привремено старатељство (2),
смештај у хранитељској породици (1), смештај у установи социјалне заштите(5),
материјално обезбеђење (6), додатак за помоћ и негу и увећани доходак (31) и
професионално оспособљавање (рехабилитација) (1), једнократна новчана помоћ (8),
једнократна помоћ у натури (9), покривање трошкова превоза (3).

Тешкоћа везане за квалитет заштите ове категорије деце је дугогодишња потреба за
трајним видом ванинституционалне заштите њихових развојних и социјалних потреба
типа- Дневни боравак.

Према подацима Центра за социјални рад „Свилајнац“ у 2002. години било је 100
одраслих особа са инвалидитетом док се до 2006. године тај број повећао на 315 особа, у
2012.години броје 121 особу.

Према врсти оштећења у 2012. години било је 2 особе са оштећеним видом и
слухом, 38 ментално ометених, 35 душевно оболеле особе, 41 теже физички оболела особа
и 5 лица са осталим врстама инвалидитета.

Овим особама са инвалидитетом пружена је социјална и породично-правна
заштита. Облици пружене заштите су: старатељство (53), привремено старатељство (13),
додатак за помоћ и негу (31), увећани додатак за помоћ и негу (19), смештај у установу
социјалне заштите (30), смештај у другу породицу (5), материјално обезбеђење (15),
једнократна новчана помоћ (25), једнократна помоћ у натури (28). Примењени облици
социјалне и породично-правне заштите ових корисника у 2012. години у складу су са
исказаним и препознатим потребама.

Дефинисање проблема

Непостојање адекватне базе података о особама са инвалидитетом на територији
општине Свилајнац;

Неадекватан приступ особа са инвалидитетом појединим јавним установама на
територији општине Свилајнац, банкама, тржним центрима и др.

Иако постоји потреба, не постоји дневни боравак за особе са посебним потребама чиме
би се пружила помоћ како деци тако и њиховим породицама и одраслим лицима;

У школама не постоји обучен кадар за спровођење инклузивне наставе, тако да деца са
инвалидитетом нису укључена у редован школски систем или похађају специјалне школе
у другим градовима;

Недовољно развијен невладин сектор који би се бавио проблемима особа са
инвалидитетом у оквиру партнерстава  са релевантним чиниоцима на територији општине
Свилајнац и Поморавског Округа у области социјалне заштите.

Закључак

Локална самоуправа је заинтересована за унапређење квалитета живота особа са
инвалидитетом на подручју општине Свилајнац.
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Деца и одрасле особе са инвалидитетом нису на адекватан начин укључене у
друштвени живот  заједнице која према њима гаји низ предрасуда чиме на известан начин
трпе поједине облике дискриминације. Непостојање развијеног НВО сектора за особе са
инвалидитетом онемогућава побољшање њиховог друштвеног  положаја.

Саме особе са инвалидитетом и њихове породице нису довољно активне у решавању
сопствених проблема. Недовољно су спремни да се ангажују у оквиру шире друштвене
заједнице за побољшање квалитета свог живота.

Препоруке

 Препорука је да се формира база података за особе са инвалидитетом која ће
подразумевати евиденционе картоне за постојеће и новоевидентиране особе
са инвалидитетом.

 Препорука је да се изграде рампе којима би се омогућила доступност услуга
јавних установа свим особама са инвалидитетом али и другим грађанима.

 Препоручујемо да се формира дневни боравак за децу са сметњама у развоју
 Препоручујемо да се формира дневни боравак за одрасле особе са сметњама

у развоју
 Препорука је да се издвоје средства из буџета локалне самоуправе како би

се наставни кадар обучио за спровођење инклузивне наставе у школама.
 Препорука је да се врши подстицај развоја НВО сектора за особе са

инвалидитетом тиме што би се издвајала средства за унапређење рада и
услуга ових организација

 Препорука да се обезбеди услуга персонална асистенција за особе са
телесним инвалидитетом.
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Приоритет број 3 – стара лица

Увод

Од укупног броја становника на подручју општине Свилајнац, коју сачињава 22
месне заједнице, 1 градска и 21 сеоска, који је према попису из 2011. године износио
23.551, старијих од 60 година било је 7442 што чини 31,59 % од укупног броја становника.
Процентуално изражено, заступљеност старих је нешто већа од просека Републике Србије,
који је према истом попису износио 24,74% укупног броја становника.

Старосна структура становништва које је старије од 60 година је следећа: број
старих особа од 60 – 64 година износи 1879 лица, броја старих особа од 65 – 69 година
износи 1377 лица, затим од 70 – 74 година има 1422 лица, од 75 и више година 2764, то је
уједно и највећа старосна група на територији општине.

Анализа проблема

Стари у социјалној заштити

Према подацима Центра на крају 2012. године на подручју општине Свилајнац је
живело укупно 4817 пензионера, од чега 2758 из категорије запослених и 1770
пољопривредних пензионера. У укупном броју пензионера најнижа заступљеност и
најмањи број је из категорије самосталних делатности 289.

Током 2012.године, у циљу пружања адекватне подршке корисницима, значајно је
била повећана међуинституционална сарадња са другим установама и органима .
Стручни рад са овом категоријом социјално и материјално угрожених корисника захтева
континуирано и динамично стручно ангажовање, као и учестало теренско или посредно
праћење остарелих корисника.

Према Центру за социјални рад, у 2012.години укупан број остарелих без
породичног старања је 30, без средстава за живот 59, теже хронично оболела и инвалидна
лица 70, остало 51, што је укупно 210 остарелих корисника.

У категорији старих лица намеће се проблем смештаја старих лица која поред тога
што имају проблем инвалидности, немају ни сроднике који би прихватили бригу о њима,
те се покушава њихово збрињавање у институције чији су капацитети препуни па се на
смештај чека изузетно дуго.

Број остарелих лица корисника смештаја у установи социјалне заштите је 29, број
смештаја у породици је 3, број корисника додатка за помоћ и негу је 43, 24 корисника
увећаног додатка за помоћ и негу

Црвени крст Свилајнац неколико година уназад остварује неколико сервиса који су
намењени старим лицима или укључују и стара лица. Број старих корисника услуга
Црвеног крста Свилајнац у 2012. години био је  341 корисника, број старих корисника
ТНП у 2012. години био је 62, укупан број корисника био је 403.

Црвени крст Свилајнац реализује два пројекта бриге о старима, на основу конкурса
код међународних хуманитарних организација и Министарства за рад и социјалну
политику. Први пројекат траје од  2003. године, и њиме је обухваћено 87 лица, од којих је
84 лица старијих од 65 година и 3 инвалида и тешких болесника испод 65 година.
Пројектом су обухваћена, поред локалног становништва, избегла, прогнана и привремено
расељена лица. У овом тренутку овим програмом је обухваћено 60 корисника.
Реализацијом првог пројекта бриге о старима, установљена је потреба за проширивањем
програма на сеоске месне заједнице насељене претежно пољопривредним становништвом,
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у којима има лица без потомака или са потомцима који живе ван места боравка старих и
инвалидних лица, лица са инвалидитетом и старих лица на ивици сиромаштва.

На основу тих потреба креиран је други Пројекат ''Помоћ у кући за стара лица''.
Подаци о овим лицима су добијени од партнера у пројекту: удружења пензионера, месне
заједнице, Комесаријата за избегла и прогнана лица, Поливалентне патронажне службе
Дома здравља, Центра за социјални рад и Удружења Рома Свилајнац. Пројекат се реализује
у 15 месних заједница: МЗ Бресје, МЗ Дубница, МЗ Бобово, МЗ Проштинац, МЗ
Луковица, МЗ Седларе, МЗ Црквенац, МЗ Гложане, МЗ Радошин, МЗ Кушиљево, МЗ
Купиновац, МЗ Грабовац, МЗ Врлане, МЗ Бресје и МЗ Радошин. На мониторингу и
евалуацији идентификоване су примарне потребе наведених лица:

 Потребе за пружањем услуга превентивне медицинске заштите;
 Потребе за набавком намирница и припремом хране;
 Потреба за пружањем помоћи у кући (хигијена особа, простора, инвентара);
 Потреба за транспортом болесника до Дома здравља;
 Потреба за транспортом хране (продавница, пијаца, кућа);
 Потреба плаћања месечних обавеза (струја, вода, ТВ и др.);
 Потреба за психо-социјалном помоћи, суседској помоћи и корисник кориснику;
 Потреба за излазак из куће – одлазак у цркву, позориште, одлазак у клуб за лица

трећег доба

Пројекат је наишао на разумевање код Локалне самоправе и МРЗСП и реализује се
у овим месним заједницама од 01.01.2012. године. Почетни број корисника и број
корисника планираних у пројекту 2012. године је био 108 лица, а данас је тај број 116
лица. Реализатори пројекта су едуковане геронтодомаћице, стара и инвалидна лица
оспособљена да користе преостале физичке и менталне потенцијале. О сваком лицу
обухваћеном Пројектом ''Помоћ у кући за стара лива'' постоји картон са подацима, као и
лист корисника где се евидентирају посете и услуге свих учесника у пројекту.

На основу потреба за ванинституционалним облицима заштите, који су уследили
као последица реализације програма ''Помоћ у кући за стара лица'', Црвени крст Свилајнац
је крајем 2012.године конкурисао за наставак пројекта у 2013.години. У овом пројекту који
траје годину дана обучене геронтодомаћице пружаће услуге помоћи у кући старим лицима
која живе сама или у пару. Пројекат има 108 корисника.

Пројекат обухвата:

 Услуге помоћи у кући;
 Услуге везане за набавку намирница и припрему оброка;
 Услуге везане за превентивно здравствени рад;
 Услуге обављања административних послова;
 Услуге психо-социјалне подршке;
 Услуге културно забавног карактера.

Један од сервиса је и програм Народне кухиње који има 300 корисника. Услуге
Народне кухиње 2012. године користило је 95 старих особа. Сервис се реализује у
партнерству са Центром за социјални рад, Удружењем пензионера, Општинском управом,
а финансијска средства обезбеђује Општинска управа и Влада Републике Србије.

Велики број остарелих лица која због старачке изнемоглости, хроничних болести, и
смањених способности самопослуживања нису у могућности да самостално задовоље
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основне животне потребе, а нису обухваћена неким обликом институционалне и
ванинституционалне социјалне или здравствене заштите, упућен је на помоћ и услуге
других људи. Програм бриге о старима даје широк оквир могућности за деловање Црвеног
крста са партнерима на плану задовољења потреба старих

Дефинисање проблема

На основу анализе потреба циљне групе старих лица, утврђен је недостатак у развоју
ванинституционалних облика социјалне заштите

- Прикупљање података и анализа потреба старих лица на целој територији
општине Свилајнац

- Континуирана помоћ у кући геронтодомаћица
- Техничка помоћ старима кроз ситне поправке у кући
- Породични смештај старих лица/хранитељство
- Дневни боравак за стара лица

Закључци

Потреба за побољшањем услова живота старих лица која живе на ивици сиромаштва
због болести и недостатка средстава за живот, кроз кућне посете и задовољење потреба
пружањем услуга (недостају подаци анализе старих по месним заједницама и дефинисане
потребе и приоритети по свим местима)

Изузетну иновативност представља дизајнирање пакета услуга мобилног тима –
сервиса за помоћ и негу у кући за подмиривање потреба старих лица (по добијању
информације о потребама и приоритетима) праћено континуираним напором да се услуге
учине доступним и широј корисничкој групи.

Пружањем и развојем услуга смањује се ризик од смештаја у установе социјалне
заштите и убрзава изградња услуга које подржавају живот у заједници и развијају снаге
корисника и њихових породица.

Потреба за формирањем клубова, као и за другим облицима дружења за стара лица као
вид психосоцијалне подршке за задовољење културолошких, верских и других потреба.
Потреба за разноврсношћу садржаја клубова (предавања, саветовалишта, вицотека,
лутрија, игранке, обележавање важнијих датума итд.).

Потреба за унапређењем партнерских односа у локалној заједници са владиним и
невладиним организацијама које се баве овом проблематиком.

С обзиром да се број старих у општини повећава из године у годину, неопходно је
размишљати о припреми програма едукације неопходне за програм „Хранитељство за
старе“ као једног вида збрињавања старих.

Препоруке

 Препорука је да се изврши испитивање на терену које ће имати за циљ да се утврди
старосна и социјална структура становништва општине Свилајнац по месним
заједницама а на основу које ће се дефинисати потребе старих лица.

 Помоћ актерима социјалне заштите који раде ванинституционалне облике заштите
(ЦСР, ЦК) на отварању дневног боравка за стара лица.

 Анимирање локалне заједнице за учешће решавања проблема старих о важности
премошћавања генерацијског јаза и удруживање различитих цљних група са циљем
хуманог деловања (стари нису ствари)
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 Препорука је да се развијају партнерски односи између локалне самоуправе и
установа и организација које се баве питањима социјалне политике.

 Препорука је да се успостави услуга хранитељства у породици за стара лица.
 Препорука је да се при решавању питања везаних за област социјалне политике

придржавају смерница, препорука и оперативних циљева ОКОСП-а и Стратегије
социјалне заштите општине Свилајнац.

 Већа финансијска издвајања из буџета ЛС за финансирање ваниституционалних
облика социјалне заштите.
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Приоритет број 4 - Роми

Увод

Тачни подаци о броју Рома у Србији не постоје због миграционог начина њиховог
живота и честог непоседовања личних докумената.

Роми су релативно млада популација. Званична статистика говори да деца узраста
до шест година чине преко 15% укупне ромске популације, а да деце узраста од 7 до 14
година има преко 16%. Процењује се да би се број ромске деце у узрасту који одговара
припремном периоду за школу ( од три до шест година) и основној школи могао кретати
приближно између 60000 и 120000 у Републици Србији.

На територији општине Свилајнац живи 324 Рома по последњем попису из
2011.године, али процењено је да је стваран број знатно већи. Према Удружењу Рома
„Свилајнац“ процењено је да живи око 800 до 1000 Рома.

Они су распоређени у 5 већих ромских насеља и неколико сеоских месних
заједница, али уз ове груписане ромске заједнице постоје и појединачни случајеви
становања на територији општине.

Од 2000. године бележи се повећање ромске популације у општини Свилајнац.
Појава је условљена досељавањем Рома са Косова и Метохије који се групишу и
формирају у нова ромска насеља.

Анализа

У односу на број становника, који нумерички незнатно осцилира, у општини
Свилајнац у последње две деценије, бележимо стални пораст социјално угроженог
становништва који су корисници услуга социјалног рада и других социјално заштитних
услуга које се одвијају на територији општине Свилајнац.

Реална тежња ка адекватној заштити ромског и другог осиромашеног становништва
и обезбеђењу адекватних егзистенцијалних услова за њихово квалитетно живљење, у
основи имају императив поштовања људских права и хуманизације социјално
егзистенцијалних услова у локалној заједници примерено реалним потребама ромског и
осиромашеног становништва.

Према подацима Удружења Рома Свилајнац два већа градска насеља Бурдуш Мала
и насеље Центар имају око 200 и око 150 становника.

Табела 34: Незапосленост ромске популације (оних који се декларишу као Роми)
Година 2011 2012
Укупно 137 135Роми
Жене 68 68

Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013.

Циљеви ромске организације су тотална интеграција Рома у све друштвене токове
кроз: припрему деце за полазак у школе; шири обухват ромске популације у средње, више
и високе школе; откривање, евидентирање и санирање (посредним и непосредним путем)
штете настале елементарним, еколошким и хуманитарним катастрофама; прикупљање и
дистрибуција хуманитарне помоћи; унапређење услова живљења код Рома; поспешивање
запошљавања ромске популације.

У оквиру својих активности Црвени крст Свилајнац реализује Допунску школу
Црвеног крста коју похађају деца Рома и деца других сиромашних родитеља.
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Допунску школу у 2012.години похађало је 22 детета од којих је 20 детета из
Ромских породица.

У оквиру народне кухиње, у 2012.години, свакодневно се припремало  300 оброка
за 97 породица социјално угроженог становништва. Од тог броја 85 породица су породице
Рома са 256 корисника.

Црвени крст Свилајнац је помогао у 2012.години и 76 породица Рома пакетима
хране.

Свакодневно се ради на прикуплјанју половне гардоребо чији су корисници
претежно породице Рома.

Дефинисање проблема

Непостојање адекватне и ажуриране базе података о Ромима на територији општине
Свилајнац;

Неадекватно становање ромских породица како просторно тако хигијенски и
здравствено санитарно (велики број становника на малом простору);

Велика флуктуација ромског становништва уз повећано досељавање ромских
породица у последњој деценији у општину Свилајнац;

Низак ниво примарне здравствене заштите Рома, пре свега старих, жена и малолетне
деце;

Низак укупан ниво образовања ромске популације на територији општине Свилајнац;
Недовољно развијен невладин сектор који би се бавио проблемима Рома  у оквиру

партнерстава  са релевантним чиниоцима на територији општине Свилајнац и
Поморавског Округа у области образовања и социјалне заштите.

Закључак

Након анализе и сагледавања актуелне ситуације ромске популације као
маргинализоване групе у општини Свилајнац и консултација представника ромске
заједнице, а у циљу стварања услова за интеграцију Рома и смањење њихове
искључености и сиромаштва неопходно је предузети мере за систематско побољшање
квалитета њиховог живота и превазилажење пасивно-рецептивног положаја припадника
ове популације у социјалном окружењу.

За успешно остварење оваквих промена неопходно је одговорно планирање даље
социјалне политике од стране локалне самоуправе и осталих кључних актера у области
социјалне политике.

Локална самоуправа је заинтересована за унапређење квалитета услова живота, рад
и образовања ромске популације на подручју општине Свилајнац.

Генерацијски Роми трпе последице неадекватног и здравствено ризичног
становања;

Ромско становништво због ниског нивоа образовања и радне мотивације тешко се
запошљава и остварује сталне изворе прихода.

Присуство ниске здравствене просвећености Рома утиче на неадекватан васпитно
негујући однос према деци.

Ромско становништво нема личне ресурсе за самостално превазилажење укупних
проблема са којима је ромска заједница суочена.
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Препоруке

 Препорука је да се формира  адекватна база података о Ромима и њиховим
породичним приликама у општини Свилајнац;

 Препоручујемо да се креира и активира модел социјалног становања на
територији општине Свилајнац који би био доступан стамбено
најугроженијим ромским породицама;

 Препорука је да се административно-правно уреде и легализују већа ромска
насеља;

 Препорука је да се подигне ниво здравствене просвећености и родитељско
васпитног капацитета Рома на територији општине Свилајнац;

 Препоручујемо да се унапреди и интензивира праћење укључења и
постигнућа ромске деце у процесу образовања (предшколско, основно и
средње образовање);

 Препорука је да се врши подстицај развоја НВО сектора који се бави
питањима од значаја за ромску популацију.

 Обучавање, преквалификација, доквалификација и функционално
образовање незапослених Рома;

 Препорука да се оснаже и мотивишу млади роми за активно учешће у
неформалном образовању, развоју знања и вештина прилагођен њиховим
потребама.



99 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Приоритет број 5 - незапослени

Увод

Запошљавањем и развојем људских ресурса се институционално бави Национална
служба за запошљавање. Евиденцију о незапосленима на територији општине Свилајнац
води Национална служба за запошљавање испостава Свилајнац са Филијалом у Јагодини.
Испостава запошљава две особе које се баве питањима и проблемима незапослених.

Национална служба за запошљавање се у свим својим активностима води начела
једнаке доступности, поступања и забрана дискриминације у запошљавању. Национална
служба за запошљавање обавештава лица која траже запослење о могућностима и
условима за запошљавање, посредује у запошљавању, спроводи професионалну
орјентацију и саветовање о избору занимања, пружа савете послодавцу и лицу које тражи
запослење о закону и другом акту. Поред свих ових делатности, организује додатно
образовање и обуку у складу са законом и спроводи програме и мере активне политике
запошљавања као што су: обука за активно тражење посла, мотивационо активациони
семинари, програми и субвенције за ново запошљавање и самозапошљавање, програми
стручног оспособљавања приправника и приправника-волонтера, субвенције за
запошљавање лица преко 45 и 50 година и запошљавање и професионална рехабилитација
инвалида.

Значајну улогу у смањењу незапослености има локална самоуправа као једна
значајна институција која кроз Локални савет за запошљавање утиче да се број
незапослених и неадекватно запослених сведе на најмању могућу меру.

Анализа

Табела 35: Број незапослених по годинама
2005. 2006. 2007. 2008. 2009 2010 2011 2012
1163 1293 1272 1852 1798 1990 2140 2154

Извор: Републички завод за статистику,2012

Највећи број незапослених на евиденцији био је 2011. и 2012. године, а најмањи
2005. Можемо закључити да је број незапослених лица у општини Свилајнац варирао, али
је у последњих неколико година у порасту.

Табела 36: Незапослена лица према полу и степену стручне спреме
Преглед броја незапослених лица по полу и степену стручне спреме

Свилајнац 2009 2010 2011 2012

Укупно 1.798 1.990 2.140 2.154
Укупно

Жене 949 1.042 1.105 1.034

Укупно 561 628 721 739
I

Жене 293 326 363 363

Укупно 139 138 147 140
II

Жене 93 92 100 87

Укупно 499 545 556 609
III

Жене 195 217 215 208

С
те

пе
н 

ст
ру

чн
е 

сп
ре

м
е

IV Укупно 481 532 553 489
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Жене 303 321 330 268

Укупно 9 7 7 4
V

Жене 2 2 3 2

Укупно 75 76 71 66
VI-1

Жене 48 45 42 41

Укупно 2 12 26 33
VI-2

Жене 2 9 15 23

Укупно 32 52 59 74
VII-1

Жене 13 30 37 42

Укупно - - - -
VII-2

Жене - - - -

Укупно - - - -
VIII

Жене - - - -

                                                      Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013.

Табела 37: Незапослена лица према старости  и полу
Преглед броја незапослених лица по полу и годинама старости

Свилајнац 2009 2010 2011 2012

Укупно 1.798 1.990 2.140 2.154Укупно
Жене 949 1.042 1.105 1.034

Укупно 77 69 78 82
15-19

Жене 33 34 36 25

Укупно 223 258 269 255
20-24

Жене 121 120 118 112

Укупно 223 264 282 281
25-29

Жене 138 162 167 146

Укупно 231 275 283 256
30-34

Жене 136 169 169 144

Укупно 219 224 245 267
35-39

Жене 130 127 140 129

Укупно 187 221 244 242
40-44

Жене 112 130 142 138

Укупно 199 205 218 203
45-49

Жене 108 106 124 111

Укупно 212 225 239 242
50-54

Жене 97 112 113 114

Укупно 181 192 206 215
55-59

Жене 71 77 87 98

Укупно 46 57 76 111
60-64

Жене 3 5 9 17

Укупно - - - -

Го
ди

не
 с

та
ро

ст
и

65 и више Жене - - - -

Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013.
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Табела 38: Незапослена лица према полу и циљним групама
Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама

Свилајнац 2009 2010 2011 2012

Укупно 1.798 1.990 2.140 2.154Незапослена лица
Жене 949 1.042 1.105 1.034

Укупно 910 946 1.145 1.217Први пут траже
запослење / без

радног искуства
Жене 520 523 612 602

Укупно 888 1.044 995 937

Претходно радно
искуство

Били у радном
односу / радно

ангажовани

Жене 429 519 493 432

Укупно 4 4 3 3Особе са инвалидитетом
Жене 0 1 1 1

Укупно 1.770 1.983 2.106 2.123Република
Србија Жене 937 1.036 1.071 1.017

Укупно 1 2 3 2Избеглице
Жене 0 1 1 2

Укупно 27 4 31 29Интерно
расељена лица

Жене 12 4 15 15

Укупно 0 1 0 0

Држављанство

Страни
држављани Жене 0 1 0 0

Укупно 121 123 137 135Националност Роми
Жене 67 64 68 68

    Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013.

Када се говори о економском развоју једног подручја изузетно важан фактор јесу
људски ресурси као покретачка снага развоја. Људски ресурси се могу дефинисати као
знања, вештине, компетенције и остали атрибути оличени у сваком појединцу. Они утичу
на економско, социјално и лично благостање и могу се посматрати као једини чинилац за
стварање и увођење друштва које се базира на знању. Људски ресурси не подразумевају
само незапослена лица, већ и запослене, послодавце, омладину, пољопривредне
произвођаче и др.

Табела 39: Годишњи просек запослених

Укупно у правним
лицима

2010 3882 2694

2011 3704 2607

2012 3940 2558
Извор: Републички завод за статистику,2012
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У циљу подизања мотивисаности грађана и развоју модерних вештина и знања,
Национална служба за запошљавање и канцеларија за Локални економски развој општине
Свилајнац организују на месечном нивоу обуке за незапослена лица која желе да унапреде
своје вештине и знања. На овај начин општина оснажује и помаже лицима у активном
тражењу посла, мотивише и обучава за покретање сопственог бизниса и ради на развијању
предузетништва.

Дефинисање проблема

Проблем незаполености један је од глобалних приоритета, који се негативно
одражава на све друге сегменте друштвене заједнице и на све старосне структуре. Као
посебан проблем издваја се незапосленост младих лица, лица старијих од 45 година
живота, као и особа са отежаним фактором запошљености. Као пратећи проблеми
незапослености могу се издвојити: застаревање знања због дугог чекања на запослење,
ниска мотивисаност за запошљавање у другом запослењу, ниска мотивисаност за
запошљавање у нижем степену стручне спреме, слаба територијална покретљивост
незапослених лица, недовољне стимулативне мере запошљавања незапослених лица за
послодавце и слабе ингеренције локалне самоуправе.

Препоруке

 Кроз партнерство свих локалних стејкхолдера, локалне самоуправе,
Националне службе запошљавања као оних који су препознати да треба да
буду лидери промена на овом пољу деловања обухватиће се следеће  циљне
групе: технолошки вишкови, самохрани родитељи, дуговремено
незапослени, неквалификована радна  снага,  лица  која  намеравају
започети  сопствени  бизнис  и  избегла и расељена лица.

 Пружање подршке стварању институционалног оквира и логистичких
услуга, омогућиће стимулисање  запошљавања  и развоја  људских  ресурса.
Од виталне  важности  би  била   подршка  активној  политици
запошљавања уз поштовање принципа једнаких могућности за све и
промоцији и успостављању   механизама    доживотног    учења.
Усвајањем законских   регулатива    о  збрињавању  лица  која  су  остала
без  посла, повећале  би се могућности  осигурања социјално-економске
заштите незапослених особа.
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11.Мониторинг и евалуација

Мониторинг и евалуација, или праћење и вредновање, јесу називи метода који се
примењују у савременом приступу вођења политика и пројеката у администрацијама
орјентисаним на постизање што бољих резултата уз што мањи утрошак увек ограничених
расположивих средстава. Употребом ових метода сврсисходног управљања ресурсима и
активностима омогућује се стална контрола над процесом спровођења стратешког плана,
те доносиоци одлука бивају у прилици да увек на учинковит начин могу да процене
вредност остварених промена.

Важан и тежак задатак да руководиоци пројекта (или програма) осигурају одвијање
пројектних активности у жељеном правцу и постизање зацртаних циљева, може се
успешно остварити само уколико се изграде адекватни механизми за њихово
благовремено и целовито информисање, јер само уз располагање правим и благовременим
информацијама,  руководиоци ће бити у прилици да доносе исправне одлуке.

Само спровођење мониторинга као начина контроле рада јесте планиран и
рационалан посао којим се обезбеђује да увек пре него га се латимо имамо јасну представу
о томе шта се прати и зашто се прати, како ће се обављати праћење, ко шта ради и које
алатке и обрасце треба користити.

Евалуација се првенствено ослања на информације прикупљене током мониторинга
како би се донела свеобухватна процена постигнућа пројекта и дала препорука за
унапређење пројектних активности. Евалуација мери испуњење постављених резултата,
утицај спроведених активности на кориснике и промене у циљној групи. Циљ евалуације
је да се унапреде методе мониторинга, процене трошкови и ефикасније планира.

Евалуацију врше заинтересоване стране као што су корисници, управни и надзорни
одбори јавних установа и организација цивилног друштва, финансијери, а могу да је
спроводе пројектни тим (тада је у питању унутрашња евалуација) или независни експерти,
донатори, локална самоуправа (тада говоримо о екстерној евалуацији).

Мониторинг и евалуацију спровођења стратегије треба да врше Општински
координациони одбор за социјалну политику (ОКОСП), општинске административне
структуре, администрације кључних актера у заједници, пружаоци социјалних услуга,
корисници услуга, те стручна и најшира јавност.

ОКОСП формиран као међусекторско тело од стране локалне самоуправе, поред
представника локалне самоуправе у свом саставу има и руководиоце и стручна лица из
Центра за социјални рад, Националне службе запошљавања, образовања, здравства и
цивилног сектора. Оваквим саставом омогућен је ефективни приступ подацима и знањима
из различитих установа и организација, чиме је створен довољан фонд сазнања за
сагледавање општег социјалног стања у заједници. Чланови Општинског одбора као
представници јавних установа и представници невладиног сектора доприносе спровођењу
мониторинга и евалуације преко својих Извештаја о раду којима се прате кретања у
социјалној области и имплементација пројеката. Уз то ОКОСП може да се затражи
оснивање партнерских, међусекторских радних група на нивоу општине за сваки од
социјалних приоритета, чиме се анагажују додатни ресурси заједнице и обезбеђују нови
погледи у идентификовање приоритетних потреба и процењивање најадекватнијих начина
њиховог задовољења.

Требало би да ОКОСП најмање 2 пута током године одржава састанке на којима ће
теме бити мониторинг и евалуација спровођења стратешког плана.



104 Број 15 – Свилајнац 17. децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Међутим, да би овај форум био у сталном контакту са информацијама од значаја за
спровођење стратегије, неопходно је да осим редовних извештаја установа укључених у
његов рад, постоји и стална јединица у оквиру општинске управе која омогућава
прикупљање и обраду података од интереса за управљање стратегијом. Логичко колико и
на претходном ангажману решење је да службеници задужени за подршку ОКОСП-у у
вршењу улога мониторинга и евалуације буду службеници из општинске управе који су
имали кључне задатке у припреми и писању самог стратешког плана.

Што се тиче општинских структура које могу да учествују у мониторингу и
евалуацији пројектног циклуса, у општинској управи  то је најпре канцеларија за
економски развој (ЛЕР). Ова канцеларија пружа техничку помоћ Општинском
координационом одбору за социјалну политику, тако што обавља стручне и
административне послове и обезбеђује  члановима одбора информације о питањима
значајним за социјалну политику.

Службеници општинске управе задужени за спровођење мониторинга и евалуације
треба да обезбеде, прикупе и обраде, потребне материјале за редовне и ванредне састанке
ОКОСП-а. Да би се овај одговоран и комплексан посао обављао професионално, јасна је
препорука да на њему буду ангажована лица која су током израде стратегије била у
прилици да се детаљно упознају са различитим базама података из различитих архива, и
која у целости познају садржину стратешког плана.

Значајну улогу у мониторингу и евалуацији могу имати и пружаоци социјалних
услуга ангажованих од стране локалне самоуправе, уколико им се као услов пројектног
финансирања постави обавеза адекватног извештавања наручиоца услуге (тј. локалне
самоуправе).

Такође, у мониторингу и евалуацији неизоставно је консултовање са  корисницима
како кроз разне структуриране методе, тако и кроз редовне процедуре за исказивање
мишљења и жалби које треба увести у сваки аспект јавне управе уколико се тежи
концепту добре управе.

Наравно, као најзначајнији друштвени чинилац, врло је пожељно да јавност било
стручна било најшира (кроз медије) учествује у процесу мониторинга и евалуације
остварења стратешког плана социјалне заштите општине Свилајнац 2014-2018.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 92, 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС), члана 28, 29, 30, 31 и 32. Закона
о легализацији објеката ("Службени гласник РС“, број 95/13) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута
општине Свилајнац (''Службени гласник општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац на седници одржаној 17.12.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ И
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 22/10, 25/10, 28/10, 13/11, 14/12 и 16/12), члан 16. мења се и гласи:
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„За објекте изграђене, реконструисане, односно дограђене без грађевинске дозволе или се
користе без употребне дозволе до дана ступања на снагу Закона о легализацији објеката а које су
инвеститори у законски прописаном року пријавили за легализацију, накнада се обрачунава на
основу одредаба ове Одлуке с тим што се иста може платити најдуже на 240 месечних рата.

У случају из става један овог члана обвезник није условљен да прву рату плати у износу од
20% од укупног износа, већ све рате плаћа у истом износу.

У случају плаћања накнаде једнократно, износ се умањује за 10%.“

Члан 2.

У члану 8. Одлуке у ставу 3 алинеја 3 мења се и гласи:

„-инвеститоре који граде објекте у Зони привређивања „Велико поље“ и „Новој зони
привређивања“ или дограђују постојеће објекте у овим зонама.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-6, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
На основу члана 6. став 1. тачка 3 и члана 11-18. Закона о финансирању локалне

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 20. став 1. тачка 4. и члана
32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 41.
став 1. тачка 3. Статута општине Свилајнац ('Службени гласник општине Свилајнац'', број 2/08 и
12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 17.12.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о општинским комуналним таксама („Службени гласник општине Свилајнац“, број
16/12) у Тарифи комуналних такси општине која је саставни део ове Одлуке, у Тарифном броју 1
после алиније 5, додаје се алинеја 6 која гласи:

„-за коришћење простора на јавним површинама за комерцијалне сврхе по одобрењу
надлежног органа плаћа се дневно по m2:

-100,00 динара до три дана
-50,00 динара преко три дана
-10,00 динара преко 100 m2 заузете јавне површине“.

У Тарифном броју 3, тачка V мења се и гласи:

„V Правна лица и предузетници са седиштем у општини Свилајнац, а обвезници су у смислу
одељака 1, 3 и 4 , који обављају своју делатност у пословним јединицама или продајним објектима
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ван седишта, као и правна лица и предузетници који немају седиште на територији општине
Свилајнац, а обавезници су у смислу одељака 1, 3 и 4, за сваку своју пословну јединицу или
продајни објекат на територији општине Свилајнац такса се умањује за 50%.“

Тарифни број 5 мења се и гласи:

„Износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у
следећим највишим износима:

1) за теретна возила:

- за камионе до 2 т носивости  1.570,00 динара,

- за камионе од 2 т до 5 т носивости   2.100,00 динара,

- за камионе од 5 т до 12 т носивости   3.670,00 динара,

- за камионе преко 12 т носивости    5.240,00 динара;

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)    520,00 динара;

3) за путничка возила:

- до 1.150 cm3    520,00 динара,

- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3    1.050,00 динара,

- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3    1.570,00 динара,

- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3    2.100,00 динара,

- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3    3.150,00 динара,

- преко 3.000 cm3    5.240,00 динара;

4) за мотоцикле:

- до 125 cm3    420 динара,

- преко 125 cm3 до 250 cm3    630,00 динара,

- преко 250 cm3 до 500 cm3    1.050,00 динара,

- преко 500 cm3 до 1.200 cm3    1.260,00 динара,

- преко 1.200 cm3    1.570,00 динара;

5) за аутобусе и комби бусеве у износу од  50,00 динара по регистрованом седишту;

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:

- 1 т носивости    420,00 динара,
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- од 1 т до 5 т носивости     730,00 динара,

- од 5 т до 10 т носивости    1.000,00 динара,

- од 10 т до 12 т носивости     1.360,00 динара,

- носивости преко 12 т     2.100,00 динара;

7) за вучна возила (тегљаче):

- чија је снага мотора до 66 киловата     1.570,00 динара,

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата     2.100,00 динара,

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата    2.620,00 динара,

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата     3.150,00 динара,

- чија је снага мотора преко 177 киловата     4.200,00 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз пчела у износу од  1.050,00 динара.

Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађиваће се годишње,
са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове
статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а
износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2.
овог члана, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне
комуналне таксе.“

Члан 2.

У осталом делу одредбе Одлуке о општинским комуналним таксама са Тарифом комуналних
такси општине која чини њен саставни део, остају неизмењене.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-7, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 3. и 7. Одлуке о утврђивању друштвених признања општине Свилајнац
(„Општински службени гласник“, број 9/05), Скупштина општине Свилајнац, на предлог Комисије
за друштвена признања, на седници одржаној 17.12.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНОГ ПРИЗНАЊА

I

ДОДЕЉУЈЕ СЕ друштвено признање СВЕТОСАВСКА ЗАХВАЛНИЦА и то:

1. Оливери Мијаиловић из Свилајнца, библиотекару Ресавске библиотеке Свилајнац
2. Тамари Вујић из Свилајнца, васпитачу Предшколске установе „Дечја радост“ у

Свилајнцу
3. Зорану Васићу из Великог Поповића, наставнику Средње школе „Свилајнац“ у

Свилајнцу
4. Ђорђу Ђорђевићу из Свилајнца, ученику IV разреда Средње школе „Свилајнац“ у

Свилајнцу
5. Мирјани Вујичић из Свилајнца, професору математике Пољопривредно-ветеринарске

школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу
6. Диани Миладиновић, ученици IV разреда Пољопривредно-ветеринарске школе са

домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу
7. Славку Ђикићу из Свилајнца, наставнику математике Основне школе „Јован Јовановић

Змај“ у Свилајнцу
8. Мр Ненаду Стојковићу из Тропоња, професору разредне наставе Основне школе „Јован

Јовановић Змај“ у Свилајнцу
9. Владану Тодоровићу из Дубнице, наставнику разредне наставе Основне школе „Јован

Јовановић Змај“ у Свилајнцу
10. Небојши Миловановић из Кушиљева, професору техничког и информатичког

образовања Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву
11. Данијели Милић из Војске, професору разредне наставе Основне школе „Стеван

Синђелић“ у Војски
12. Славици Лазаревић из Роанде, наставнику разредне наставе Основне школе „Бранко

Радичевић“ у Седлару
13. Милану Маринковићу, ученику VI разреда Основне школе “Бранко Радичевић“ у

Седлару

II

Друштвено признање из тачке I ове Одлуке награђенима ће бити уручено поводом
обележавања дана Светог Саве.

III

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-8, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 50 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 41 Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној дана 17.12.2013.године, донелa је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Морава"
Свилајнац за 2014. годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа
“Морава“ Свилајнац, 02 број 4474/4-13 од 02.12.2013.године.

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско веће општине Свилајнац да у току 2014.године може давати
сагласност на измене и допуне Програма пословања наведеног јавног предузећа.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 50 Закона о јавним предузећима, између осталог је прописано да јавно предузеће
за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради
давања сагласности, као и да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

По разматрању Програма пословања Комуналног јавног предузећа “Морава“ Свилајнац за
2014.годину, који је усвојио Надзорни одбор наведеног јавног предузећа, на седници одржаној
02.12.2013.године, Скупштина општине Свилајнац утврдила је да је Програм сачињен у складу са
важећим законским прописима, па је одлучила као у  диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-9, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),

члана 50 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 41 Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној дана 17.12.2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа СТЦ-Природњачки
центар „Свилајнац“ из Свилајнца за 2014.годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца, број 1468/1 од 29.11.2013. године.

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско веће општине Свилајнац да у току 2014.године може давати
сагласност на измене и допуне Програма пословања наведеног јавног предузећа.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 50 Законa о јавним предузећима, између осталог је прописано да јавно предузеће

за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради
давања сагласности, као и да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

По разматрању Програма пословања Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца за 2014.годину, који је усвојио Надзорни одбор наведеног јавног
предузећа, на седници одржаној 29.11.2013.године, Скупштина општине Свилајнац утврдила je да
је Програм сачињен у складу са важећим законским прописима, па је одлучила као у  диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-10, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 35 став 1 тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09,
92/11 и 93/12) и члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац",
број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 17.12.2013.  године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац за 2013.
годину.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 15 Закона о ванредним ситуацијама, прописано је да у остваривању права и
дужности у питањима заштите и спасавања, јединице локалне самоуправе, преко својих органа
образују Штаб за ванредне ситуације.

Чланом 35 став 1 тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама, прописано је да општински
Штаб за ванредне ситуације подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана
рада и годишњи извештај о раду.

Имајући у виду напред изнето, а по разматрању Извештаја о раду Штаба за ванредне
ситуације општине Свилајнац за 2013. годину, Скупштина општине Свилајнац, одлучила је као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-11, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 33 Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09,
92/11 и 93/12), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и
члана 41 Сатута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 17.12.2013.године, донела је

O Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

I

У Штаб за ванредне ситуације општине Свилајнац, који је образован Одлуком Скупштине
општине Свилајнац о образовању и именовању Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број 12/12 и 6/13), РАЗРЕШАВА СЕ:

Члан штаба за послове безбедности, Аца Јовановић, представник МУП-а РС, због
распоређивања на друго радно место.

II

У Штаб за ванредне ситуације општине Свилајнац, ИМЕНУЈЕ СЕ:

Члан штаба за послове безбедности,Саша Голубовић представник МУП-а РС.
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III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Свилајнац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-12, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 70. Статута општине Свилајнац                   (Службени гласник општине Свилајнац број 2/08,
12/12), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 17.12.2013.године, донела је

О Д Л У К У   О   И З М Е Н И    О Д Л УК Е
О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

I

МЕЊА СЕ Одлука о избору Општинског већа општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 8/12 и 14/12), тако што се у Општинско веће општине Свилајнац БИРА
Благица Тодоровић, дипломирани економиста из Свилајнца.

II

Мандат члана Општинског већа општине Свилајнац траје до истека мандата Општинском
већу општине Свилајнац.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/13-I-13, Дана:17.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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1
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2
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110

12. Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању Штаба за ванредне
ситуације општине Свилајнац;

110
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