На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник РС“ број 30/18)., члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32.
став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07,83/12-2,101/16-2 и 47/18) и члана 15. став 1. тачка 1. и члана 40.
став 1. тачка 4. Статута општине Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр.127/18 и 91/19).,
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 17. децембра 2019.године, донела је

ИЗМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2014. ДО 2023.ГОДИНЕ

Члан 1
Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године објављена у „Службеном листу града Ниша“ бр.97/13
мења се у делу „7 Акциони план стратегије“ и гласи:
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7. АКЦИПНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ
1.

ПРOБЛЕМ / ПРИOРИТЕТ: ЕКOНОМСКИ РАЗВOЈ
1. ПРOБЛЕМ / ПРOПРИТЕТ: ЕКОНOМСКИ РАЗВOЈ

Степен приоритета

МЕРА - УСПOСТАВЉАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ

(висок)

1.1. Стратешки циљ: Стварање предуслова за привлачење инвестиција, развoј МСП-а и предузетништва
1.1.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка еконoмском развoју
Број

Пројекат

Носиоц / Партнери

1.1.1.1

Израда недостајуће планске документације за
уређење простора намењених инвестиционој и
комуналној изградњи

Општина, град Нищ,
инвеститори, донатори

1.1.1.2

Израда пројектно-технишке документације за
инфраструктурно опремање индустријских и
радно- пословних зона (водовод, каналазиција,
струја, гасавод, екстерне и интерне саобраћајнице)

Општина, ЈП Дирекција за
изградњу, ЈКП

1.1.1.3

1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6

Израда недостајуће и ревизија постојеће пројектнотехнишке документације за санацију,
реконструкцију и доградњу система за
водоснабдевање и каналисање отпадних
впда документације за
Израда прпјектнп-техничке
изградњу и реконструкцију локалне путне мреже
Израда пројектно-техничке документације за
технишке регулисање саобраћаја на
територији општине Дољевац
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу разводног гасовода

Опщтина, ЈП Дирекција за
изградоу, ЈКП

Износ и извори
финансирања

Индикатори

Континуи
рано

23.400.000

Број донетих
планских аката

Континуи
рано

20.000.000

Број израђене ПТД,
издатих грађевинских
дозвола

Време

Континуи
рано

15.000.000

Општина, ЈП Дирекција за
изградоу, ЈКП

Кпнтину
ирано

12.000.000

Општина, ЈП Дирекција за
изградњу, ЈКП

2016

5.000.000

Општина, "Југорос газ" ад
Београд

2017

15.000.000

Брпј насеља за кпја је
израђена ПТД, брпј
издатих грађевинских
дoзвпла
Израђена ПТД, издате
грађевинске дпзвпле
Пројекат израђен и
спроведен
Израђена ПТД, издате
грађевинске дозволе
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1.1.1.7

Прибављање земљишта за потребе изградње
јавних објеката намењених економском развоју

1.1.1.8

Унапређење рада локалне самоуправе у делу
управљања имовином у јавној својини
(евидентирање, израда пројеката парцелације
и препарцелације, уређење, издавање у закуп,
отуђење,...)

1.1.1.9

Попис и евидентирање непокретности на
територији општине Дољевац у циљу
унапређења рада Одељења за наплату локалних
јавних прихода

Општина, Министарство
финансија, Влада РС,
инвеститпри

Општина / донатори

Пореско одељење
општинске управе, ЈП
Дирекција, РГЗ, донатори

1.1.1.10

Израда ГИС-а за подручје општине Дољевац

Општина, РГЗ, СКН,
донатори

1.1.1.11

Подизање капацитета општинске администрације,
едукацијама и обукама запошљених у областима
битним за економски развој

Општина / донатори

Контину
ирано

Контину
ирано

Континуи
рано

Континуи
рано

Контину
ирано

52.000.000

15.000.000

5.000.000

5.000.000

2.000.000

Површина
прибављеног
земљишта
Број евидентираних,
укњижених
непокретности,
отуђених, издатих у
закуп
Број евидентираних
непокретности, број
обучених радника,
повећан ниво
задужења власника
имовине на
територији општине и
ниво наплате јавних
прихода, смањени
трошкови Пореског
одељења
Број интерних и
екстерних корисника,
Проценат повећања
површина
пољопривредног и
грађевинског
земљишта датог у
закуп
Број едукација, број
едукованих радника
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1.1.1.12

1.1.1.13

Обезбеђивање подстицаја за отварање
нових
радних места (одобравањем наменских
буџетских средстава, отуђењем или давањем у
закуп грађевинског земљишта по цени мањој од
тржишне или без накнаде, или ослобађањем од
обавеза плаћања локалних јавних прихода
да у пдређенпм перипду)
Унапређење рада органа Скупштине општине
Дољевац (технишким опремањем и
едуковањем одборника скупштине)

Општина / НСЗ, Надлежно
министарство, Влада
Републике Србије,
инвеститори
Општина Дољевац,
Министарство регионалног
развоја и локалне
самоуправе

Контину
ирано

50.000.000

Континуи
рано

2.000.000

Број поднетих
захтева, датих
подстицаја,
новозапошљених
радника

Набављена опрема,
едуковани одборници

1.1.2. Програм: Реализација инфраструктурних пројеката
Број

Пројекат

Партнери

Време

Изнпс и извори
финансирања

Индикатори

1.1.2.1

Изградња TS 110/35/10KV

Општина, ЕД “Југоисток”

2016

250.000.000

Издата употребна
дозвола

Општина, ЕД “Југоисток”,
инвеститори

континуи
рано

129.000.000

Издате употребне
дозволе

Општина, Град Лесковац, ЈП
“Путеви Србије”

2021

551.000.000

Издата употребна
дозвола, извршена
прекатегоризација

Контину
ирано

Континуи
рано

1.1.2.2

1.1.2.3

Побољшање електроенергетских прилика на
територији опшине (изградња разводних 35KV,
10KV водова и TS-а 10/0,4KV
Наставак изградње “Обилазнице” – (будуће
деонице државног путa II реда бр. 132) –
реконструкцијом „Старог ауто-пута“ у дужини од
око 7.000m на територији општине Дољевац и
изградњом пројектоване деонице на територији
општине Лесковац у дужини око1500м
15001.500m

1.1.2.4

Изградња и реконструкција локалне путне мреже

Општина, ЈП Дирекција за
изградњу, РС

1.1.2.5

Унапређење безбедности у саобраћају, техничким
регулисањем саобраћаја на територији општине
Дољевац

Општина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу,
ПС Дољевац

320.000.000

5.000.000

Изграђени и
реконструисани
објекти, издате
употребне дозволе
Број саобраћајних
прекршаја и несрећа
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1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

Реконструкција магистралног цевовода од
ППВ
“Бојник” до општине Дољевац, у дужини од око
25.000 м. (Утискивањем полиетиленских
у постојећедоградња
цеви)
Санација, реконструкција,
система за
водоснабдевање и изградња свих секундарних
водоводних мрежа на територији општине
Дољевац и повезивање са другим регионалним
системима, Изградња Резервоара Кочане
Наставак изградње фекалних и атмосферских
канализација на територији општине Дољевац

Увођење енергетске ефикасности у јавној
расвети (изградња, реконструкција)

Општина Дољевац и Бојник,
град Нищ, РС

2023

300.000.000

Извршена
реконструкција,
издата употребна
дозволе

Општина Дољевац и Бојник,
град Нищ, РС

2023

783.270.000

Изграђени и
реконструисани
објекти, издате
употребне дозволе

Општина, ЈП Дирекција за
изградњу, ЈКП, Влада РС

2023

540.000.000

Изграђени објекти,
издате употребне
дозволе

Општина, ЈП Дирекција за
изградњу, ЈКП, РС

2020

20.000.000

2023

200.000.000

1.1.2.10

Изградња Мерно регулационих станица и
разводних гасовода

Општина, “Југорос газ” ад
Београд

1.1.2.11

Изградња и инфраструктурно опремање
индустријских и радно пословних зона на територији
општине Дољевац

Општина, ЈКП, донатори

1.1.2.12

Изградња паркиралишта на аква парку –
реконструкција денивелисане раскрснице на
државном путу IА реда

Општина, ЈКП, ЈП
„Путеви Србије“

Изграђени и
реконструисани
објекти, издате
употребне дозволе
Број изграђених
објеката, издатих
употребних дозвола,
прикључених
домаћинстава и
правних лица

2023

280.000.000

Изграђени објекти,
издате употребне
дозволе

2023

300.000.000

Изграђени објекти,
издате употребне
дозволе
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1.1.2.13

Уређење платоа испред јавних објекта, тротоара и
санација клизишта на територији општине

Општина, ЈКП, донатори

2023

100.000.000

Изграђени објекти,
санирана клизишта,
издате употребне
дозволе

1.1.2.14

Реконструкција и изградња кружних токова на
државним путевима II реда

Општина, Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, ЈП
„Путеви Србије“

1.1.2.15

Уређење корита реке Топлице од Житорађа до
Јужне Мораве

Општина Дољевац, МПШВ,
ЈКП Дољевац

2023

350.000.000

Уређен речни ток
реке

Општина Дољевац,
Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре,
Железнице Србије АД

2023

5.000.000

Реконструисана
пруга, издата
употребна дозвола

1.1.2.16

Реконструкција пруге Ниш - Брестовац

2023

200.000.000

Изграђени објекти,
издате употребне
дозволе

1.1.3. Програм: Подршка унапређењу рада Малих и Средњих Предузећа и Предузетника
Број

Пројекат

1.1.3.1

Израда бизнис портала општине Дољевац

1.1.3.2

Израда промотивног материјала о привреди и
предузетништву општине Дољевац
Наступ општине, привредника и предузетника на
домаћим и међународним
сајмовима,упознавање са домаћим и страним
примерима добре праксе
Едукације привредника и предузетника о
значају удруживања, кластеризацији,
формирању конзорцијума

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

Подршка постојећим и новооснованим
удружењима привредника и предузетника

Време

Износ и извори
финансирања

2023

300.000

2023

200.000

Општина, МСПП,
консултанти, донатори

континуи
рано

500.000

Општина, консултанти,
донатори, надлежна
министарства

Континуи
рано

Партнери
Општина, удружења,
консултанти
Општина, МСПП,
консултанти

Општина, удружења,
надлежна министарства,
донатори

Континуи
рано

500.000

300.000

Индикатори
Број посета и
корисника портала
Израђен промотивни
материјал
Број инвеститора,
број учесника на
сајмовима
Број едукованих, број
новооснованих
кластера и
конзорцијума
Континуитет у раду и
број новооснованих
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1.1.3.6

Подршка привредницима и предузетницима у
добијању домаћих и међународних
сертификата

1.1.3.7

Унапређење менаџерских капацитета у
области МСПП-а

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

Подршка самозапошљавању и отварању
нових
радних места (едукације, обуке, израде
бизнис планова, додела средстава)

Израда Start-up водича за привреднике

Формирање „Бизнис клинике“ – помоћ
привредницима у прве две године пословања

1.1.3.11

Општина, надлежна
министарства, донатори

Континуи
рано

300.000

Број добијених
сертификата

Општина, донатори,
консултанти

Континуи
рано

300.000

Број едукованих
чланова

Општина, НСЗ,
донатори, консултанти

Континуи
рано

300.000

Број
новоотворених
радних места,
број обука

Општина, консултанти

2015

Општина, консултанти

2017

Општина, консултанти

2014

200.000

200.000

500.000

Израда стратегије МСПП за наредну декаду

Број одштампаних
водича

Број одржаних
консултација

Број одржаних
састанака, усвојена
стратегија

1.2. Стратешки циљ: Унапређење пољопривреде у општини Дољевац
1.2.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју пољопривреде и повереним
пословима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број

1.2.1.1

Пројекат

Формирање базе података о регистрованим
пољопривредним газдинствима на територији
општине Дољевац

Партнери

Општина

Време

2015

Износ

Индикатори

1.000.000

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава на
територији општине
унетих у базу
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1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6
1.2.1.7

Формирање интернет-пољппривредне берзе
(онлајн понуда и тражња пољопривредних
производа, зељишта, опреме ппреме и сл.)
Успостављање система информисања
регистрованих пољопривредних газдинстава и
административне помоћи у остваривању права по
основу регистрације (у циљу коришћење
средстава министарстава, ЕУ фондова и др.
Прпграма
Континуирана сарадња
са Пољопривредном
саветодавном службом, као подршка редовном
испитивању квалитета пољопривредног земљишта
у јавној и приватној својини
Помоћ у организовању "зимске школе" за
пољопривреднике и других едукативних и
промотивних акција у циљу унапређење нивоа
знања како у примени нових технологија, увођењу
стандарда и добре пољопривредне праксе како у
производњи, тако и у маркетингу, продаји
пољопривредних производа и управљању
газдинством
Израда пројектно-техничке документације за уређење простора за пласман пољопривредних производа (локалне и регионалне пијаце, тржнице, ..)
Јачање капацитета локалне администрације у делу
преузетих надлежности у области пољопривреде

Општина, донатори,
надлежно министарство,
удружења

2023

500.000

Формирана берза

Општина, дпнатпри,
надлежно министарство,
локални медији

2023

300.000

Број информисаних,
остварених кредитних
и бесповратних
средстава

Општина, Управа за
пољопривреду , ПСС Ниш

Континуи
рано

500.000

Број узорака, анализа

Општина, кпнсултанти, ПСС,
фармацеутске фирме,
донатори

Континуи
рано

200.000

Број едукација,
едукованих

Општина, консултатни,
донатори

2016

2.000.000

Број израђених
докумената

Општина, надлежна
министарства

Континуи
рано

500.000

1.2.1.8

Израда елебората за спровођење комасације
у некомасираним КО на територији општине
Дољевац

Општина, РГЗ,
Министарство
пољопривреде, донатори

2023

5.000.000

1.2.1.9

Израда пројектно-технишке документације за
наводњавање пољопривредног земљишта

Општина, РГЗ,
Министарство
пољпоривреде, донатори

2023

1.500.000

Број преузетих
надлежности
Број катастарских
општина и површина
земљишта
обухваћена
елаборатом
Површина земљишта
за коју је израђена
документација
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Површина и број
парцела
идентификованог и
обележеног
земљишта
Број газдинстава која
су користила помоћ у
побољшању расног
састава, број
уматичених грла

1.2.1.10

Идентификација и обележавање пољопривредног
земљишта у јавној својини

Општина, Министарство
пољопривреде

Континуи
рано

3.000.000

1.2.1.11

Подршка побољшању расног састава сточног фонда
на територији општине суфинансирањем
обележавања, уматичења, осемењавања,
набавком матичних стада, приплодних расних грла
крупне и ситне стоке и слично...

Општина, Министарство
пољопривреде,
ветеринарске службе

Континуи
рано

3.000.000

1.2.1.12

Подршка удруживања пољопривредника у
удружења и пољопривредне задруге, зарад
груписања и унапређења производње,
јефтиније набавке инпута, боље продаје и
прераде пољопривредних производа

Општина, Министарство
пољопривреде,
удружења

Континуи
рано

700.000

Број новоформираних
удружења, задруга

1.2.1.13

Студијско истраживачки радови и пројекти у
области пољопривредног земљишта од знаћаја за
општину

Општина, консултанти, ПСС
Ниш

2016

2.000.000

Број израђених
радова и пројеката

1.2.1.14

Израда Стратегије развоја пољопривреде у
општини Дољевац

Општина, консултанти

2023

1.000.000

1.2.1.15

Организација рада пољпчуварске службе

Општина, ЈКП Дољевац

2022

500.000

1.2.2. Програм: Инфраструктурни пројекти у области пољопривреде
Изнпс и извпри
Партнери
Време
финансирања

Број

Пројекат

1.2.2.1

Изградња и уређење пијачних простора на
територији општине Дољевац у складу са
пројектно-технишком документацијом

Општина, ЈП Дирекција за
изградњу, ЈКП, РС, ЈПП,
донатори

Континуи
рано

200.000.000

Усвојена стратегија
Смањен број
пољских
пожара, контрола
защтите живптне сре.

Индикатори

Изграђени објекти,
издате употребне
дозволе
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1.2.2.2

1.2.2.3

Укрупњавање поседа - Спровођењем комасације
пољопривредног земљишта у некомасираним КО и
добровољним груписањем пољопривредног
земљишта

Унапређење функционисања противградне
заштите на територији општине

Општина, РГЗ,
Министарство
пољопривреде

2023

Решени имовински
односи, број
укрупњених
поседа

Општина, РХМЗ, МУП

Континуи
рано

10.000.000

Број спречених
падавина града,
смањење штета
пољопривредним
усевима

50.000.000

Дужина
ревитализованих
пољских путева

50.000.000

Површина земљишта
за коју су изграђени
системи и извршена
електрификација

7.000.000

Површина уређеног
земљишта

7.000.000

Површина пашњака
над којима је урађена
мелиорација

1.2.2.4

Ревитализација пољских и шумских путева на
територији општине

Општина, Министарство
пољопривреде

Континуи
рано

1.2.2.5

Изградња система за наводњавање и
електрификација пољопривредног земљишта

Општина, Министарство
пољопривреде,
регистрована ПГ

Континуи
рано

1.2.2.6

Привођење култури, уређење и рекултивација
пољопривредног земљишта у јавној својини, као
предуслов његовог интензивног коришћења

Општина, Министарство
пољопривреде

Мелиорација ливада и пашњака

Општина, Министарство
пољопривреде

1.2.2.7

100.000.000

Континуи
рано
Континуи
рано

1.2.3. Програм: Подршка развоју интензивних грана у области пољопривреде (повртарства, воћарства и сточарства)
Број

Пројекат

Партнери

Време

1.2.3.1

Унапређење конкурентости кроз повећање
инвестиција у опрему и механизацију

Општина, Министарство
пољопривреде, донатори,
регистрована ПГ

кпнтинуи
рано

Износ и извори
финансирања

Индикатори

10.000.000

Вредност набављене
опреме, повећање
приноса
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1.2.3.2

Стварање услова погодних за инвестирање у
пољпривредну произвпдњу и прераду (подршка
изградњи прерађивашких капацитета)

1.2.3.3

Изградња мреже демонстрационих газдинстава
разлишитих производњи (мрежа добрих примера)
где је улога донатпра да едукује и унапреди систем
произвпдње кроз обезбеђивање бесповратних
средстава а обавеза корисника да пружи сервис
осталим произвођачима користећи своје стечено
знање

1.2.3.4

Подстицај бављењу органском производњом
- формирању огледног примера и
промовисање значаја кпришћења органских
прпизвода као основа здраве исхране

Општина, Министарство
пољопривреде, донатори,
регистрована ПГ

Општина, Министарствпо
пољопривреде, донатпри,
регистрована ПГ

Општина, Министарство
пољопривреде, донатори,
регистрована ПГ

2023

Континуи
рано

Континуи
рано

50.000.000

Број изграђених,
проширених
капацитета, повећање
производње
произвпда са вишим
нивоима прераде

10.000.000

Број формираних
демонстрационих
газдинстава

1.000.000

Број ПГ која се баве
органском
пољопривредном
производњом

1.2.4. Програм: Пољопривреда и шумарства као сировинска база обновљивих извора енергије
Број

1.2.4.1

Пројекат
Спречавање паљења жетвених остатака,
едуковањем и формирањем промотивних
газдинстава за коришћење биомасе:
- за производње енергетских
брикета (пелета) за грејање
- производњу био-гаса као енергента за
производњу електричне и топлотне
енергије и производњу супстрата као
нус производа
- за производњу еколошке амбалаже

Партнери

Општина, МПШВ,
регистрована ПГ

Време

Континуи
рано

Износ и извори
финансирања

Индикатори

1.000.000

% биомасе који се не
спаљује и користи као
обновљиви извор
енергије
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1.2.4.2

Промоција производње био дизела из уљарица огледни пример

Општина, МПШВ,
регистрована ПГ

2018

1.000.000

Количина
произведеног
биодизела

1.3. Стратешки циљ: Унапређење туризма у општини Дољевац
1.3.1.

Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју туризма

Број

Пројекат

Партнери

Време

1.3.1.1

Израда ПДР-а, за уређење простора око
манастира
„Свети Јован“ на брду Комига и рекреативнотуристичког комплекса „Малошке баре“

Општина, Републичка
министарства,

1.3.1.2

Формирање културно-спортско-туристичке
организације и успостављање сарадње са
околним општинама и припрема плана заједничког
наступа кроз туристичку понуду региона

Општина Дољевац,
ТООД

2023

1.3.1.3

Израда базе података о укупној туристичкој
понуди, са промоцијом смештајних капацитета и
редовно одржавање сајта

Општина Дољевац, НВО,
ТООД, консултантске
компаније

Континуи
рано

2023

Износ и извори
финансирања

Индикатори

1.500.000

Донешена и
објављена планска
акта

1.000.000

Формирана
организација и
израђен план
заједничког наступа
кроз туристичку
понуду региона

1.000.000

Урађена „wев“
орјентисана база
података

1.3.2. Програм: Изградња и категоризација смештајних капацитета
Број

Пројекат

Партнери

Време

1.3.2.1

Едукација предузетника и носиоца ПГ о
могућностима диверзификације руралне економије
кроз развој сеоског туризма и њихово
повезивање са туристичким организацијама

Општина Дољевац, ТООД,
локалне и регионалне
туристичке агенције, ПГ

Континуи
рано

Изопс и извори
финансирања

Индикатори

300.000

Број едукација,
едукованих
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1.3.2.2

Доношење општинских аката и формирање
општинских тела за категоризацију смештајних
капацитета на територији општине

Општина Дољевац, ТООД,
локалне и регионалне
туристичке агенције, ПГ

2023

500.000

Извршена
категоризација
смештајних
капацитета

1.3.3. Програм: Подршка побољшању нивоа туристичке понуде и услуга
Број

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

1.3.3.1

Заштита и рестаурација културно-историјских
споменика у сарадњи са Заводом за заштиту
споменика културе и њихова промоција као
основ развоја туризма у општини Дољевац

Опщтина Дољевац,ТООД,
Завод за заштиту
споменика културе

2023

20.000.000

Спроведени радови
на рестаурацији

1.3.3.2

Подршка организацији традиционалних и нових
манифестација у циљу унапређења туристичке
понуде општине

континуи
рано

5.000.000

Број манифестација,
гостију

1.3.3.3

Подршка оспособљавању кадрова за општинске
и регионалне туристичке водиче

2023

500.000

Број оспособљених
кадрова

Општина,ТООД, МЗ,
Јавна библиотека,
НВО
Општина Дољевац,
ТООД, НВО,
консултантске куће
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2.

ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Степен приоритета

МЕРА - УСПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА, СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ, СПОРТА И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ

(висок)

2.1. Стратешки циљ: Унапређење образовања на територији општине Дољевац
2.1.1. Програм: Дефинисање нових програма образовања

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

2.1.1.1

Унапређење капацитета запослених у образовању

Општина Дољевац, основна
и средње школе,
консултанске куће,
Министарство просвете

континуи
рано

1.000.000

Број едукованих
радника

2.1.1.2

Унапређење система основног и средњег
образовања на територији Општине Дољевац разменом ученика и наставног особља,
организовањем ваннаставних активности,
међународних такмичења из појединих области

Општина Дољевац, основне
и средње школе, надлежна
министарства, НВО

континуи
рано

1.000.000

2.1.1.3

Инклузија ромске и деце са посебним потребама у
образовни систем

Општина Дољевац,
Министарство просвете,
основна школа, НВО

континуи
рано

10.000.000

Број

Број
размењених
ученика, број
ваннаставних
активности и
међународних
такмичења
Број деце и омладине
обухваћених
програмом
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2.1.1.4

Формирање нових одељења средњих стручних
школа

Општина Дољевац,
Министарство просвете,
средње стручне школе

2020

5.000.000

Број новоформираних
одљења, уписаних
ученика

2.1.2. Програм: Унапређење материјалних ресурса у области образовања
Број

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

Набавка наставних средстава – опремање
кабинета за основне и средње школе

Општина Дољевац,
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, основне и средње
школе

континуи
рано

10.000.000

Број набављених
наставних средстава

Набавка и занављање ИТ опреме, за основне
и средње школе

Општина Дољевац,
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, основна школа

континуи
рано

10.000.000

Вредност набављене
ИТ опреме

Изградња, санација и реконструкција наставних
и спортских објеката основне школе

Општина Дољевац,
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, основна школа

460.000.000

Број санираних и
реконструисаних
објеката

Реконструкција осветљења и ограђивања терена
и дворишта предшколске и школских установа

Општина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, ПУ, основне и
средње школе

15.000.000

Број инсталираних
сијаличних грла,
дужина постављене
ограде

Пројекат

До 2023.

до 2023
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2.1.2.5

Изградња или реконструкција јавних објеката за
смештај одељења средњих стручних школа

2.1.2.6

Изградња, реконструкција и адаптација објеката
предшколске установе „Лане“ Дољевац

2.1.2.7

Набавка дидактичких средтава за потребе
предшколске установе

2.1.2.8

Увођење видео надзора у свим предшколским
и школским објектима

2.1.2.9

Пројекат „ Један првак једно дрво “

Општина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу,
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, средње школе
Општина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, предшколска
установа
Општина Дољевац,
Министарство просвете,
Министарство омладине и
спорта, предшколска
установа
Општина Дољевац,
Министарство
просвете, основне и
средње школе,
предшколска
устанпва
Општина Дољевац,
основне школе

до 2023.

130.000.000

Број новоотворених
одељења

Континуи
рано

295.000.000

Реконструисани и
адаптирани објекти

Континуи
рано

2.000.000

Континуи
рано

2.000.000

Број објеката са видео
надзором

500.000

Број засађених садница

Континуи
рано

Број набављених
дидактичких
средстава

2.2. Стратешки циљ: Развој социјалне заштите Oпштине Дољевац
2.2.1. Програм: Подршка развоју социјалне заштите у области смештаја и исхране
Број

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори
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2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

Подршка НВО које се баве проблемима социјално
угрожених лица, удружењима пензионера,
бораца и жена

Општина Дољевац, НВО,
Центар за социјални рад,
Министарство рада,
запошљавања и
сацијалне политике,
Црвени крст, донатори

континуи
рано

Унапређење положаја и права деце и омладине
са посебним потребама

Општина Дољевац, НВО,
Центар за социјални рад,
Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике,
Црвени крст, донатори

Обезбеђење континуираног рада Народне
кухиње за социјално угрожене кориснике

Општина Дољевац Центар
за социјални рад,
Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике,
Црвени крст, донатори

Пројектовање, изградња и прибављање објекта
социјалне заштите (социјално и стамбено
угрожених порпдица)

Општина Дољевац Центар
за социјални рад,
Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике,
Црвени крст, донатори

5.000.000

Број одржаних НВО,
износ одобрених
средстава

континуи
рано

5.000.000

% обухваћених лица
са посебним
потребама

континуи
рано

35.000.000

Континуи
рано

43.000.000

Број корисника
Народне
кухиње

Број изграђених
стамбених објеката
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2.2.1.5

Изградња сигурне куће за смештај жртава насиља у
породици

Општина Дољевац Центар
за социјални рад,
Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике и
Црвени крст, донатори

2022.

5.000.000

Израђена сигурна
кућа

2.3. Стратешки циљ: Развој здравствене заштите општине Дољевац
2.3.1. Програм: Подршка развоју здравствене заштите
Број

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

2.3.1.1

Побољшање здравственог стања
становништва кроз развој активног приступа у
пружању здравствене заштите

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
НВО, донатори

континуи
рано

5.000.000

Број пацијената

2.3.1.2

Побољшање квалитета здравствене заштите
маргинализованих група становништва (инвалидна
лица, стара лица, роми)

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатпри

континуи
рано

5.000.000

Број пацијената

2.3.1.3

Унапређење квалитета и ефикасности рада
медицинског особља и менаџмента (едукације за
дијагностицирање, рад са медицинском опремом,
однос са колегама и пацијентима,....)

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

континуи
рано

4.000.000

Скраћење времена
чекања на пружање
медицинске помоћи
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Одржање стандарда у раду Дома здравља –
Дољевац, који су достигнути акредитацијским
статусом здравствене установе примарног нивоа
здравствене заштите

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

2.3.1.5

Набавка путничких и санитетских возила за потребе
Дома здравља

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

2.3.1.6

Проширење гаражног простора за потребе возила
Дом здравља

2.3.1.7

Континуирано занављање медицинске
(дијагностичке и терапеутске) и немедицинске
опреме са акцентом на ИТ технологију и софтвере

2.3.1.4

2.3.1.8

2.3.1.9

Опремање простора и набавка опреме за
успостављање службе Хитне помоћи

Опремање простора и набавка опреме за службу
дијализе у Дому здравља - Дољевац

континуи
рано

500.000

Обновљена
акредитација

Континуи
рано

10.000.000

Број набављених
путничких и
санитетских возила

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

2016.

1.500.000

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

континуи
рано

7.000.000

Вредност набављене
опреме

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

2023.

10.000.000

Успостављена служба
Хитне ппмпћи

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

2023.

10.000.000

Успостављена служба
дијализе

Површина прширеног
гаражног простора
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2.3.1.10

Проширење апотекарске делатности у оквиру Дома
здравља

2.3.1.11

Увођење енергетске ефикасности у објектима
здравствене заштите

2.3.1.12

Реконструкција и доградња објеката
здравствене заштите

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
фармацеутске куће

2021

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

континуи
рано

Општина Дољевац, Дом
здравља Дољевац,
Министарсво здравља,
донатори

континуи
рано

3.000.000

Број отворених
апотека

1.500.000

Смањени трошкови
ел. енергије и
трошкови грејања

38.000.000

Број реконструисаних
и дограђених
објеката

Износ и извори
финансирања

Индикатори

3.000.000

Број обухваћене деце
и наставника,
издвојених средстава,
организованих
такмичења

2.4. Стратешки циљ: Развој спорта и културних вредности
2.4.1. Програм: Подршка развоју спортске културе
Број

Пројекат

Партнери

2.4.1.1

Унапређење школског спорта на територији
општине Дољевац (набавка недостајуће спортске
опреме и реквизита, едукација наставнпг особља,
организација школских спортских такмичења,
подстицање талената, награђивање резултата,...)

Општина Дољевац, школе,
Министарство омладине и
спорта, донатори

2.4.1.2

Побољшање услова за извођење физичког
васпитања (Изградња, доградња, реконструкција
и адаптација фискултурних сала, терена за мале
спортове, „мини-пич“ терена и сл.)

Општина Дољевац, школе,
Министарство омладине и
спорта, донатори

Време

континуи
рано

2020

20.000.000

Број ф.сала
обухваћених
пројектом деце,
спортиста и рекреативаца који их користе
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2.4.1.3

2.4.1.4

2.4.1.5

2.4.1.6

Изградња и побољшање квалитета спортских
терена и објеката на територији општине
(Изградња тениских терена, уређење фудбалских
и игралишта за мале спортове, свлачионица, ...)

Општина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу,
Министарство омладине и
спорта, донатори

Побољшање услова за развој рекреативног спорта:
Изградња Аква парка

Стварање услова за развој спорта особа са
посебним потребама (прилагођавање терена,
ангажовање стручњака, организација
такмичења,..)

Спречавање насиља и промоција фер-плеја
(увођење годишње награде за фер-плеј,...)

Континуи
рано

70.000.000

Број обухваћених
терена и објеката,
број спортиста и
рекреативаца

Опотина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу,
Министарство омладине и
сппрта, донатори, ЈПП,
ТООД

Континуи
рано

400.000.000

Број изграђених
објеката, број
рекреативаца

Општина Дољевац, ЈП
Дирекција за изградњу,
Министарство омладине и
спорта, донатори, НВО,
Министарство рада
социјалне политике и
запошљавања

континуи
рано

3.000.000

Број обухваћених
особа са посебним
потребама

Општина, школе, ССОД

континуи
рано

500.000

Број награђених / %
смањења изгреда на
спортским теренима и
догађајима

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

континуи
рано

3.000.000

Број одржаних
манифестација,
учесника, гостију

2016

500.000

2.4.2. Програм: Подршка развоју културе
Број

Пројекат

Партнери

2.4.2.1

Промовисање, унапређење организација локалних
манифестација, као основ очувања културног
наслеђа, традиције и обичаја

2.4.2.2

Израда електронског каталога књига у оквиру
званичног сајта Јавне библиотеке

Општина Дољевац, Јавна
библиотека, Министарство
културе, НВО, донатори
Општина Дољевац, Јавна
библиотека, Министарство
културе, донатори

Број регистрованих
„оnline“ корисника
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2.4.2.3

Организација службе доставе књига на кућну
адресу за особе са посебним потребама (набавка
возила и обука достављача). – „Мобилна
библиотека“

Општина Дољевац, Јавна
библиотека, Министарство
културе, донатори

2023

3.000.000

2.4.2.4

Реконструкција и доградња објекта Јавне
библиотеке и домова-културе у општини Дољевац.

Општина Дољевац, Јавна
библиотека, Министарство
културе, донатори, ЈП
Дирекција

2023

40.000.000

2.4.2.5

Организација културно-спортских догађаја у време
ђачких распуста (биоскоп, представе, такмичења,..)

Општина Дољевац, Јавна
библиотека, ССОД,
Министарство културе, НВО,
донатори

континуир
ано

3.000.000

Број достављених
књига

Број реконструисаних
и дограђених
објеката
Број
организованих
представа,
учесника, гостију
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3.

ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

Степен приоритета

МЕРА - УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОБПЉШАЊА УСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

(висок)

3.1. Стратешки циљ: Стварање предуслова за заштиту животне средине
3.1.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка заштити животне средине
Број

Пројекат

Партнери

Време

3.1.1.1

Едукације запослених радника локалне самоуправе
и јавних предузећа и њихово оспособљавање за
доношење краткорочних и средњорочних планова и
програма за заштиту животне средине и заштиту и
одбрану од елементарних непогода и поступање у
другим ванредним ситуацијама

Општина Дољевац, МУП,
Министарство енергетике
развоја и заштите животне
средине, ЈКП

континуи
рано

3.1.1.2

Усвајање и имплементација општинских аката
битних за заштиту животне средине (Локалног и
Регионалног плана управљања отпадом,
Претходне студије оправданости са Генералним
пројектом прикупљања, каналисања и третмана
отпадних вода на територији општине, Процену
угрожености и План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, доношење ПДР-а
битних за заштиту животне средине...)

Општина, ресорна
Министарства, НВО

континуи
рано

Износ и извпри
финансирања

Индикатори

1.000.000

Број
оспособљених
радника

5.000.000

Број усвојених
аката,
спроведених
активности
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3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

3.1.1.9

Израда пројектно-техничке документације за
изградњу регионалне депоније на територији
општине, постројења за прешишћавање
отпадних вода и др., Објеката битних за заштиту
животне средине

Општина, град Ниш, ЈП и
ЈКП, Министарства РС,
донатори

2023

10.000.000

Број урађених
ПТД-а, издатих
грађевинских
дозвола
Број мониторинга,
издатих
обавештења и
препорука,
предузетих мера,
квалитет животне
средине
% остварених
уштеда, број
обухваћених
објеката...

Вршење редовних мониторинга воде, ваздуха,
земљишта и буке, обавештавање о
резултатима мерења и давање препорука

Општина, Министарства РС,
институти

континуи
рано

5.000.000

Увођење енергетске ефикасности у јавној расвети и
јавним објектима

Општина, јавна предузећа,
Министарва РС, НВО

континуи
рано

65.000.000

Израда мапе загађивача на територији Oпштине

Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори,
Консултанске компаније

2017

300.000

Израђена мапа

Израда елабората за покретања поступка за
стављање под заштиту појединих области на
територији општине

Општина Дољевац,
Консултанске компаније

2023

500.000

Израђен елаборат

континуи
рано

5.000.000

континуи
рано

500.000

Спровпђење Програма смањења популације
паса луталица
Набавка опреме и наставних средстава за потребе
едукација предшколске и школске деце у области
заштите животне средине

Општина Дољевац, азил за
псе и депонија поред Новог
гробља, ЈКП Дољевац
Општина Дољевац,
Основна школа,
Министарство за омалдину
и спорт, донатори

Смањен
број напада
паса
луталица
Количина
набављене
опреме
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3.1.1.10

Развој еколошког волонтеризма код омладине

Општина Дољевац,
Министарства РС, школе,
ПУ, ЈКП, донатори

3.1.1.11

Развијање свести и одгпворнпст грађана према
животној средини (увођење „Зеленог
телефона“, кажњавање загађиваша, ...)

Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине

3.1.1.12

Уклањање дивљих депонија

Општина Дољевац,
Министарство заштите
живптне средине

континуи
рано

континуи
рано

континуи
рано

500.000

Бroј вoлoнтера

500.000

Број одржаних
трибина, број
позива/пријава,
кажњених

20.000.000

Број уклоњених
депонија

3.1.2 Програм: Заштита водотокова и изворишта
Број

3.1.2.1

3.1.2.2

Пројекат

Партнери

Време

Заштита и уређење водотокова I и II реда

Општина Дољевац, МПШВ,
ЈП Дирекција, ЈКП Дољевац,
донатори

континуи
рано

Изградња постројења за прешишћавање
отпадних вода

Општина Дољевац,
Министарство
пољпоривреде, трговине,
шумарства и водопривреде,
ЈП Дирекција, ЈКП Дољевац,
донатори

2023

Износ и извори
финансирања

Индикатори

25.000.000

Количина отпада у
речним токовима,
Број поплава

512.400.000

Ниво загађености
река, земљишта
/ % обухваћених
испуста
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3.1.2.3

Побољшање квалитета воде за пиће, изворишта
и природних површинских вода,

3.2.

Општина Дољевац,
Министарства РС, ЈП, ЈКП,...

континуи
рано

3.000.000

Смањен број
оболелих од
бубрежних
болести, смањена
концентрација
штетних материја

Стратешки циљ: Заштита земљишта

3.2.1. Програм: Заштита од деградације и промене намене земљишта, као и уређење пољопривредног земљишта
Број

Пројекат

Партнери

3.2.1.1

Примена мера заштите пољопривредног земљишта
од деградације (спречавање неконтролисаног
коришћења пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, неконтролисаног
одлагања отпада,..)

Општина Дољевац,
Министарство
пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде

континуи
рано

Побољшање квалитета земљишта

Општина Дољевац,
Министарство
пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде,

континуи
рано

Успостављање задуживања и наплате екстра
пореза на необрађено пољопривредно земљиште

Општина Дољевац,
Министарство
пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

Број

Време

континуи
рано

континуи
Општина
Дољевац, Министарства
рано
РС, НВО, донатори
3.2.2. Програм: Рекултивисање деградираног земљишта

Повећавање свести локалне заједнице значају
спречавања загађивања земљишта

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

3.000.000

Смањење
површина
деградираног
земљишта

1.500.000

Повећање
приноса
засађених култура

1.500.000

500.000

Износ и извори
финансирања

Повећање
површине
обрађеног
пољопривредног
земљишта
Број одржаних
трибина и јавних
акција

Индикатори
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3.2.2.1

Уређење комплекса Малошких бара и
рекултивисање деградираног земљишта у
приобаљу Јужне Мораве у циљу развоја ловног,
риболовног и АКВА туризма

Општина Дољевац, ЈП
Дирекција, Министарство
пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде,
донатори

2023

50.000.000

Површина
рекултивисаног
земљишта, број
туриста

континуи
рано

5.000.000

Површина под
новим засадима
шуме

2021

2.000.000

Површина
рекултивисаног
земљишта

3.2.2.2

Повећање нивоа пошумљености оголелих
површина у вишим деловима општине

Општина Дољевац,
Министарство
пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде,
НВО

3.2.2.3

Рекултивисање пољопривредног земљишта у
јавној својини

Општина
Дољевац,Министарство
пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде

3.3.

Стратешки циљ: Заштита ваздуха и повећање производње и коришћења енергије из обновљивих извора
3.3.1. Програм: Унапређење знања и подстицајне мере за производњу обновљивих извора енергије

Број

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

3.3.1.1

Едукација становништва о потреби рационалније
потрошње воде за пиће и електричне енергије и
других ресурса путем медијске кампање, јавних
трибина, округлих столова

Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, ЈКП Дољевац,
донатори, консултанске
компаније

континуи
рано

1.500.000

Број едукација
/едукованих

3.3.1.2

Едукација становништва о могућностима
удруживања у производњи сировина и
набавци опреме за производњу енергената и
енергије из обновљивих извора

Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори,
Консултанске компаније

континуи
рано

1.500.000

Број едукација
/едукованих

10.000.000

Број нових
извора енергије

3.3.1.3

Улагање у коришћење алтернативних извора
енергије

Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори, ЈПП

континуи
рано
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3.4.

Стратешки циљ: Рециклажа

3.4.1. Програм: Успостављање организованог система рециклаже и подстицање искпришћења отпада
Број

Пројекат

3.4.1.1

Едукација становништва о потреби рециклаже и
подстицање селекције и искоришћења отпада

3.4.1.2

Увођење "Зеленог Телефона", са циљем да
спречи непрописно одлагање смећа и сваки
примећени облик загађења животне средине
и паркирање на зеленим површинама

3.4.1.3

3.4.1.4

3.4.1.5

Управљање електронским отпадом

Набавка контејнера за сортирање отпада из
домаћинстава и код других корисника

Опремање ЈКП-а

Партнери
Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори
Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори
Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори
Општина Дољевац,
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине, донатори, ЈКП,
ЈПП
Општина Дољевац,
донатори, ЈКП, ЈПП

Време

Износ и извори
финансирања

Индикатори

континуи
рано

1.500.000

Број едукованих
становника

континуи
рано

1.500.000

Број примљених
позива

1.500.000

Склопљен уговор
са фирмом
задуженом за
третман
електроског
отпада

комтинуи
рано

8.000.000

Број набављених
контејнера

комтинуи
рано

45.000.000

континуи
рано

Број нове опреме
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Члан 2
Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године објављена у „Службеном листу града Ниша“ бр.97/13
мења се у делу „8 Мониторинг и евалуација“ и гласи:
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Имајући у виду да свака стратегија и њен акциони план подлежу контроли и вредновању, Пројектни тим је предвидео да ће се у
овој стратегији, овом њеном делу посветити посебна пажња. У ту сврху, општина Дољевац ће именовати тело које ће израдити посебан
план за мониторинг и евалуацију, који ће обавезно садржати следеће елементе:
o Именована лица/тело за праћење реализације пројеката
o Временски план мониторинга
o Именована лица/тело за евалуацију
o Дефинисани термини за евалуацију
Именовано тело ће радити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са посебним освртом на
евентуалне препреке у реализацији и давати смернице за усклађивање акционог плана са већ урађеним.
Стратешки документ садржи укупан број од 147 пројеката, чија укупна вредност оквирно износи 7.569.670.000,00 динара
Члан 3
У осталом делу Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године остаје неизмењена.
Члан 4
Измену Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године објавити у „Службеном листу града Ниша“.
Број: 02-189
У Дољевцу, 17.12.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СО
Дејан Смиљковић
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