СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

И З В Е Ш Т А Ј О РЕАЛИЗАЦИЈИ

СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА 2012. ГОДИНУ

Неготин, април 2013. године

Легенда
Акциони план
Пројекти високог приоритета реализације
Пројекти средњег приоритета реализације
Пројекти ниског приоритета реализације
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СЛОР 2012 – 2021
Стратегија одрживог развоја
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРИОРИТЕТ:1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Визија:
2021. године Општина Неготин jе економски развијена општина, пољопривредни и туристички центар источног дела Србије. Општина привлачна
за инвеститоре, место подршке предузетништву , МСП сектору и започињању нових послова. Пољопривреда са прерађивачком индустријом су
одрживе и профитабилне привредне гране. Неготин је препознатљива туристичка дестинација која привлачи посетиоце из земље и иностранства.
1.1 Стратешки циљ: Унапређење
рада општинске администрације
1.1.1.

Степен приоритета
(висок/средњи/ниски)

Специфични циљ : Подизање капацитета општинске администрације путем усвајања стратешких докумената и установљавањeм база
података

1.1.1.1. Програм: Израда стратешких докумената и установљавање базе података

Број
1.1.1.1.2 В

Пројекат
Установљавање базе података о
локалној привреди

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАПОЧЕТ

1.2.Стратешки циљ: Унапређење и модернизација пољопривреде

Време
2012-2014.

Износ и извор
финансирања

ОПИС
ФОРМИРАНА БАЗА И
УСТАНОВЉЕН СИСТЕМ
АЖУРИРАЊА

Степен приоритета
(висок/средњи/ниски)
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1.2.1.Едукација пољопривредних произвођача и подршка удруживању
Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

1.2.1.1.В

Подршка удруживању и задругарству са
циљем бољег позиционирања
произвођача на тржишту

ЗАПОЧЕТ

2012-2021.

335 000,00дин
Буџет општине Неготин

1.2.1.3.С

Организовање сајмова и студијских
путовања

ЗАПОЧЕТ

2012-2021.

462 467,00 дин
Буџет општине Неготин

ЗАПОЧЕТ

2012-2021.

55 000,00 дин
Буџет општине Неготин

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

3 564 646,00
Средства аграрног буџета
општине

Појединци и удружења из
ове области

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

3 223 866,00
Средства аграрног буџета
општине

Појединци и удружења из
ове области

Број

1.2.1.4.С

Промовисање концепта органске
пољопривредне производње кроз
Центар за органску производњу

ОПИС
Средства аграрног буџета
планирана су за
унапређење рада
удружења
260 000,00 одобрено је ЗЗ
Уљарица за организацију
саветовања
пољопривредника ,202
467,00динара одобрено је
удружењу винара за посету
пољопривредном сајму
Општина и Центар за
органску производњу
представљени на сајму
пољопривреде у Новом
Саду

1.2.2.4. Развој воћaрства,виноградарства,ратарства и повртарства
Број

Пројекат

1.2.2.4.1.В

Субвенције и пројекти у области
воћарства и виноградарства

1.2.2.4.2.В

Субвенције и пројекти у области
пластеничке производње

ОПИС
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Број

Пројекат

1.2.2.4.3.В

Субвенције и пројекти у области
унапређења пољопривредне
механизације

1.2.2.4.7.В

Субвенције и пројекти у области
наводњавања

Износ и извор
финансирања

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

ОПИС

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

1 810 550,00
Средства аграрног буџета
општине

Појединци и удружења из
ове области

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

160 000,00
Средства аграрног буџета
општине

Појединци и удружења из
ове области

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

2 995 857,00
Средства аграрног буџета
општине

Појединци и удружења из
ове области

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

6 624 555,00
Средства аграрног буџета
општине

Појединци и удружења из
ове области

1.2.2.6.Програм: Развој сточарства и пчеларства
Број
1.2.2.6.1.В

1.2.2.6.2.В

Пројекат
Субвенције и пројекти у области
пчеларства
Унапређење расног састава у сточарској
производњи

Износ и извор
финансирања

ОПИС
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1.3.Стrешки циљ: Побољшање услова за развој и унапређење туризма

Степен приоритета
(висок/средњ/ниски)

1.3.1.4.Програм: Туристичка валоризација комплекса Вратна
Број

1.3.1.4.1.В

Пројекат
Уређење пешачких стаза и одмориштавидиковаца, обележавање стаза
путоказима и инфо таблама у оквиру
комплекса

СТАТУС ПРОЈЕКТА

ЗАПОЧЕТ

Време

2012-2015

Износ и извор
финансирања
Општина, Србија шуме,
Национални парк
Ђердап,Српска православна
црква, ХЕ Ђердап 2,
донаторски програми

ОПИС
ТООН је конкурисала
предлогом пројекта за
уређење пешачких стаза

1.3.1. 5.Програм: Туристичка валоризација комплекса Мокрањских стена
Број
1.3.1.5.2.С

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

Изградња паркинга и кампа са инфо
пунктом и санитарним чвором испред
комплекса

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2017

Општина, ЈП Србија
воде,ЈГП,ТООН,ТОС,донатор
ски програми

Време

Износ и извор
финансирања

ОПИС

1.3.1. 6.Програм: Туристичка валоризација обале Дунава
Број

1.3.1.6.1.В

Пројекат
Израда Детаљног плана регулације са
стратешком проценом утицаја на
животну средину за туристичко
рекреативни комплекс Дунавски Бисер у
Михајловцу: израда Студије

СТАТУС ПРОЈЕКТА

ЗАПОЧЕТ

2012-2022

Општина, надлежно
министарство,ЈПСрбија
воде,
ХЕ ,, Ђердап 2'', донатори ,
инвеститори,

ОПИС
Припремне активности на
изради документације
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Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

ОПИС

оправданости, техничке документације,
комунално опремање, саобраћајно
повезивање, избор инвеститора и
изградња

1.3.1.6.2.Н

Уређење кампа у Старом Михајловцу

ЗАПОЧЕТ

1.3.1.6.3.С

Активирање туристичког пристана у
Новом Михајловцу

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

1.3.1.6.4.В

Завршетак изградње спортско –
рекреативног комплекса на Кусјаку

ЗАПОЧЕТ

1.3.1.6.5.С

Уређење приобаља Дунава од
Слатинског моста до Радујевца

1.3.1.6.6.В

Организација спортско-рекреативних
манифестација на Дунаву

ЗАПОЧЕТ

ЗАПОЧЕТ

2012-2017

2012-2017

2012-2014

2012-2017
годишње

2012-2021
годишње

Општина, надлежно
министарство,ЈПСрбија
воде,
ХЕ ,, Ђердап 2'', донатори ,
инвеститори,
Општина, Министарство
економије и регионалног
развоја,ЈПСрбија воде,
ХЕ ,, Ђердап 2'', донатори ,
инвеститори,
Општина, Министарство
економије и регионалног
развоја,ЈПСрбија воде,
ХЕ ,, Ђердап 2'',Удружења,
донатори , инвеститори,
Општина, Министарство
економије и регионалног
развоја,ЈПСрбија воде,
ХЕ ,, Ђердап 2'',Удружења,
донатори , инвеститори,
Општина, Министарство
економије и регионалног
развоја, ТООН,
ТОС,Удружења, донатори ,
инвеститори,

ТООН у сарадњи са
Асоцијацијом за наутички
туризам радила је
припремне активности на
промени власништва
земљишта
Није започет због
недостатка планске
документације

У току 2012 године
комплетно Сређен спортски
терен са трибинама
3 км пута је
реконструисано,насипано
са каналима ,ивичњацима и
бедемом
Манифестације
Дан дунава,Ђердапска
регата,турнир у одбојци на
песку,спортска
такмичења,мото скуп

7

1.3.1. 7.Програм: Развој културно историјског туризма валоризација културно историјског наслеђа
Број
1.3.1.7.1. С

1.3.1.7.2.С

Пројекат
Унапређење водичке службе
Унапређење стања споменика културе
(споменици, манастири, цркве), старог
градског језгра

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

ЗАПОЧЕТ

2012-2015

Општина

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина, надлежна
минмистарства,Музеј
Крајине,донаторски
програми

ОПИС
Троје лиценцираних за
туристичке водиче

1.3.1. 8.Програм: Туристичка валоризација музичког фестивала „Мокрањчеви дани“
Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

1.3.1.8.1.В

Промоција фестивала на републичком и
међународном нивоу и проширење
садржаја фестивала

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина, Дом културе,
Министарство културе,
ТООН

Промоција је вршена у
свим медијима у
токучитаве године

1.3.1.8.2.С

Довршење уређења комплекса
Мокрањчеве куће

Спроведени радови на
унапређењу изгледа
мокрањчеве куће
Противпожарна заштита и
видео надзор

Број

ЗАПОЧЕТ

2012-2020

Општина, Дом културе

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор
финансирања

ОПИС

1.3.1. 9.Програм: Развој ловног туризма
Број

Пројекат

ОПИС

1.3.1.9.1.Н

Довршење и активирање ловачких
домова у Вратни, Алији, Дели Јовану

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2015

Општина,Надлежна
министарства, Србија шуме,
Удружења, донаторски
програми

Није започет због
недостатка средстава

1.3.1.9.2.Н

Обука за ловне водиче

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2017

Општина, Србија шуме,
Удружења, ТОС,ТООН

Није започет због
недостатка средстава
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1.3.10.Програм: Развој планинског туризма кроз изградњу туристичко рекреативног комплекса на Стеванским ливадама
Број

1.3.1.10.1.С

Пројекат
Израда урбанистичких планова,
програма и, техничке документације за
уређење и изградњу комплекса
Стеванских ливада, санација и
рехабилитација постојеће
инфраструктуре

СТАТУС ПРОЈЕКТА

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

Време

2012-2021

Износ и извор
финансирања
Општина, Србија шуме,
Удружења,МЗ Сиколе,
Донаторски програми

ОПИС

Није започет због
недостатка средстава

1.3.1. 11.Програм: Развој сеоског туризма
Број
1.3.1.11.1.В

1.3.1.11.2.В

1.3.1.11.3.С

Пројекат
Финансијска подршка локалне
самоуправе сеоским туристичким
домаћинствима

Обукa ангажованих за бављење
сеоским туризмом

Промоција и неговање старих заната у
функцији туристичке понуде

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

315 056,00дин
Општина Неготин

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина,ГИЗ

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина, ТООН

ОПИС
Средства аграрног
буџета
Едукација је
организована кроз
пројекат Аутентично
етно финансиран од
стране ГИЗ а
Општина даје
бесплатан простор и
делом финансира
активности задрузи
ЗАНАРТ која негује
старе занате
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1.3.1.12.Прoграм: Повећање атрактивности животног простора и унапређење квалитета животне средине и здравља локалног
становништва и посетилаца
Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

1.3.1.12.1.С

Пројекти смањењa
загађења,воде,ваздуха,земљишта,
нивоа јонизујућег зрачења и алергена у
циљу унапређења животне средине и
атрактивности туристичког простора

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

1.3.1.12.2.С

Пројекти очувања флоре и фауне,
подручја као и ретких и нестајућих врста

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

1.3.1.12.3. В

Пројекти еколошког, комуналног и
пејзажног уређења туристичког
простора

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Износ и извор финансирања

ОПИС

Општина, надлежна
министарства, донаторски
програми

Пројекти овог типа
биче започети кроз
Програм рада службе
за заштиту животне
средине

Општина, надлежна
министарства, донаторски
програми
Општина, надлежна
министарства, донаторски
програми

1.3.1.13.Програм: Унапређење видљивости, доступности и промоција туристичких локација и манифестација
Број

Пројекат

1.3.1.13.1.В

Израда и постављање туристичке
сигнализације на територији
општине

1.3.1.13.2.В

Промоција свих типова туризма у
медијима и израда промотивног
материјала

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ЗАПОЧЕТ

2012-2015

Општина, ТООН, РАРИС,
надлежна
министарства,донаторски
програми

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина, ТООН, РАРИС,
надлежна
министарства,донаторски
програми

ОПИС
Кроѕ пројекат Вински
пут,финансиран од стране
Министарства урађена је
сигнализација
ТООН је урадила пројектну
документацију за
постављање туристичке
сигнализације кроз целу
општину и за средства
конкурисала за донаторска
средства
Промотивни материјали су
рађени короз пројекте ГИЗ а
али и од сопствених
средстава.У сарадњи са ТОС

10

Број

Пројекат

1.3.1.13.3.С

Организација нових
манифестација у свим областима
туризма и унапређење постојећих

1.3.1.13.4.В

Представљање локалне
туристичке привреде
на домаћим и иностраним
сајмовима

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина, ТООН, РАРИС,
надлежна
министарства,донаторски
програми

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина, ТООН, РАРИС,
надлежна
министарства,донаторски
програми

ОПИС
ом снимљен је и спот СОУл
фуд Србија,набавлјен је
интереактивни излог,рађени
су и промотивни материјали
у сараднји са суседним
општинама,али и материјали
за промоцију јабуковца кроз
пројекат богатство
различитости.
Интерактивни иѕлог,спот соул
фоод србиа на ген скупстини
ун
Сајам меда и вина,Весела
чаршија,Смедовачки
божуле,Крајинска
берба,Крајински
обичаји,Сусрети села
ТООН и КЛЕРР представили
су Општину Неготин на 7
сајмова туризма и 3 бизнис
сајма

1.3.2. Специфични циљ : Јачање капацитета запослених у туризму

1.3.2.1. Програм: Унапређење професионалних знања и вештина запослених у туризму
Број
1.3.2.1.1.С

Пројекат
Обука за рад на компјутеру за
запослене у ТО, угоститељству,
хотелијерству, сеоском туризму

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2015
годишње

Општина, ТООН,РАРИС, надлежна
министарства, донаторски
програми

ОПИС
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Број
1.3.2.1.2.С

1.3.2.1.3.С

Пројекат
Курсеви страних језика за
запослене у ТО, угоститељству,
хотелијерству, сеоском туризму

Обука о специфичним стручним
знањима за запослене у туризму

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012-2017
годишње

Општина, ТООН,ТОС,РАРИС,
надлежна министарства,
донаторски програми

ОПИС

ТООН је у сарадњи
са светском
туристичком
организацијом
организовала обуку
запослених

2012-2021
годишње

Општина, ТООН,ТОС,РАРИС,
надлежна министарства,
донаторски програми

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина -буџет

Подршка се одвија
кроз аграрни буџет

ЗАПОЧЕТ

2012-2021
годишње

Општина- буџет

Подршка се одвија
кроз аграрни буџет

ЗАПОЧЕТ

1.3.3. Специфични циљ: Институционална подршка развоју туризма

1.3.3.1. Програм: Субвенције за подстицај развоја сеоског туризма
Број
1.3.3.1.1.С
1.3.3.1.2.С

Пројекат
Пројекти
подршке сеоским туристичким
домаћинствима
Увођење нових типова субвенција у
туризму

ОПИС

1.3.3.2. Програм:Активирање институција у туризму и култури ради афирмације Неготина као посебне туристичке дестинације
Број

1.3.3.2.1.В

Пројекат
Унапређење приступности података о
туризму кроз израду и ажурирање базе
података свих туристичких ресурса,
капацитета и потенцијала на сајту ТО и
општине

СТАТУС ПРОЈЕКТА

ЗАПОЧЕТ

Време

2012-2021
годишње

Износ и извор финансирања

ОПИС

Општина, Надлежна
министарства,донаторски
програми

Припремљени подаци
о туристичкој
привреди на сајту ТО
и општине
Израђена база
Број посетилаца
сајтова
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1.4. Стратешки циљ: Развој инфраструктуре

1.4.1.Специфични циљ: Изградња, унапређење и развој инфраструктуре

1.4.1.1. Програм: Санација општинских путева

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

Број
1.4.1.1.2.В

1.4.1.1.3.В

Уређење пољских путева на подручју
општине

Санација општинске путне
мреже,реконструкција улица са
комуналном инфраструктуром

Општина Неготин,Јавно
предузеће за
грађевинско земљиште
општине Неготин, МЗ,
надлежно министарство

2012-2021

500.000.000,00дин
Буџет општине, надлежно
министарство, донатори

7843,5396 м атарских
путева је обновљено

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

Буџет општине, надлежно
министарство

Део путне мреже
саниран

Буџет општине, надлежно
министарство

Урађена
документација

1.4.1.1.4.В

Реконструкција улица Даничићеве и
Милинкове

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

1.4.1.1.5.В

Реконструкција улице Стефаније
Михајловић

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

Буџет општине, надлежно
министарство

Урађена
документација
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1.5. Стратешки циљ : Јачање и одрживост локалне привреде

1.5.1.Специфични циљ : Подизање капацитета радне снаге
1.5.1.1. Програм: Анализа постојећих ресурса и обука
Број

Пројекат

1.5.1.1.2.В

Едукација и преквалификација
незапослених лица

1.5.1.1.3.В

Програми едукације за предузетнике и
МСП сектор

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАВРШЕН ЗА 2012

ЗАВРШЕН ЗА 2012

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

годишње

100.000,00 рсд
Општина Неготин, Влада РСнадлежно министарство,НСЗ,
донатори

У складу саЛАП ом за
запошљавање
удађена је едукација
за израду бизнис
планова

годишње

100.000,00рсд
Општина Неготин, Влада РСнадлежно министарство,НСЗ,
донатори

Од стране КЛЕРР а
одржана едукација за
зашиту од пожара

1.5.2. Специфични циљ: Унапређење услова за инвестирање

1.5.2.1. Програм: Унапређење привредне инфраструктуре и маркетинг
Број
1.5.2.1.1.В

1.5.2.1.5.В

Пројекат
Уређење индустријске зоне – „Зона
складишта“

Израда промо материјала КЛЕРР

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

2.000.000,00рсд
Буџет општине Неготин, Влада
РС-надлежно министарство,
донатори,

ЗАПОЧЕТ

ЗАВРШЕН ЗА 2012

Износ и извор финансирања

годишње

Буџет општине

ОПИС
Урађена је студија
оправданости
индустријске зоне
Направљен водич ѕа
инвестирање у Неготин
на српском и на
енглеском језику
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Број
1.5.2.1.6.В

1.5.2.1.7.С

1.5.2.1.8.В

1.5.2.9.В

Пројекат
Локалне олакшице за постојећа и нова
МСП и предузетнике
Програм укључивања државних,
регионалних и других институција у
циљу валоризовања локалних
привредних ресурса
Планирање и мапирање атрактивних
локација за инвестирање а које у себи
садрже природне повољности и
специфичности и представљају
компаративну предност општине
Неготин
Израда Програма могућности улагања
дијаспоре у општину Неготин

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

ЗАПОЧЕТ

годишње

Буџет општине Неготин, Влада
РС-надлежно министарство

Једна нова олакшица

ЗАПОЧЕТ

годишње

Буџет општине Неготин, Влада
РС-надлежно министарство

Сарадња са РАРИС
ом и
министарствима

ЗАПОЧЕТ

годишње

500.000,00рсд
Буџет општине Неготин, Влада
РС-надлежно министарство

Одређено 6
атрактивних
локација ѕа
инвестирање

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

годишње

300.000,00рсд
Буџет општине Неготин, Влада
РС-надлежно министарство

1.5.3. Специфични циљ: Подршка развоју предузетништва и МСП сектору
1.5.3.1.Програм: Програми подршке развоју предузетништва
Број
1.5.3.1.1.В

1.5.3.1.2.В

1.5.3.1.3.В

1.5.3.1.4.В

Пројекат
Субвенције послодавцима за отварање
нових радних места и субвенције за
самозапошљавање
Оснивање Фонда за подстицај привреде
– развој старих заната, МСП и
предузетништва и ИТ сектора
Унапређење положаја младих и жена
кроз самозапошљавање у руралној
Организовање едукативних програма
ради подстицања предузетништва
младих и жена на селу

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

ЗАВРШЕН ЗА 2012

годишње

5.000.000,00
Буџет општине Неготин, Влада РСнадлежно министарство, НСЗ

У складу са ЛАП ом за
запошљавање за
2012

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

годишње

Буџет општине Неготин, Влада РСнадлежно министарство, НСЗ

ЗАПОЧЕТ

годишње

ЗАПОЧЕТ

годишње

100.000,00рсд
Буџет општине Неготин, Влада РСнадлежно министарство, НСЗ
100.000,00рсд
Буџет општине Неготин, Влада РСнадлежно министарство, НСЗ

У складу са ЛАП ом за
запошљавање за
2012
Асоцијација за
развоју уз подршку
општине
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Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС
реализовала је
пројекат подршке
женском
предузетништву
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ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
СЛОР 2012 – 2021
Стратегија одрживог развоја
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРИОРИТЕТ:2. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Визија : Општина Неготин је 2021.године, средина са развијеним системом друштвеног развоја, са услугама доступним
свим грађанима, општина задовољних грађана, безбедна средина са развијеним хуманим односима и једнаким
могућностима, уз пуно поштовање различитости, људских права и људског достојанства

2.1.Стратешки циљ: Унапређење капацитета локалне
заједнице за квалитетније задовољавање потреба свих
становника

Степен приоритета
(висок/средњ/ниски)

2.1.1.Специфични циљ : Унапређење капацитета кроз капиталне инвестиције и одржавање објеката и опреме

2.1.1.2. Унапређење инфраструктурних капацитета у области образовања
Број
2.1.1.2.1.В

Пројекат
Радови на инвестиционом одржавању
основних школа у општини Неготин

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАПОЧЕТ

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

2012-2021

4.334.937,11 динара
Локална самоуправа
(суфинансирање), Надлежно
министарство

Инвестиционо
одржавање основних
школа-12школа
обухваћено
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Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС
Инвестиционо
одржавање основних
школа-4 средње
школе обухваћене
Део инвестиционог
одржавања односи
се и на набавку
основних средстава
Део инвестиционог
одржавања односи
се и на набавку
основних средстава

2.1.1.2.2.В

Радови на инвестиционом одржавању
средњих школа у општини Неготин

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

16.115.310,92 динара
Локална самоуправа
(суфинансирање), Надлежно
министарство

2.1.1.2.6.С

Набавка опреме за основне школе

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

Локална самоуправа
(суфинансирање), Надлежно
министарство

2.1.1.2.7.С

Набавка опреме за средње школе

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

Локална самоуправа
(суфинансирање), Надлежно
министарство

2.1.1.3. Унапређење инфраструктурних капацитета у области спорта и културе
Број
2.1.1.3.1.С

Пројекат
Санација сеоских домова културе

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАПОЧЕТ

Време

Износ и извор финансирања

2012-2021

Локална самоуправа
(суфинансирање),Месна заједница

ОПИС
Санирано 3 дома
културе

2.1.2. Унапређење стручних и професионалних капацитета и модернизација у друштвеном сектору

2.1.1.1. Програм: Унапређење стручних и професионалних капацитета и модернизација у области социјалне и здравствене заштите
Број

2.1.2.1.1.В

Пројекат
Стручно усавршавање свих субјеката у
систему социјалне заштите

СТАТУС ПРОЈЕКТА

ЗАПОЧЕТ

Време

2012-2021

Износ и извор финансирања

ОПИС

Локална самоуправа Донаторска
средства

Обука за персоналне
асистенте и за помоћ
у кући деци са
инвалитетоми
њиховим
породицама
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2.1.2.2.Унапређење стручних и професионалних капацитета и модернизација у области образовања,спорта и културе
Број
2.1.2.2.1.С

Пројекат
Едукација кадрова у области
инклузивног образовања

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАПОЧЕТ

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

2013-2021

Донаторска средства, Локална
самоуправа,Министарство
просвете

Тимови по 6 људи на
4 едукације

2.1.2.2.2.С

Едукација и усавршавање радника у
култури

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

2.1.2.2.3.С

Едукација и усавршавање образовног
кадра

ЗАПОЧЕТ

2013-2021

2.1.2.2.4.В

Усклађивање образовних профила са
потребама привреде у општини

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

2.1.2.2.6.В

Подршка школским такмичењима

ЗАПОЧЕТ

2012-2021

Донаторска средства, Локална
самоуправа,Министарство
просвете

Донаторска средства, Локална
самоуправа,Министарство
просвете

Локална
самоуправа,Министарство
просвете
521 284.86 динара
Локална самоуправа

У току 2012 године
присуствовано је
едукацијама које се
односе на законску
регулативу
У складу са
законском
регулативом
запослени су имали
најмање по 30 сати
едукације
Један нов образовни
профил
Трошкови такмичења
финансирају се из
буџета општине

2.1.3.Унапређење програма рада-увођење нових услуга и модернизација постојећих

2.1.3.1. Унапређење квалитета рада, увођење нових услуга и модернизација постојећих у области социјалне и здравствене заштите
Број

Пројекат

2.1.3.1.2.В

Помоћ у кући за децу са инвалидитетом
и њихове породице

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАПОЧЕТ

Време

Износ и извор финансирања

2012-2021

Донаторска средства, Локална
самоуправа,

ОПИС
У току 2012 године
25 корисника услуге
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Број
2.1.3.1.3.В

Пројекат
Помоћ у кући за стара лица

СТАТУС ПРОЈЕКТА
ЗАПОЧЕТ

Време

Износ и извор финансирања

2012-2021

Локална самоуправа Надлежно
инистарство,

ОПИС
У току 2012 године
25 корисника

2.1.3.2. Унапређење квалитета рада-увођење нових услуга и модернизација постојећих у области образовања,спорта и културе
Број

2.1.3.1.1.В

Пројекат
Унапређење квалитета живота младих
кроз активности Канцеларије за младе

СТАТУС ПРОЈЕКТА

ЗАПОЧЕТ

Време

2012-2021

Износ и извор финансирања

ОПИС

Донаторска средства, Локална
самоуправа, Надлежно
инистарство

Канцеларија је у току
2012 године сарађивала
са ТООН ом и ЛС на
свим органиѕованим
манифестацијама,дечија
недеља,културно лето

20

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СЛОР 2012 – 2021
Стратегија одрживог развоја
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА
За заштиту животне средине

Визија : 2021. године Општина Неготин одрживо управаља природним ресурсима са одговорним понашањем својих
грађана према живоној средини.

3.1 Стратешки циљ: Заштита и коришћење природних Степен приоритета
ресурса у складу са принципима одрживог развоја

(висок/средњ/ниски)

3.1.1. Специфични циљ : Унапређење рада општинске администрације
3.1.1.1. Програм: Израда стратешких докумената
Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

3.1.1.2. Програм: Израда студија и анализа

3.1.1.3. Програм: Активности општинске администрације на увођењу мониторинга
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Број

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

3.1.1.3.1.В

Редован мониторинг пијаће воде из
водовода ( градског и сеоских ) и са
јавних чесама и бунара

ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет општине , ЈКП „Бадњево“

3.1.1.3.2В.

Редован мониторинг параметара
отпадних вода и квалитета површинских
вода

ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет општине, ЈКП „Бадњево“

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет општине , надлежна
министарства ,донатори

ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет општине, надлежна
министарства, донатори

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет општине , надлежна
министарства ,донатори

Реализација пројекта
почиње у априлу
2012
Није започет због
недостатка средстава

ЗАПОЧЕТ

континуално

ЛС

Служба је формирана
о опремљена

3.1.1.3.3.С

Пројекат

Редован мониторинг земљишта

3.1.1.3.4.В

Редован мониторинг аерозагађењ и
алергена

3.1.1.3.5. В

Акустично зонирање општине и
мониторинг буке

3.1.1.3.6.В

Унапређење рада служби за ванредне
ситуације и инспекцијских служби

ОПИС
Мониторинг пијаће
воде обавља се
редовно
Мониторинг пијаће
воде обавља се
редовно
Није започет због
недостатка средстава

3.1.1.4. Реализација студијa заштите споменика природе
Број
3.1.1.4.1. С

3.1.1.4.2. С

3.1.1.4.3. С

Пројекат
Студија заштите
Прерасти у кањону Вратне
Студија заштите
Споменик природе Сутеска
Сиколске реке са водопадом на
мокрањској стени
Студија заштите
Тунелска пећина прераст у
кањону Замне

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања
Буџет општине Неготин

ЗАВРШЕН

2012

ЗАВРШЕН

2012

ЗАВРШЕН

2012

ОПИС
Заштићен споменик
природе

Буџет општине Неготин

Заштићен споменик
природе

Буџет општине Неготин

Заштићен споменик
природе
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3.1.2. Специфични циљ : Уређење и повећање јавних зелених повшина на територији општине Неготин

3.1.2.1. Програм: Заштита јавних зелених површина у насељеним местима
Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

3.1.2.1.1.В

Доношење Одлука о изради пројектно
техничке документације о уређењу јавних
зелених површина и дечијих игралишта
на територији општине Неготин и и
реализација пројеката

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

2012

Износ и извор финансирања
ЛС

ОПИС
Реализација се
планира за наредни
период

3.1.3.Специфични циљ: Побољшање квалитета вода

3.1.3.1. Програм: Снабдевање свих насељених места квалитетном пијаћом водом

3.1.3.2. Програм:Контрола отпадних вода
Број
3.1.3.2.3.В

Пројекат
Израда техничке документације
реконструкције постројења за
пречишћавање санитарно – отпадних
вода града Неготина

СТАТУС ПРОЈЕКТА
У ТОКУ

Време
2012

Износ и извор финансирања
8.000.000,00 РСД
Буџет
ОпштинеНеготин ЈКП Бадњево,
Републичка дирекција за
воде,надлежно министарство

ОПИС
Техничка
документација се
налази на ревизији
,постојећа није
коначна
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3.1.4.Специфични циљ: Унапређење система за управљање чврстим комуналним

3.1.4.1.Програм: Регионални приступ управљању отпадом кроз примену Плана управљања отпадом
Број

Пројекат

3.1.4.1.1.В

Наставак сарадње са општинама региона
на изградњи депоније „Халово“

3.1.4.1.2.С

Израда урбанистичке и пројектне
документације за изградњу трансфер
станице у Неготину

3.1.4.1.3.С

Изградња трансфер станице

СТАТУС ПРОЈЕКТА
НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

Време
2012
Повезано са
регионалним
пројектом
„Халово“
Повезано са
регионалним
пројектом
„Халово“

Износ и извор финансирања
Буџети општина Борско и
зајечарског округа, Надлежна
министарства, Фонд за заштиту
животне средине, ИПА фондови
Буџет Општине, Надлежна
министарства, Фонд за заштиту
животне средине, ИПА фондови,
донације
Буџет Општине, Надлежна
министарства, Фонд за заштиту
животне средине, ИПА фондови
,донације

ОПИС
Још увек није започет

Још увек није започет

Још увек није започет

3.1.4.2. Програм: Проширење система сакупљања отпада на територији општине Неготин

3.1.4.3.Програм: Еколошки одрживо управљање отпадом
Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања
Буџет Општине Неготин

3.1.4.3.2.В

3.1.4.3.6.В

Санација постојећих дивљих депонија

Израда пројекта центра за разврставање

ЗАПОЧЕТ

континуирано

ЗАВРШЕН

2012

800.000,00 РСД

ОПИС
Општин Неготин кроз
јавно приватно
партнерство
континуирано чисти
дивље депоније на
територији општине
Израђен пројекат
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Број

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

и привремено складиштење
рециклабилног материјала и посебних
токова отпада

Износ и извор финансирања

ОПИС

Буџет Општине Неготин ,
надлежно министарство, Фонд за
заштиту животне средине ,ЈКП
„Бадњево“

3.1.5.Специфични циљ: Унапређен ниво еколошке свести грађана

3.1.5.1. Програм: Информисање и едукација о стању и унапређењу животне средине и укључивање грађана у активности заштит
животне средине
Број
3.1.5.1.2.В

3.1.5.1.3.В

3.1.5.1.4.В

3.1.5.1.5.В

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Коришћење расположивих локалних
медија за информисање и едукацију
грађана

ЗАПОЧЕТ

Едукација деце предшколског и школског
узраста путем радионица, предавања,
боравка у природи

ЗАПОЧЕТ

Едуковање грађана и стручне
јавности кроз трибине,
предавања, стручне скупове и
штампање едукативногматеријала
Промовисање јавно приватног партнерства
за решавање питања чврстог комуналног
отпада

3.1.5.1.6. С

Обележавање важних датума из еколошког
календара

3.1.5.1.7.С

Организовање ЕКО КАМПА

Време
2012

континуално

Износ и извор финансирања
Буџет Општине Неготин

Буџет Општине Неготин

Буџет Општине Неготин,
ЗАПОЧЕТ

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ
ЗАПОЧЕТ

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

континуално

континуално

За потребе
информисања
грађана креиран је
промотивни
материјал

Буџет Општине Неготин

Буџет Општине Неготин , надлежно
континуално министарство
континуално

ОПИС
Кроз промоцију
манифестација грађани
су били информисани
Одржане су 4
радионице са
предшколскоми
школском децом

Буџет Општине Неготин , надлежно

Обележени сви важни
датуми,дан планете
ѕемлје,дан дунава...
Одржан камп – број
учесника кампа
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Број

Пројекат

3.1.5.1.8.В

Акције уклањања чврстог отпада са јавних
површина(МЗ у селу и граду, паркови,
окружење око стамбених зграда, јавних
установа)

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ОПИС

министарство

3.1.5.1.9.В

3.1.5.1.10.С

ЗАПОЧЕТ
континуално
ЗАПОЧЕТ

Акције уређења обале Дунава

ЗАПОЧЕТ

Организација тематских манифестација
(карневала, приредби и т.д.)

Повремено

повремено

ЛС континуално
организује акције
чишћења по пријавама
грађана
У току 2012 године
Буџет Општине Неготин буџетски фонд за заштитуживотне више пута је
средине, , надлежно министарство, организована акција
донације
чишћења
При свим
Буџет Општине Неготин - буџетски манифестацијама
фонд за ЗЖС,, донације
води се рачуна о
еколошком аспекту
Буџет Општине Неготин буџетски фонд за заштиту животне
средине, , надлежно министарство

3.1.6.Специфични циљ: Побољшање квалитета ваздуха

3.1.6.1. Програм: Смањење емисије штетних гасова
Број
3.1.6.1.1. В

3.1.6.1.3.В

3.1.6.1.4.В

Пројекат
Израда пројекта и реализација за
реконструкцију димњака на топланама
Борска и В.Влаховић, са уградњом
филтера за пречишћавање испуштених
гасова
Едукација грађана у циљу смањења
неконтролисаног спаљивања кућног и
дворишног смећа, стрњике итд.
Функционалан систем контроле и заштите
градске депоније од намерног и
самозапаљивања (до изградње ТС)

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

Износ и извор финансирања

ЗАВРШЕН

2012

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет Општине Неготин ,
надлежно министарство

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

континуално

Буџет Општине Неготин, ЈКП
донације

5.000.000,00 РСД
Буџет Општине Неготин , ЈКП,

ОПИС
Израђен пројекат
Реконструисани
димњаци
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3.1.7.Специфични циљ: Успостављање система рационалног газдовања енергијом

3.1.7.1. Програм: Повећање енергетске ефикасности

3.1.7.2. Програм: Повећање употребе обновљивих извора енергије
Број
3.1.7.2.1.В

3.1.7.2.2.В

Пројекат

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Промовисање употребе обновљивих
извора енергије

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

Стимулисање развоја пројеката везаних
за коришћење обновљивих извора
енергије и пројеката везаних за
побољшање енергетске ефикасности

НИЈЕ ЗАПОЧЕТ

Време
континуално

континуално

Износ и извор финансирања

ОПИС

Буџет Општине Неготин ,
надлежна министарства,
донатори,Фондови ЕУ
Буџет Општине Неготин ,
надлежна министарства,
донатори,Фондови ЕУ

3.1.7.3. Програм: Примена мера енергетске ефикасности на јавне зграде
Број
3.1.7.3.2.В

Пројекат
Реализација идејног пројекта за
извођење радова на инвестиционом
одржавању зграде општине Неготин

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Време

ЗАПОЧЕТ
2012-2013

Износ и извор финансирања
25.000.000,00 динара
Буџет Општине Неготин, ,
надлежна министарства,
донатори,Фондови ЕУ

ОПИС
Расписана јавна
набавка за избор
извођача радова
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