ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
2015-2020.
ЗА 2016. ГОДИНУ

Октобар 2017. године

САДРЖАЈ
УВОД……………………………………………………………………………………………..3
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2015-2020.
У 2016. ГОДИНИ………………………………………………………………………………....4
Преглед остварења стратешког циља 1…………………………………………………………4
Преглед остварења стратешког циља 2………………………………………………………….7
Преглед остварења стратешког циља 3……………………….………………………………..11
Преглед остварења стратешког циља 4……………………………….……………..…………14
Преглед остварења стратешког циља 5……………………………………….……………..…20
ЗАКЉУЧАК……………………………………………………………………………………...21

Извештај о реализацији Програма развоја града Лесковца 2015-2020. за 2016. годину

Страна 2

УВОД
На основу члана 59. став 1. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 25. став 1. тачка 47. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', бр.
12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 14. и
15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. године, донела је Одлуку о градској
управи града Лесковца.
Чланом 14. Одлуке о градској управи града Лесковца одређено је да Одељење за
друштвене делатности и локални развој буде задужено за припрему, израду и праћење
реализације стратешких развојних докумената града и стратешких докумената од значаја за
локални развој.
Одељење за друштвене делатности и локални развој је на основу Одлуке о градској
управи града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 2/17. године), носилац
активности на изради годишњих Извештаја о реализацији Програма развоја града
Лесковца.
Програм развоја града Лесковца је планско-развојни документ који треба да пружи
смернице и подстицаје за будући развој локалне заједнице у периоду од 2015. до 2020.
године. Програм је сачињен у складу са Стратегијом одрживог развоја града Лесковца
2010-2019.године, могућностима носилаца развојних активности и потребама
становништва града Лесковца за бржим развојем.
Пре израде Програма урађен је Извештај о остваривању Програма развоја града
Лесковца за период 2009-2013. године и анализа имплементације Стратегије у периоду
2010-2014. године, на основу чега су координациони тим и радни тим за израду Програма
(89 лица, представника институција града Лесковца) урадили Акциони план којим су
обухваћени најважнији пројекти/програми којима ће Лесковац за следећих шест година
остварити развојне циљеве постављене у стратегији.
Процењења вредност пројеката у акционом плану за 2015-2020. износи приближно
39.565.742 ЕУР. Финансијски оквир неопходан за реализацију програма/пројеката
представљен je у табели испод :
Процењена вредност пројеката у акционом плану за 2015-2020. годину
Приоритет

Укупна вредност
програма и
пројеката

Учешће града

Други
донатори

Укупно

4.758.889.097

1.856.307.319

2.902.581.778

1.

Урбaнизација

1.616.912.413

713.010.000

903.902.413

2.

Привреда и економија

1.982.750.000

701.400.000

1.281.350.000

3.

Заштита животне
средине

154.350.000

75.750.000

78.600.000

972.290.924

349.396.559

622.894.365

32.585.760

16.750.760

15.835.000

4. Друштвене делатности
5.

Буџет и управа
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У циљу успешне имплементације сваке фазе Програма развоја, процес стратешког
планирања укључује и праћење реализације Програма.

ИЗВЕШ ТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2015 2020. У 2016. ГОДИНИ
Извештај о реализацији Програма развоја града Лесковца 2015-2020. за 2016.
годину урађен је на основу годишњих Извештаја о раду носиоца реализације Програма
развоја града Лесковца за 2016. годину и радних састанака са представницима носиоца
реализације пројеката.
За пројекте за које је за носиоца одређена ЈП Дирекција за урбанизам и изградња
извештај је доставило ЈП Урбанизам и изградња, док је за оне пројекте чији је носилац
била Агенција за локални економски развој (АЛЕР) извештај достављен од стране Градске
управе - Одељење за друштвене делатности и локални развој.
Приликом израде, утврђено је да код појединих пројеката у делу планираног
(процењеног) финансијског оквира и утрошка средстава у току реализације постоје
одређена одступања. Поред ових одступања планираних (процењених) буџета пројеката,
који су одређени приликом израде овог стратешког документа у односу на буџет у току или
након реализације, евидентно је да код појединих пројеката није било финансијског
улагања у реализацији. Наиме, одређени број пројеката реализован је делимично или у
потпуности без обезбеђења посебног буџета, кроз реализацију активности из текућег
пословања носиоца пројеката.
Преглед остварења по утврђеним стратешким циљевима Програма развоја града
Лесковца 2015-2020. година је следећи:
Преглед остварења стратешког циља 1:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 : Створити просторно-урбанистичке услове за унапређење
квалитета живота грађана Лесковца у складу са принципима одрживог развоја и
предузетничком традицијом

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ У 2016.
ГОДИНИ

1

2

Унапређење
(оргaнизaциja,крeирaњe и
aжурирaњe) ГИС бaзe
пoдaцимa из Прoстoрнoг
и урбaнистичких плaнoвa
Усаглашавање важећег
Генералног
урбанистичког плана
Лесковца 2010-2021

Временск
и
оквир

Финансијски
преглед
реализације
у РСД

Степен
физичк
е
реализ
ације у
%

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2020.

9.357.537,00
(Град
935.753,70,
Донација
8.421.783,30)

23

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2016.

0

0

Носилац
реализације
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3

Преиспитивање кроз
усаглашавање важећих
Планова генералне
регулације

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

4

Преиспитивање кроз
усаглашавање важећих
Планова детаљне
регулације

5

2016.

0

0

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2016.

0

0

Израда ПДР-а за
индустријске зоне

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2016-2018.

0

100

6

Израда ПДР за стамбено
насеље ''Обрад Лучић'' у
Лесковцу – подручје ПГР
16

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2016.

0

0

7

Израда ПДР за стамбено
насеље ''Охридско'' у
Лесковцу – подручје ПГР
10

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2016.

600.000,00

40
(део
наведен
ог
насеља)

8

Израда ПДР за стамбено
насеље ''Славко
Златановић'' у Лесковцу –
подручје ПГР 10

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2016.

0

0

2015-2020.

7.408.200
(60.000 €
прерачунато
по средњем
курсу НБС на
дан
30.12.2016.
године
1 € =123,47
РСД)

11

ЈКП Водовод

2015-2020.

15.792.122,34
РСД (ЈП
Урбанизам и
изградња)

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2020.

9

10

11

Изградња секундарне
канализационе мреже

Изградња секундарне
водоводне мреже
Прoширeњe и
рeкoнструкциja Булeвaрa
Никoлe Пaшићa, oд ул.
Нишкe дo улицe 28. мaртa
у Лeскoвцу

ЈКП Водовод

0
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12

Oбилaзницa oкo грoбљa
нa Хисaру

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2016.

0

0

13

Изрaдa мaгистрaлнoг
тoплoвoдa “Црвeнa
Звeздa“-1км

ЈКП Топлана

2015-2016.

0

0

14

Урeђeњe тргa, пaркa и
oстaлих jaвних пoвршинa
у цeнтрaлнoj грaдскoj
зoни у Лeскoвцу

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2020.

21.946.408,64

44

15

Изгрaдњa спрaтнe jaвнe
гaрaжe

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2020.

0

0

AЛЕР

2016-2017.

0

0

2015-2019.

0

0

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2016.

5.371.245,43

40

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2016.

6.374.387,10

28

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2016.

5.829.704,67

2015-2016.

2.731.111,50

100

2015-2016.

4.179.598,87

81

2015-2016.

0

0

16

17

18

19

20

21

22

23

Уређење
етноархеолошког паркашума ''Хисар'' пројекат и
реализација
Ревитализација фасада
заштићених и
репрезентативних
објеката у градском језгру
Рeкoнструкциja лoкaлнoг
путa OП-1, дeoницa
aпрoксимaтивнe дужинe
oд 700м
Рeкoнструкциja кoлoвoзнe
кoнструкциje нa OП-59,
вeзa M-9 - Tурeкoвaц,
апроксимативне дужине
од 1000м
Рeкoнструкциja кoлoвoзнe
кoнструкциje лoкaлнoг
путa OП-9, дeoницa
aпрoксимaтивнe дужинe
oд 2000м
Рeкoнструкциja лoкaлнoг
путa OП-8, дeoницa
aпрoксимaтивнe дужинe
oд 400м

AЛЕР

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

Рeкoнструкциja кoлoвoзнe
кoнструкциje нa OП-31,
дeoницa aпрoксимaтивнe
дужинe oд 300м

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

Изгрaдњa сaoбрaћajницe
кoja прeдстaвљa нajкрaћу

JП Дирекција
за урбанизам
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вeзу сa Зaплaњeм и
Нишeм нa лoкaлнoм путу
OП-74 у прaвцу
Зaплaњскe Toпoницe

и изградњу

У стратешком циљу 1 планирано је укупно 23 пројекта. Према подацима који су
достављени у извештајима, од наведеног укупног броја планираних пројеката, у целости
су реализована 2 пројекта, 9 пројеката је делимично реализовано, за преосталих 12
пројеката није почела реализација у току 2016. године.
Преглед остварења стратешког циља 2:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Омогућити виши животни стандард грађана Лесковца и отварање
животне перспективе засноване на вредностима предузетничког друштва

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ У 2016.
ГОДИНИ

1

2

3

4

5

Унапређење
запошљавања кроз
релизацију субвенција за
запошљавање
Израда програма
подстицајних мера
фискалне, економске
политике и располагања
градским-грађевинским
земљиштем
Израда анализе
привредне структуре и
мерa за унапређење
локалног пословног
амбијента
Унапређење промотивних
активности у сврху
привлачења директних
страних инвестиција
Израда програма
промоције пословних
могућности за улагање у
развој локалних МСП и
занатских радњи

Носилац
реализације

AЛЕР и НСЗ

AЛЕР

Временск
и
оквир

Финансијски
преглед
реализације
у РСД

Степен
физичк
е
реализ
ације
у%

2015-2020.

70.722.259,44
(Град
8.800.000,00,
НСЗ
61.922.259,44)

100

2015-2019.

0

40

2015-2019.

0

55

2015-2016.

2.953.132,00

100

2015-2016.

0

35

AЛЕР

AЛЕР

AЛЕР
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6

Израда планске и
пројектне документа. за
Складишно – дистр.
центар

7

Израда програма
ревитализације
браунфилда

8

Спровођење пописа
имовине локалне
самоуправе

9

10

11

12

13

14

15

16

Израда програма
управљања објектима у
државној (градској)
својини
Израда Стратегије
реструктуирања локалних
јавних и комуналних
предузећа
Израда анализе тренутног
стања предузетничког
сектора у Лесковцу са
предлогом мера на основу
спроведених
истраживања
Инфраструктурно
опремање гринфилд
локација
Унапређење женског
предузетништва кроз
подршку афирмацији
жена на локалном нивоу
Подршка ефикаснијем
функционисању
постојећих и формирању
нових кластера
Оспособљавање за
самостални рад и програм
стручне праксе и
годишње обуке
преквалификације,
доквалификације,
прехрамбене струке и
старих заната
Оспособљавање и
мотивисање ученика
завршних година
струковних школа за

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2016.

0

0

AЛЕР

2015-2016.

0

30

2015-2016.

/

40

2015-2016.

0

0

ЈКП

2016.

0

0

Удружење
предузетника

2015-2016.

0

0

Град Лесковац

2015-2017.

0

0

Удружење
предузетника

2015-2016.

0

0

AЛЕР

2015-2020.

0

0

Центар за
економику
домаћинства

2015-2020.

846.000,00

100

AЛЕР

2015-2017.

0

0

AЛЕР

AЛЕР
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17

18

19

20

21

успешно вођење
предузећа кроз обуке о
предузетништву и
награђивање најбољих
идеја
Развој предузетништва у
контексту европских
интеграција и политике
Европске уније за
унапређење МСП сектора
Формирање Центра за
образовање одраслих у
текстилној индустрији

Унапређење квалитета,
обима производње и
конкурентности
пољопривредних
произвођача

Формирање базе података
пољоприв. произвођача у
циљу модернизације и
унапређења система,
комунакције,
обавештавања и
оглашавања
Континуирана подршка
пољопривред.
произвођачима у
поступку регистрације и
пререгистације
пољопривредног

Регионална
Привредна
комора

2016-2018.

/

100

Школа за
текстил и
дизајн

2015-2016.

0

0

/
Није било
утрошка
финансијских
средстава, већ
је пружена
техничкоадминистрати
вна помоћ
пољопривредн
им
произвођачим
а

У току
2016.
године
формир
ана су
4 нова
водокор
исничка
удруже
ња
пољопр
ивредн
их
произво
ђача.
(Подац
и ГУОдеље
ња за
привред
уи
пољопр
ивреду)

Град Лесковац

2015-2020.

AЛЕР
2015-2020.

/

60

AЛЕР
2015-2020.

/

Извештај о реализацији Програма развоја града Лесковца 2015-2020. за 2016. годину
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газдинства

22

23

24

25

26

27

28

Израда плана развоја и
подршке производњи
органске хране на
територији града
Лесковца
Развој органске
производње и еколошки
прихватљив,нов органски
приступ
Друга фаза развоја
Агробизнис центра
Сертификација у
пољопривредној
производњи и формирање
нових брендо.
пољопривредних и
прехрамбених производа
Пруступање у систем
тржишних информација у
пољопривреди Србије
(СТИПС)
Едукације
пољопривредних
произвођача - стручнe
манифестацијe и стручнe
екскурзијe (семинари,
сајмови)
Инфраструктурно
опремање Складишно дистрибутивног центра
(другог дела Зелене зоне)

29

Електрификациј поља– II
фаза ( 1000 ha)

30

Организовани систем
наводњавања и
одводњавања

31

Унапређење сарадње са
пољопривр.
произвођачима кроз
формирање сајта за
пољопривредне

AЛЕР

2015-2016.

0

0

ПССС
Лесковац

2015-2020.

0

0

AЛЕР

2015-2020.

0

100

Регионална
Привредна
комора

2015-2020.

0

0

AЛЕР

2015-2020.

0

0

ГУ за
привреду и
пољопривреду

2015-2020.

650.000,00

100

JП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2017.

0

0

AЛЕР

2015-2020.

0

0

ГУ за
привреду и
пољопривреду

2015-2020.

0

0

АЛЕР

2015-2016.

0

0
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произвођаче

32

33

34

35

36

Повећање
конкурентности
пољопривред.
произвођача кроз
доношење мера
подстицаја града
Побољшање расног
састава оваца набавком
мушких приплодних грла
расе Винтерберг у циљу
оплемењивања домаћих
сојева Праменке
Израда Мастер плана
развоја туристичке
целине Вучје
Израда пројекта мини
ЗОО врта
Промоција развоја
туризма у Лесковцу путем
припреме свеобухватног
промотивног материјала

Фонд за развој
пољопривреде

2015-2020.

21.098.037,55

84

ПССС
Лесковац

2015-2016.

0

0

ТОЛ

2016-2017.

0

0

ТОЛ

2015-2017.

0

0

ТОЛ

2015-2017.

850.000,00

50

У стратешком циљу 2 планирано је укупно 36 пројеката. Према подацима који су
достављени у извештајима, од наведеног укупног броја планираних пројеката, у целости је
реализовано 6 пројеката, док је 10 пројеката делимично реализовано. За преосталих 20
пројеката није почела реализација у току 2016. године.

Преглед остварења стратешког циља 3:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 : Заштити и унапредити животну средину као императив одрживог
развоја
Степен
Финансијски физичк
ПЛАНИРАНЕ
Временск
Носилац
преглед
е
АКТИВНОСТИ У 2016.
и
реализације
реализације
реализ
ГОДИНИ
оквир
у РСД
ације у
%
Израда локалног регистра
ГУ за заштиту
загађивача вода на
1
животне
2015-2016.
0
0
територији града
средине
Лесковца

Извештај о реализацији Програма развоја града Лесковца 2015-2020. за 2016. годину
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2

3

4

5

Контрола квалитета воде
за пиће у сеоским
бунарима и школама

ГУ за заштиту
животне
средине

Мониторинг контроле
квалитета изворске воде
за пиће и јавних чесама
на територији града
Лесковца
Мониторинг квалитета
подземних вода неогених
аквифера, као резервног
извора за снабдевање
града Лесковца
Израда локалног регистра
загађивача ваздуха на
територији града
Лесковца

2015-2020.

0

0

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

0

0

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

0

0

2016-2017.

0

0

ГУ за заштиту
животне
средине

6

Мониторинг квалитета
ваздуха града Лесковца

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

/

100

7

Контрола примене
пестицида, испитивање
загађености земљишта

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

0

0

8

Успостављање еколошких
коридора

2015-2020.

0

0

2015-2020.

0

0

2015-2020.

0

0

2015-2020.

0

0

2015-2018.

0

0

2015-2020.

0

0

9

10

11

12

13

ГУ за
комунално
стамбене
послове
ГУ за заштиту
животне
средине

Катастар биљака на
територији града
Лесковца
Израда ГИС система за
ГУ за заштиту
цео биодиверзитет, са
животне
освртом на заштићене
средине
врсте
Зелена регулатива
ГУ за заштиту
Лесковца, заштита и
животне
одржавање система
средине
зелених површина у граду
Лесковцу
Збрињавање опасног,
амбалажног отпада
ПССС
(пестициди)
Ремедијација старих
депонија на територији
града Лесковца

ГУ за заштиту
животне
средине
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14

15

Израда студије
изводљивости
збрињавања отпада
животињског порекла на
подручју града Лесковца
Израда публикације
намењена деци
предшколског узраста на
српском и ромском језику

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2018.

0

0

2015-2020.

0

0

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

/

100

АЛЕР

2015-2020.

907.659,00

100

2015-2020.

0

0

ГУ за заштиту
животне
средине

16

Израда информационог
система са подацима о
стању животне средине

17

Развој етно села Петровац

18

Мониторинг нивоа
комуналне буке на
територији града
Лесковца – изградња
капацитета

ГУ за заштиту
животне
средине

19

Израда локалног регистра
извора буке на територији
града Лесковца

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2018.

0

0

Израда акустичне мапе
града Лесковца

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2017.

0

0

2015-2020.

0

0

2016-2017.

0

0

ЈКП Водовод

2015-2020.

0

0

Народни музеј
Лесковац

2015-2020.

0

0

ЈП Дирекција
за урбанизам
и изградњу

2015-2020.

0

0

20

21

22

23

24

25

Формирање заштићене
целине Вучје са објектима
Скобаљић град,
хидроелектрана, кањон
Вучјанке са природним
амбијентом
Израда стидије заштите
целина предвиђених за
стицањње статуса
заштите
Израда просторних
планова подручја посебне
намене за већа заштићена
подручја...
Студија валоризације и
ревалоризације
непокретних културних
добарa …
Израда урбанистичких
планова за локалитете у
заштићеним подручјима
…

ГУ за заштиту
животне
средине
ГУ за заштиту
животне
средине
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26

Израда плана
рекултивације
деградираних површина
за локалитете у
заштићеним подручјима

27

Формирање ГИС
непокретних културних
добара

28

Израда ГИС за заштићена
подручја..

29

30

31

Унапређење енергетске
ефикасности са израдом
Плана локалног
енергетског развоја града
Лесковца
Израда хидро-геолошких
и инжењерско-геолошких
карата
Гасификација котларнице
Дубочица

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

0

0

2015-2020.

0

0

2015-2020.

0

0

АЛЕР

2015-2017.

21.226.991,00

100

ГУ за заштиту
животне
средине

2015-2020.

0

0

ЈКП Топлана

2015-2017.

0

0

ГУ за
урбанизам и
комунално
стамбене
послове
ГУ за
урбанизам и
комунално
стамбене
послове

У стратешком циљу 3 планиран је укупно 31 пројекат. Према подацима који су
достављени у извештајима, од наведеног укупног броја планираних пројеката, у целости је
реализовано 4 пројеката, док за преосталих 27 пројеката није почела реализација у току
2016. године.
Преглед остварења стратешког циља 4:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 : Створити подстицајну и безбедну средину у којој сви грађани
могу на адекватан начин да искажу и задовоље своје потребе за развојем и друштвеним
активностима уз адекватну бригу о здрављу

1

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ У 2016.
ГОДИНИ

Носилац
реализације

Временск
и
оквир

Финансијски
преглед
реализације
у РСД

Доградња и опремање
специјализованих
кабинета средње школе
"Светозар Крстић - Тоза"

ГУ за
друштвене
делатности

2015-2018.

0
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Степен
физичк
е
реализ
ације
у%
0
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у Вучју

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Опремање
специјализованог
кабинета за 3Д
моделовање у средњој
школи "29. новембар" у
Грделици
Опремање кабинета за
физику,хемију,биологију,г
еографију,историју,страни
језик и информатику
савременим наставним
средствима у ОШ „Јосиф
Костић“ Лесковац
Унапређeње стручне
праксе и истраживачкостручног рада из области
предузетништва …
Унапређење наставе у
основним школама
увођењем иновативних
наставних средстава
Експериментално
увођење електронских
дневника у основним
школама
Доградња система
грејања у средњој школи
Грделица и повезивање
школске радионице на
систем
Реконструкција
санитарних чворова
објеката основних школа
у сеоским и приградским
насељима
Постављање и санација
ограда око школских
дворишта
Завршетак пројекта
изградње наставног
центра праксе за
студијски програм Туризам и угоститељство
Изградња мини хладњаче
са центром за дораду и
паковање воћа и поврћа

ГУ за
друштвене
делатности

2015-2018.

0

0

АЛЕР

2016-2017.

0

0

Висока
пословна
школа
Лесковац

2015-2017.

0

0

АЛЕР

2015-2018.

127.228,00

20

АЛЕР

2015-2020.

0

0

АЛЕР

2015-2020.

0

0

ГУ за
друштвене
делатности

2015-2017.

2.262.936,00

100

АЛЕР

2016-2018.

3.228.654,00

100

Висока
пословна
школа
Лесковац

2015-2016.

0

0

Пољопривред
на школа
Лесковац

2015-2017.

0

0
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12

13

Спровођење програма
санација и
реконструкције школских
објеката у сеоским
срединама
Доградња нове собе у
склопу вртића „Колибри“,
ПУ „Вукица Митровић

14

Обезбеђивање
грађевинских пакета
избеглим и интерно
расељеним лицима

15

Обезбеђивање
доходовних пакета
избеглим и интерно
расељеним лицима

16

Откуп сеоских
домаћинстава за породице
избеглих и интерно
расељених лица

17

18

19

20

Инфраструктурно
унапређење Дневног
боравка за младе и
одрасле са
интелектуалним
сметњама
Унапређење услова рада у
здравственим
амбулантама…
Спречавање ширења
злоупотребе
психоактивних супстанци
међу ученицима основних
и средњих школа
Унапређење пружања
здравствене заштите
особама са посебним
потребама

Град Лесковац

2016-2017.

25.969.580,20

52

ПУ „Вукица
Митровић“

2015-2017.

0

0

2015-2020.

5.500.000,00

46

2015-2020.

3.000.000,00

43

2015-2020.

0

0

Удружење за
помоћ МНРО
Лесковац

2015-2020.

0

0

Дом здравља

2015-2020.

21.165.000,00

100

Одбор за
превенцију
болести
зависности

2015-2020.

239.236,98

100

Дом здравља
Лесковац

2015-2017.

500.000,00

100

ГУ за
друштвене
делатностиПовереништво
за изб. и
миграције
Лесковац
ГУ за
друштвене
делатностиПовереништво
за изб. и
миграције
Лесковац
ГУ за
друштвене
делатностиПовереништво
за изб. и
миграције
Лесковац
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21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

Унапређење ефикасности
Хитне службе Дома
здравља Лесковац
Организовање сета
превентивних прегледа са
едукативним садржајем за
Роме
Реконструкција постојеће
спортске сале ДСР
„Партизан“ и
прилагођавање особама
са посебним потребама
Изградња спортског
центра “Партизан”, II
фаза
Реконструкција спортског
објекта ''Плави павиљон''
Изградња нових и
санација постојећих
школских спортских
терена у руралном
подручју спровођењем
утврђеног програма
„Свака школа један
терен“
Унапређење школских
спортских лига
Санација фискултурних
сала и побољшање услова
за бављење спортом у
основним школама
Подршка спортским
клубовима и обука
менаџмента клубова
националних мањина
ради што бољег
укључивања у редовне
спортске активности
Адаптација Дома културе
у Брестовцу
Трајно решење простора
Историјског архива
(адаптација зграде на
Масариковом тргу)
Реконструкција летње
баште Лесковачког
културног центра

Дом здравља
Лесковац

2016.

13.840.890,00

100

Ромски
здравствени
медијатор

2015-2020.

0

100

Град Лесковац

2015-2016.

0

0

Град Лесковац

2015-2017.

0

0

Град Лесковац

2016-2020.

0

0

2015-2020.

7.291.702,83

100

Град Лесковац

2015-2020.

739.179,18

100

АЛЕР

2016-2017.

2.150.000,00

43

2015-2020.

0

0

Дом културе
Брестовац

2016.

1.192.651,20

100

АЛЕР

2015-2020.

0

0

Лесковачки
културни
центар

2016-2017.

0

0

Град Лесковац

ГУ за
друштвене
делатности
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33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

43

Дечији клуб Народног
музеја – опремање и
адаптација простора,
организовање активности
Реконструкција
праисторијског
бронзанодопског насеља
…
Оснивање ботаничке
баште
Редизајн и издавање
Лесковачког зборника
Организовање
промотивних активности
за оживљавање ликовне
колоније „Власина“ ..
Покретање новог
музичког фестивала
(Лесковачка гитаријада)
са циљем повећања
туристичке понуде града
Повезивање Музеја
Лесковац са културним
установама у Европској
унији, усклађивање
стандарда преношењем
знања и применом
примера добре праксе
Дигитализација музејских
збирки и свих штампаних
издања Народног музеја у
Лесковцу
Проширење депоа бр.2
Народног музеја у
Лесковцу
Промоција града
Лесковца кроз промоцију
културне баштинеархеолошког локалитета
Пазариште и Каменитица
у селу Мала Копашница
Заштита археолпшког
локалитета Скобаљић
град од девастација и
његова ревитализација

Народни музеј
Лесковац

2015-2016.

0

0

Народни музеј
Лесковац

2015-2020.

0

0

ТОЛ

2015-2017.

0

0

Народни музеј
Лесковац

2015-2020.

211.200,00

100

Лесковачки
културни
центар

2015-2020.

0

0

Лесковачки
културни
центар

2016-2020.

0

0

Народни музеј

2016-2018.

0

0

Народни музеј
Лесковац

2015-2020.

169.704,00

100

Народни музеј
Лесковац

2015-2020.

0

0

Народни музеј
Лесковац

2016-2019.

0

0

Народни музеј
Лесковац

2016-2018.

0

0
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45

Спровођење програма
едукације и стручног
усавршавања за запослене
у култури
Израда развојне
стратегије у култури

46

Адаптација Дома културе
Рома

44

47

48
49
50
51

52

53

54

55

56

Отварање центра за
каријерно вођење и
саветовање у АЛЕР-у
Подстицање
самозапошљавања и
предузетничког духа
Организовање семинара,
радионица и обука …
Награђивање
најуспешнијих младих у
свим областима
Израда интернет портала
за младе
Спровођење конкурса за
финансирање програма за
унапређење могућности
за квалитетно провођење
слободног времена
младих
Организација културних
активности… (ликовни,
литерарни конкурси,
драмски наступи,
перформанси музичка
такмичења)
Организација спортских
активности као један од
облика осмишљеног
организовања слободног
времена ученика и
младих
Формирање лесковачког
универзитета
Подршка НВО
организацијама у
задовољавању
функционалних и
структуралних стандарда,
са циљем стварања услова

ГУ за
друштвене
делатности

2015-2020.

0

0

Град Лесковац

2015-2019.

0

0

Дом културе
Рома

2015-2017.

296.435,75

100

АЛЕР-КЗМ

2015-2020.

/

100

АЛЕР-КЗМ

2015-2020.

/

100

2015-2020.

/

100

2015-2020.

15.700.000,00

100

2015-2020.

/

80

2015-2020.

993.032,00

100

2015-2020.

780.000,00

100

2015-2020.

250.000,00

100

2016-2019.

0

0

2015-2019.

8.289.271,00

100

АЛЕР-КЗМ
АЛЕР-КЗМ
АЛЕР-КЗМ
АЛЕР-КЗМ

АЛЕР-КЗМ

АЛЕР-КЗМ

Град Лесковац
ГУ за
друштвене
делатности
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за лиценцирање
ванинституционалних
услуга
У стратешком циљу 4 планирано је укупно 56 пројекта. Према подацима који су
достављени у извештајима, од наведеног укупног броја планираних пројеката, у целости је
реализовано 21 пројеката, док је 6 пројеката делимично реализовано. За преосталих 29
пројеката није почела реализација у току 2016. године.

Преглед остварења стратешког циља 5:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5 : Изградити управу која доследно поштује принцип легализма, ствара
конкурентни
локални систем финансија и ради на увећању локалних слобода и права
грађана
Финансијски
Степен
ПЛАНИРАНЕ
Временск
Носилац
преглед
физичке
АКТИВНОСТИ У 2016.
и
реализације
реализације
реализације
ГОДИНИ
оквир
у РСД
у%
Израда Функционалне
АЛЕР
2015-2016.
0
0
1 анализе
Стратегија реформе
2
Градско веће 2015-2017.
0
100
градске управе
Оснивање јединице за
3 управљање људским
Градско веће
2016.
0
10
ресурсима

4

5

6

7

8

Формирање одељењаодсека за интерну
контролу и ревизију ГУ за
финансије за контролу
трошкова и издатака из
буџета и ревизију
завршних рачуна ЈП и
ЈКП
Програм континуираног
образовања и обучавања
запослених
Увођење менаџмента
квалитета (МК) применом
(ЦАФ)
Унапређење рада
Градског call центра и
система „‟48‟‟
Умрежавање са месним
канцеларијама..…

Град Лесковац

2016.

0

0
Промењена
законодавна
регулатива

ГУ за опште
послове

2015-2019.

/

100

ГУ за опште
послове

2015-2019.

0

0

2015-2017.

/

100

2015-2016.

/

100

Градски
услужни
центар
ГУ за опште
послове
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9

10
11

12

Унапређење управљања
имовином градаевидентирање и попис
имовине,план управљања
имовином града
Стратегија доброг
управљања имовином
града
Модернизација и
унапређење рада ЛПА
Повећање и боља наплата
прихода ЛПА
модернизацијом опреме и
обуком запослених

ГУ за имовину
2015-2016.

0

15

2016.

0

5

ГУ за
финансије

2015-2017.

0

100

ГУ за
финансије

2015-2016.

484.736,40

81

Градско веће

У стратешком циљу 5 планирано је укупно 12 пројеката. Према подацима који су
достављени у извештајима, од наведеног укупног броја планираних пројеката, у целости је
реализовано 5 пројекта, док су 4 пројекта делимично реализована. За преосталих 3
пројеката није почела реализација у току 2016. године.

ЗАКЉУЧАК
Програм развоја града Лесковца 2015-2020. година у свом акционом плану садржи
пројекте за које је, након оснивања јединствене Градске управе града Лесковца (фебруар
2017. година), неопходна измена носиоца реализације.
На основу Одлуке о градској управи града Лесковца (Службени гласник града
Лесковца бр.2 од 16.02.2017. године) , чланом 8. дефинисане су основне организационе
јединице Градске управе, и то:
1. Одељење за финансије,
2. Одељење за општу управу и заједничке послове,
3. Одељење за друштвене делатности и локални развој,
4. Одељење за урбанизам,
5. Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру,
6. Одељење за имовинско - правне послове и имовину,
7. Одељење за инспекцијске послове,
8. Одељење за привреду и пољопривреду,
9. Одељење за заштиту животне средине,
10. Одељење за јавне набавке,
11. Одељење за послове Скупштине града и Градског већа,
12. Одељење за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар и
13. Одељење комуналне полиције.
Истом Одлуком, Члановима 9-24. дефинисан је опис послова сваког од напред
наведених Одељења.
На основу прикупљених Извештаја носиоца реализације пројеката (Јавна
предузећа, Јавно комунална предузећа, институције којима је оснивач Град и Одељења
градске управе града Лесковца) и одржаних радних састанака, може се закључити да је
потребна измена у делу носиоца реализације пројеката.
Наиме, поједина Одељења градске управе града Лесковца не могу бити носиоци
реализације пројеката јер пројектне активности садржане у Програму развоја 2015-2020.
нису у складу са њиховим надлежностима. Такође веома битна чињеница је да је дошло
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промене назива и реструктуирања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу и укидања
Агенције за локални економски развој.
Стога предлажемо да се приступи Ревизији Програма развоја града Лесковца 20152020. године. Предложеном ревизијом овог стратешког документа одредили би се
релевантни носиоци реализације пројеката, који у складу са својим надлежностима могу да
реализују пројекте из Акционог плана Програма развоја града Лесковца 2015-2020. године.
Од укупно 158 пројеката чија је реализација планирана у 2016. години, у целости је
реализовано 38 пројеката, 29 пројеката је делимично реализовано, док за преосталих 91
пројеката није почела реализација у току 2016. године.
Реализација пројеката предвиђених Програмом развоја за 2016. годину према
носиоцима реализације :

Назив институције

Број
планираних
пројеката у
2016.

100%

Делимич
но

Реализација
није
покренута у
2016. години

Реализовани

1

Град

11

2

2

7

2

Градско веће

3

1

2

/

3

JП Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу Лесковац

21

2

7

12

4

ЈКП Водовод

3

/

2

1

5

ЈКП Топлана

2

/

/

2

36 + (1)

12 +(1)

10

14

1

/

1

/

2

/

/

2

1

1

/

/

6
7
8
9

АЛЕР ( АЛЕР и
НСЗ)
Фонд за развој
пољопривреде
Удружење
предузетника
Центар за економику
домаћинства

10

ПССС Лесковац

3

/

/

3

11

РПК Лесковац

2

1

/

1

12

ТОЛ

4

/

1

3

9

2

/

7

2

/

/

2

1

/

/

1

1

/

/

1

1

/

/

1

13
14
15
16
17

Народни музеј
Лесковац
Висока пословна
школа Лесковац
Школа за текстил и
дизајн
Пољопривредна
школа Лесковац
ПУ „Вукица
Митровић“
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18
19
20
21

Удружење за помоћ
МНРО Лесковац
Дом здравља
Лесковац
Одбор за превенцију
болести
зависносости
Ромски здравствени
медијатор

1

/

/

1

3

3

/

/

1

1

/

/

1

1

/

/

22

ЛКЦ

3

/

/

3

23

Дом културе
Брестовац

1

1

/

/

24

Дом културе Рома

1

1

/

/

2

1

/

1

3

/

/

3

21

2

/

19

3

2

/

1

1

/

1

/

2

1

1

/

1

1

/

/

9

2

2

5

1

/

/

1

158

38

29

91

25

26

27

28

29
30
31
32
33

Градска управа за
привреду и
пољопривреду
Градска управа за
урбанизам и
комунално стамбене
послове
Градска управа за
заштиту животне
средине
Градска управа за
општу управу и
заједничке послове
Градска управа за
имовинско-правне
послове и имовину
Градска управа за
финансије
Градски услужни
центар
Градска управа за
друштвене
делатности
ЈКП
РЕАЛИЗАЦИЈА:

Напомена: За поједине пројекте планирани временски оквир за реализацију је у
периоду од неколико година, чешће од 2015 – 2020. године, с тим да је период физичке
реализације тих пројеката далеко краћи. Разлози су припрема документације или
обезбеђивање средстава, пре свега донаторских, што не може апсолутно прецизно да се
планира. Због тога прецизнији временски оквир за реализацију појединих пројеката
садржаних у овом документу није могао бити одређен у току израде документа јер није
било могуће предвидети тачан термин испуњења свих предуслова за покретање њихове
реализације.
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С обзиром на напред наведене чињенице, за одређени број пројеката из табеле
остаје реална могућност за реализацију до краја 2020. године. Самим тим, преглед
реализованих или пројеката у реализацији, недаје јасан приказ тренутног процента
реализације пројеката и програма у 2016. години.
Шеф Одељења за друштвене делатности и
локални развој

____________________________________
Бојан Тојага
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