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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1, ст. 2. и 4. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана
24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборникa Скупштине Градске општине Лазаревац Драгани Ђујић, изабраној са
изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује на изборима одржаним 24. априла 2016 године, због поднете писане оставке.
2. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, и то Саши Пантелићу, са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује.

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
15/10 и 44/13) Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 27. децембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Лазаревац за 2019. годину (у даљем тексту буџет)
састоји се од:
у динарима
Опис

Износ

1

2

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(кл. 7+8)

1.202.192.452

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)

1.202.192.452

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)

0

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

1.601.946.111

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

1.060.151.112

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика) категорија 62

541.794.999
-399.753.659
0
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1

2

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)

28. децембар 2018.

1

2

3

713

477.695.335

– Порез на имовину обвезника који не воде пословне
књиге

713121

281.072.934

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

– Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

196.622.401

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

2.3. Порез на добра и услуге

714

44.485.867

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

0
-399.753.659

0

Примања од задуживања (категорија 91)

0

Неутрошена средства из претходних година

399.753.659

Издаци за отплату главнице дуга (61)

0

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)

0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

399.753.659

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из предходних година.
Приходи и примања, буџета Градске општине Лазаревац
за 2019. годину, као и неутрошена средствима из предходних година утврђени су у следећим износима:
у динарима
ОПИС

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗНОС

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА (А+Б+В)

1.601.946.111

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)

7

1.202.192.452

А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2)

7

1.177.495.335

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)

7

593.500.000

711

70.000.000

– Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе

711121

1.216.641

– Порез на приходе од самосталних дел.који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу
Пореске Управе

711122

– Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

711123
713

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)

1.2. Порез на имовину

22.087.972

43.723.494

– Комунална такса за држање кућних и егзотичних
животиња

714571

24.489

2.4. Други порези

716

27.010.688

716111

27.010.688

741

5.603.445

– Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности

741531

3.575.391

– Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741534

2.000.000

– Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

741535

28.054

– Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
2.5.Приходи од имовине

2.6. Приходи од продаје добара и услуга

742

9.700.000

– Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета

742152

4.500.000

– Општинске административне таксе

742251

3.200.000

-Накнада за уређивање грађ. земљишта

742253

2.000.000

743

1.000.000

743353

1.000.000

713423

– Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа општина

9.874.711

46.695.387

– Закупнина за стан у државној својини у корист
нивоа општина

745152

125.289

43.500.000

2.9. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

24.650.287

2. Изворни приходи (извор финансирања 01)

714513

10.000.000

713421

– Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса

– Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина

745

– Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске Управе

1.4. Приходи од имовине

737.884

745151

6.000.000

– Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја и одложеног отпада

714431

– Остали приходи у корист нивоа општина

713311

1.3. Порез на добра и услуге

– Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист

– Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске
Управе

– Порез на пренос апсолутних права на половним
моторним возилима, пловилима и ваздухопловима,
по решењу Пореске управе

2.2. Порез на имовину ( у статици)

12.849.713

2.8. Мешовити и неодређени приходи

772

3.500.000

772114

3.500.000

Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА

7

24.697.117

1. Социјални доприноси

7

800.000

2.Сопствени приходи буџетских корисника

7

22.477.117

3. Трансфери од других нивоа власти

7

100.000

7

1.320.000

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода
буџета општине из претходне године

714

100.000.000

4. Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

714549

100.000.000

В. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

741

380.000.000

741511

380.000.000

7

583.995.335

2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

5.000.000

– Самодопринос према зарадама запослених и по
основу пензија на територији месних заједница и
општине

711181

4.978.004

– Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу

711184

21.996

399.753.659

У складу са Законом о буџетском систему:
– Наменски приходи и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства
самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице
локалне самоуправе.
Остали приходи представљају опште приходе којима се
финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену.

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2019. годину, утврђени су у следећим износима:
Eкон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Средства из
буџета

извор 01 /
укупно %

Средства
из осталих
извора
5

Укупна јавна
средства

3

4

1.177.495.335

73,50

424.450.776

1.601.946.111

6

943.174.335

88,97

116.976.777

1.060.151.112
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2
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3

4

5

6

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

272.844.152

98,46

4.277.654

277.121.806

411

Плате и додаци запослених

204.804.109

98,70

2.695.214

207.499.323

412

Социјални доприноси на терет послодавца

36.699.067

98,70

482.440

37.181.507

413

Накнаде у натури

10.185.776

99,76

25.000

10.210.776

414

Социјална давања запосленима

18.185.000

95,04

950.000

19.135.000

415

Накнаде трошкова за запослене

780.200

91,23

75.000

855.200

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.190.000

97,77

50.000

2.240.000

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

523.628.491

84,72

94.423.412

618.051.903

421

Стални трошкови

184.752.247

83,09

37.589.266

222.341.513

422

Трошкови путовања

88.783.006

91,69

8.046.364

96.829.370

423

Услуге по уговору

92.118.578

89,11

11.259.740

103.378.318

424

Специјализоване услуге

87.649.660

89,21

10.606.306

98.255.966

425

Текуће поправке и одржавање

57.438.000

70,36

24.197.009

81.635.009

426

Материјал

12.887.000

82,55

2.724.727

15.611.727

45

СУБВЕНЦИЈЕ

18.862.196

100,00

-

18.862.196

700.000

100,00

-

700.000

2.162.196

100,00

-

2.162.196

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

454

Субвенције приватним пред.

16.000.000

100,00

-

16.000.000

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

19.229.496

98,35

323.098

19.552.594
7.330.000

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

7.200.000

98,23

130.000

464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

1.000.000

100,00

-

1.000.000

465

Остале донације, дотације и трансфери

11.029.496

98,28

193.098

11.222.594

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

9.740.000

59,02

6.763.441

16.503.441

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

9.740.000

59,02

6.763.441

16.503.441

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

94.970.000

89,46

11.188.172

106.158.172

481

Дотације невладиним организацијама;

54.050.000

93,26

3.908.000

57.958.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

550.000

7,02

7.280.172

7.830.172

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

-

40.110.000

485
49

40.110.000

100,00

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

260.000

100,00

-

260.000

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

3.900.000

99,97

1.000

3.901.000

49911 Стална резерва

1.000.000

100,00

-

1.000.000

49912 Текућа резерва

2.900.000

99,97

1.000

2.901.000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

234.321.000

43,25

307.473.999

541.794.999

5
51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

233.911.000

43,21

307.423.999

541.334.999

511

Зграде и грађевински објекти

221.900.000

42,47

300.551.099

522.451.099

512

Машине и опрема

9.811.000

58,98

6.822.900

16.633.900

513

Остале некретнине и опрема

1.700.000

97,14

50.000

1.750.000

515

Нематеријална имовина

500.000

100,00

-

500.000

52

ЗАЛИХЕ

30.000

37,50

50.000

80.000

523

Залихе робе за даљу продају

30.000

37,50

50.000

80.000

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

380.000

100,00

-

380.000

541

Земљиште

380.000

100,00

-

380.000

Расходи и издаци буџета, по функционалним класификацијама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

1
0

2

Средства из
буџета
3

извор 01 /
укупно %
4

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

8.200.000

56,04

1.000.000

100,00

020

Старост

060

Становање

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

090

Социјална заштита некласификована на др.месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

133

Остале опште услуге;

Средства
из осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

6.433.441

14.633.441

-

1.000.000

8,82

4.133.441

4.533.441

6.400.000

73,56

2.300.000

8.700.000

400.000

100,00

-

400.000

446.587.998

93,24

32.385.107

478.973.105

62.120.729

98,71

813.983

62.934.712

330.727.269

94,45

19.440.517

350.167.786
65.870.607

400.000

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

53.740.000

81,58

12.130.607

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

8.736.135

100,00

-

8.736.135

330

Судови

8.736.135

100,00

-

8.736.135

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

158.258.000

68,98

71.157.835

229.415.835

412

Општи послови по питању рада

1.000.000

100,00

-

1.000.000

421

Пољопривреда

5.000.000

100,00

-

5.000.000

436

Остала енергија

20.000.000

100,00

-

20.000.000
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2
Друмски саобраћај

3

4

119.338.000

62,84

5

6

70.557.835

189.895.835

473

Туризам

12.920.000

95,56

600.000

13.520.000

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

47.162.196

94,25

2.878.307

50.040.503

510

Управљање отпадом

2.162.196

55,84

1.710.000

3.872.196

520

Управљање отпадним водама

10.000.000

89,54

1.168.307

11.168.307

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

30.000.000

100,00

-

30.000.000

560

Заштита животне средине некласификована на др.месту

5.000.000

100,00

-

5.000.000

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

282.310.000

50,43

282.169.424

564.479.424

620

Развој заједнице

171.310.000

46,32

198.538.665

369.848.665

630

Водоснабдевање

10.000.000

18,31

44.624.972

54.624.972

640

Улична расвета

101.000.000

72,14

39.005.787

140.005.787
5.216.000

700

ЗДРАВСТВО

5.000.000

95,86

216.000

760

Здравство некласификовано на др.месту

5.000.000

95,86

216.000

5.216.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

121.950.000

84,52

22.336.298

144.286.298

810

Услуге рекреације и спорта

30.000.000

95,18

1.518.000

31.518.000

820

Услуге културе

70.350.000

78,32

19.478.298

89.828.298

830

Услуге емитовања и штампања

16.000.000

100,00

-

16.000.000

5.000.000

84,96

885.000

5.885.000

600.000

56,87

455.000

1.055.000

99.291.006

93,52

6.874.364

106.165.370

840

Верске и остале услуге заједнице

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

900

ОБРАЗОВАЊЕ

912

Основно образовање

4.630.000

100,00

-

4.630.000

916

Основно образовање са средњом школом и домом ученика

2.700.000

100,00

-

2.700.000

920

Средње образовање

370.000

100,00

-

370.000

940

Високо образовање

5.000.000

100,00

-

5.000.000

86.591.006

92,65

6.874.364

93.465.370

1.177.495.335

73,50

424.450.776

1.601.946.111

960

Помоћне услуге образовању
УКУПНО

Члан 2.
Прихода и примања буџета Градске општине Лазаревац за 2019. годину, као и средства пренета из претходних година,
усмеравају се директним и индиректним корисницима буџета за намене предвиђене законом и подзаконским актима.
Члан 3.
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.000.000 динарa.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 2.901.000,00 динара.

28. децембар 2018.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Средства од текућих прихода у износу од 1.177.495.335 динара, пренета средстава из претходних година у износу од
399.753.659 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 24.697.117 динара, распоређују се по корисницима и наменама за финансирање расхода и издатака и то:
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Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2019. годину, користе се за следеће програме:
Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

1

2

Назив

4

Додатна
средства

Укупна средства

5

6

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

82.500.000

36,12

145.916.295

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

18.200.000

66,91

9.001.467

27.201.467

1101-0002

Спровођење урбанистичких и просторних планова

64.300.000

32,50

133.534.828

197.834.828

1101-1001

Изградња дечјег игралишта-НИС

1101

3

извор 01
/ укупно
%

Средства из
буџета

7
228.416.295

-

0,00

3.380.000

3.380.000

Програм 2.
Комуналне делатности

215.000.000

72,00

83.630.759

298.630.759

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

101.000.000

72,14

39.005.787

140.005.787

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

52.000.000

100,00

-

52.000.000

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

32.000.000

100,00

-

32.000.000

1102-0007

Производња и дистрибуција топлотне енергије

20.000.000

100,00

-

20.000.000

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

1102

10.000.000

18,31

44.624.972

54.624.972

Програм 3.
Локлални економски развој

1.000.000

100,00

-

1.000.000

1501-1001

Савет за инвестиције,
предузетништво привреду и запошљавање

1.000.000

100,00

-

1.000.000

12.920.000

95,56

600.000

13.520.000

1502-0001

Управљање развојем туризма

8.218.000

96,59

290.000

8.508.000

1502-0002

Промоција туристичке понуде

850.000

89,47

100.000

950.000

1502-1002

Манифестације ( пројекат)

2.782.000

92,98

210.000

2.992.000

1501

1502

Програм 4. Развој туризма

1502-1006

Фестивал српских вина ( пројекат)

1.070.000

100,00

-

1.070.000

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

5.000.000

100,00

-

5.000.000

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

4.500.000

100,00

-

4.500.000

0101-1002

Противградна заштита стрелци (пројекат)

400.000

100,00

-

400.000

0101-1004

Израда софтверске апликације-пројекат

100.000

100,00

-

100.000

Програм 6. Заштита животне средине

47.162.196

94,25

2.878.307

50.040.503

0401-0004

Управљање отпадним водама

10.000.000

100,00

-

10.000.000

0401-1002

Отпадне воде, изградња фекалне канализације и ППОВ -пројекат

-

0,00

1.168.307

1.168.307

0401-1004

Управљање комун.отпадом ( ФЖС) и рециклажни центар ( пројекат)

2.162.196

55,84

1.710.000

3.872.196

0401-1005

Еколошке организације и удружења(ФЖС) – Савет

5.000.000

100,00

-

5.000.000

0401-1015

Уређење парковских и других јавних простора ( пројекат)

0101

0401

30.000.000

100,00

-

30.000.000

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

119.338.000

62,84

70.557.835

189.895.835

0701-0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

119.338.000

62,93

70.312.653

189.650.653

0701-1002

Одржавање атарских путева -пројекат

-

0,00

245.182

245.182

93.921.006

93,18

6.874.364

100.795.370

0701

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање
2002-1001

Исхрана и смештај ученика

2.700.000

100,00

-

2.700.000

2002-1003

Превоз ученика – редован

86.591.006

92,65

6.874.364

93.465.370

2002-1006

Савет за образовање -пројекат

2002-1007

Школе-одржавање објеката – пројекат
Програм 10.
Средње образовање и васпитање

2003
2003-1001
0901

Активности Савета за образовање(пројекат)
Програм 11. Социјална и дечја заштита

630.000

100,00

-

630.000

4.000.000

100,00

-

4.000.000

370.000

100,00

-

370.000

370.000

100,00

-

370.000

8.200.000

56,04

6.433.441

14.633.441

500.000

100,00

-

500.000

2.500.000

100,00

-

2.500.000
7.233.441

0901-0003

Дневне услуге заједници

0901-0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

0901-1001

Савет за миграције (Комесаријат за избег)-пројекат

800.000

11,06

6.433.441

0901-1003

Социјалне помоћи – пројекат – Савет

3.000.000

100,00

-

3.000.000

0901-1004

Савет за треће доба(пројекат)

1.000.000

100,00

-

1.000.000

0901-1005

Савет за родну равноправност(пројекат)

400.000

100,00

-

400.000

5.000.000

14,83

28.712.910

33.712.910

0,00

28.712.910

28.712.910

1801

Програм 12. Здравствена заштита
1801-0001

Функционисање установа примарне здрав. заштите

1801-1001

Поклони породиљама – Савет за здравство

5.000.000

100,00

-

5.000.000

Програм 13. Развој културе и информисања

91.350.000

82,42

19.478.298

110.828.298

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

67.850.000

82,52

14.372.900

82.222.900

1201-0002

Jaчање културне продукције и уметничког стваралаштва

2.500.000

100,00

-

2.500.000

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

16.000.000

100,00

-

16.000.000

1201-1021

Дотације Црквеним Општинама-пројекат

5.000.000

100,00

-

5.000.000

1201-1034

Преддигитализација биоскопа за 2018

-

0,00

5.000.000

5.000.000

1201-1035

Стимулација биоскопског приказивања домаћег филма ( 2019 година – пројекат)

-

0,00

45.398

45.398

1201-1036

Viaggo in Italia – бесплатна радионица италијанског језика и културе за младе-пројекат

-

0,00

60.000

60.000

1201

1301

-

Програм 14. Развој спорта и омладине

37.000.000

100,00

-

37.000.000

1301-1001

Активности Савета за спорт(пројекат)

30.000.000

100,00

-

30.000.000

1301-1002

Савет за младе (пројекат)

2.000.000

100,00

-

2.000.000
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1301-1003

0602

3
Студентске награде – Савет за образовање (пројекат)
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4

5

6

7

5.000.000

100,00

-

5.000.000

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

396.063.404

87,32

57.504.584

453.567.988

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

370.727.269

95,02

19.440.517

390.167.786

0602-0002

Функционисање месних заједница

7.500.000

17,60

35.103.067

42.603.067

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

8.736.135

100,00

-

8.736.135

0602-0009

Текућа буџетска резерва

2.900.000

99,97

1.000

2.901.000

0602-0010

Стална буџетска резерва

1.000.000

100,00

-

1.000.000

0602-1010

Самодопринос Араповац (пројекат)

1.400.000

41,18

2.000.000

3.400.000

0602-1016

Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)

3.200.000

76,92

960.000

4.160.000

0602-1019

Савет за националне мањине(пројекат)

600.000

100,00

-

600.000

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

62.670.729

97,11

1.863.983

64.534.712

2101-0001

Функционисање скупштине

26.543.564

96,19

1.050.000

27.593.564

2101-0002

Функционисање извршних органа

35.507.165

97,76

813.983

36.321.148

2101-1001

Видовдан – Дан општине – пројекат

620.000

100,00

-

620.000

1.177.495.335

73,50

424.450.776

1.601.946.111

2101

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Програми, програмске активности и пројекти са исказаним циљевима и индикаторима приказани су у прилогу
број 1. који је саставни део ове одлуке.
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
Захтеве за плаћање, односно трансфер са рачуна извршења буџета, буџетски корисници подносе Управи Градске
општине Лазаревац – Одељењу за финансије.
Одобрење плаћања, врши се на основу књиговодствене
документације, а одобрење трансфера средстава индиректним буџетским корисницима врши се на основу захтева за
трансфер и фотокопија документације, у прилогу захтева, у
складу са одобреним апропријацијама.
Плаћање са подрачуна индиректних буџетских корисника, врши се на основу књиговодствене документације, до
износа апропријација одобрених овом одлуком.
Члан 6.
На терет буџетских средстава корисници могу преузимати обавезе само до износа средстава распоређених овом
Одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава
радњама у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска
поравнања неће се извршавати на терет буџета.
Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти
укључујући и средства за накнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације или трансфера средстава чији износи нису били познати у поступку
доношења Одлуке о буџету, председник градске општине
Лазаревац, на предлог Управе Градске општине Лазаревац
– Одељења за финансије, отвориће у складу са Законом о
буџетском систему, на основу предметног акта, одговарајуће апропријације за извршење расхода односно издатка, по
том основу.
Члан 7.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Уколико се током фискалне године приходи смање, расходи и издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисањe буџетских корисника.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне
приходе исказане у члану 1. и 4. ове одлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 8.
Тромесечне планове квота за извршење расхода и издатака доноси Управа Градске општине Лазаревац – Одељење
за финансије.
Корисник буџетских средстава може вршити плаћања у
границама прописаних квота за свако тромесечје.
Промене апропријација врше се у складу са Законом о
буџетском систему.
Средства текуће и сталне буџетске резерве користе се у
складу са Законом о буџетском систему.
Решење о промени апропријација, отварању апропријације, преносу апропријација у текућу буџетску резерву
и употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог
Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доноси Председник Градске општине Лазаревац.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом Одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, председник градске општине Лазаревац ће
извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије.
Члан 9.
Председник градске општине Лазаревац, наредбодавац
је за извршење издатака распоређених овом одлуком и одговоран је за наменско коришћење средстава у складу са
одобреним апропријацијама.
За извршење буџета председник градске општине Лазаревац одговара Скупштини Градске општине Лазаревац.
Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које
треба извршити из средстава органа којим руководи, издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер директног односно индиректног корисника, одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, одобрених буџетском кориснику којим руководи.
Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења
из ст. 3. и 4. овог члана на друга лица у оквиру директног,
односно индиректног корисника буџетских средстава којим
руководи.
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За законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима који се односе на
коришћење средстава, односно буџетских апропријација, као
и за законитост и исправност састављања исправа о пословној
промени и другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине, одговоран је рачунополагач
или друго лице одређено општим или појединачним актом.
Члан 10.
Коришћење јавних средства која су распоређена у разделу 1 – ГО Лазаревац –Председник ГО и Веће ГО, а која се не
користе за финансирање делокруга рада органа, користе се
на основу програма или акта које доноси Председник или
Веће Градске општине Лазаревац, на основу судске одлуке,
или на основу Законом дефинисане обавезе.
Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.2 –
Буџетски фонд за заштиту животне средине, врши се на основу акта које доноси председник градске општине Лазаревац.
Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.3
– Месне заједнице, која се налазе на подрачуну за извршење буџета, врши се на основу акта који доноси председник
градске општине Лазаревац, осим за коришћење средстава
од самодоприноса, која се користе у складу са одлуком Савета месне заједнице.
Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.7
– Комунална потрошња ГО Лазаревац – Управа ГО Лазаревац, врши се у складу са Програмом комуналне потрошње,
који доноси Веће Градске општине Лазаревац.
Коришћење јавних средства која су распоређена у разделу 3 – ГО Лазаревац – Скупштина ГО Лазаревац, која се не
користе за финансирање делокруга рада органа, користе се
на основу програма или акта које доноси председник Скупштине, или на основу законом дефинисане обавезе.
Коришћење јавних средства која су распоређена у разделу
4 – ГО Лазаревац – општинско правобранилаштво, а која се не
користе за финансирање делокруга рада органа, користе се на
основу акта које доноси општински правобранилац, на основу
судске одлуке, или на основу законом дефинисане обавезе.
Коришћење осталих средстава врши се до износа одобрених апропријација, на основу рачуноводствене документације.
Члан 11.
Буџетски корисници дужни су да средства која су им
распоређена овом одлуком, расподеле годишњим финансијским планом по наменама, до дана ступања на снагу ове
одлуке, а најкасније до почетка извршења апропријација
које су им одобрене овом одлуком.
Члан 12.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доставе на
увид документацију о њиховом финанирању, као и да најмање тромесечно достављају извештаје о остваривању прихода и извршењу расхода, укључујући и све додатне приходе.
Управа Градске општине Лазаревац – Одељење за финансије у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише извршни орган Градске
општине Лазаревац, а обавезно у року од петнаест дана по
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини
Градске општине Лазаревац у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 13.
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују
средства за плате износи:
– запослени на неодређено време 160,
– запослени на одређено време 65.
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Максималан број запослених не може прећи број утврђен Законом о одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији.
Члан 14.
Новчана средства са подрачуна за пословање индиректних корисника, у тренутку гашења рачуна, депонују се на
рачун извршења буџета Градске општине Лазаревац.
Члан 15.
Средства буџета предвиђена за прибављање добара,
услуга и за уступање извођења радова користе се у складу
са законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Закона о јавним набавкама.
Члан 16.
Привремено расположива средства на рачуну буџета
могу се краткорочно пласирати или орочавати код пословних банака или других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор о пласирању или орочавању средстава из става 1.
овог члана закључује лице које је овлашћено за располагање
средствима Трезора.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Индиректни корисници буџетских средстава, преносе на подрачун – Извршење буџета Градске општине Лазаревац до 31. децембра 2019. године, сва средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2019.години, која су
им пренета у складу са овом одлуком.
Јавна предузећа којима је оснивач Градска општина Лазаревац, 10% добити исказане у Завршном рачуну за 2018.
годину, уплаћују Градској општини Лазаревац преко прописаног уплатног рачуна јавних прихода, по моделу 97 и
позивом на број израчунатог на основу ознаке трезора ГО
Лазаревац(056) и ПИБ-а јавног предузећа.
Јавна предузећа и индиректни буџетски корисници, којима је оснивач Градска општина Лазаревац, дужни су да
Градској општини Лазаревац доставе извештаје о извршењу
програма пословања са годишњим финансијским извештајем за 2018. годину, најкасније до 30. јуна 2019. године.
Уколико су остварили добит, уз извештаје из става 4.
овог члана, јавна предузећа достављају и Одлуку о расподели добити.
Средства из става 3. овог члана уплаћују се у року од
30 дана од дана давања сагласности, од стране Скупштине
Градске општине Лазаревац, на Одлуку о расподели добити.
Члан 18.
Образложење Одлуке о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину, саставни је део одлуке.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује
се од 1. јануара 2019. године.
Скупштинa Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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I. Правни основ:
Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину, је члан 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), чланa 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/013, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту Закон о буџетском систему, и члан 24. став 1. тачка 2. Статута
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) којима је утврђено да Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти.
II. Разлози за доношење одлуке:
Чланом 46. Закона о буџетском систему, предвиђено је
да се буџет доноси за период од једне фискалне године и да
важи за годину за коју је донет, као и да се фискалном годином сматра период од 1. јануара до 31. децембра календарске године.
Обим средстава буџета Градске општине Лазаревац
утврђен је Одлуком о обиму средстава за вршење послова
Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2019. години
(„Службени лист Града Београда”, број 118/18) – у даљем
тексту Одлука о обиму средстава.
Доношењем Одлуке о буџету за 2019. годину, обезбеђује
се континуитет у финансирању јавних потреба које се подмирују из буџета Градске општине Лазаревац.
У поступку припреме ове одлуке, успостављена је сарадња са буџетским корисницима и на основу информација
о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за
финансирање јавних расхода буџета Градске општине Лазаревац у 2019. години.
III. Основне поставке и елементи за финансирање јавне
потрошње у 2019. години.
Припрема и доношење буџета Републике и буџета локалних заједница регулисани су одредбама чл. 28. до 48. Закона о буџетском систему и започињу доношењем Фискалне стратегије за буџетску годину и наредне две фискалне
године.
Одредбама члана 31. став 1. тачка 1) подтачка (8), Закона о буџетском систему предвиђено је да до 15. јуна Влада
усваја Фискалну стратегију и доставља је Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти. Одредбама
истог члана и става у подтачки 11) прописано је да министар доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти, као и Фискалну стратегију организацијама
за обавезно социјално осигурање. Одредбама истог члана и
става у тачки 2) прописан је календар буџета локалне власти и предвиђено да најкасније до 1. августа локални орган
управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти.
У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, након усвајања Фискалне стратегије Министар финансија донео је Упутствo за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Упутством се локалним самоуправама достављају потребни параметри и смернице за припрему планских и финансијских аката за буџетску и наредне две године.
На основу члана 40. закона, а у складу са параметрима
из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Град
Београд – Секретаријат за финансије доставио је градским
општинама Упутство за припрему буџета градских општи-

Број 133 – 49

на Града Београда за 2019. годину са пројекцијама за 2020.
и 202. годину I–03 бр. 031-438-1/2018 од 6. децембра 2018.
године.
Управа ГО Лазаревац – Одељење за Финансије је наведено упутство доставило буџетским корисницима, у циљу
усаглашавања предлога за финансирање расхода и издатака
у 2019. години и пројекције за 2020. и 2021. годину са истим.У поступку израде предлога финансијских планова, у
делу капиталних пројеката, корисници нису испоштовали
одредбе Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као
и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, број 63 /17).
Усаглашени и достављени захтеви су представљали
основу за планирање апропријација Одлуком о буџету
Градске општине Лазаревац за 2019. годину.
IV. Структура прихода буџета за 2019. годину.
Одлуком о обиму средстава, Градској општини Лазаревац за 2019. годину, обим средстава за вршење поверених и
других законом одређених послова утврђен је у износу од
1.217.495.335 динара,
У оквиру прихода којима се пуни оквир буџета Градске
општине Лазаревац, опредељених Одлуком о обиму за 2019.
годину, порез на зараде износи 40.000.000 динара. Наведена
средства, у складу са Споразумом потписаним између ГО
Лазаревац и Министарства Финансија Републике Србије,
усмеравају се на уплатне рачуне јавних прихода(за измирење обавеза ЈПКП Лазаревац, по основу пореза и доприноса), односно не уплаћују се на подрачун извршења буџета.
Узимајући у обзир наведену чињеницу, Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2019. годину, не планира се
наведени приход, а самим тим планирани расходи из текућих
буџетских прихода су планирани мање за наведени износ.
У складу са наведеним, Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2019.годину, планирају се текући буџетски
приходи у износу од 1.177.495.335 динара. Планирани износ
је за 40.000.000 динара мањи од износа планираног Одлуком
о обиму. Поред текућих буџетских прихода, Одлуком о буџету се планирају текући трансфери других новоа власти у
износу од 100.000 динара, као и други додатни приходи буџетских корисника у износу од 24.597.117 динара и процењена средства из предходних година у износу од 399.753.659
динара, што укупно износи 1.601.946.111 динара и то:
1. Текући буџетски приходи у 2019. години
Преглед текућих буџетских прихода (извор финансирања 01)
динара
Приходи по припадности
1

ОДЛУКА
о буџету 2019
2

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)

593.500.000

2. Изворни приходи (извор финансирања 01)

583.995.335

2а. Самодопринос

5.000.000

– Самодопринос Араповац

1.400.000

– Самодопринос Велики Црљени

3.200.000

– Самодопринос – текућа резерва
2б.остали приходи

400.000
578.995.335

УКУПНО

1.177.495.335

2. Додатни приходи
Средства додатних прихода буџетских корисника од
24.697.117 динара, чини:
– меморандумске ставке за рефундацију расхода за исплату накнада за боловање у износу од 800.000 динара,
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– сопствени приходи буџетских корисника у износу од
22.477.117 динара и
– текући трансфери од других нивоа власти у износу од
100.000 динара
– добровољни трансфери од физичких и правних лица
у износу од 1.320.000 динара, која представљају планирана
средства по уговору са Рударским басеном „КОЛУБАРА”.

V. Расходи и издаци буџета за 2019. годину.
Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за
2019. годину (заједно са средствима резерве) утврђени су
у укупном износу од 1.601.946.111 динара, у оквиру којих
расходи и издаци од текућих прихода износе 1.177.495.335
динара, расходи и издаци од пренетих средстава из предходних година износе 399.753.659 динара и расходи и издаци од додатних средстава износе 24.697.117 динара.
2. Пренета средства из претходних година
У складу са Законом о буџетском систему, буџетом ГО
Пренета средства из предходних година у укупном из- Лазаревац за 2019.годину планирање расхода и издатака
носу од 399.753.659 динара, распоређују се на основу проце- вршено у складу са организационим, функционалним, програмским и економским класификацијама.
не средства која се преносе из предходних година.
Расходи и издаци Буџета ГО Лазаревац за 2019. годину исказани у члану 4. Одлуке о буџету за 2019. годину, планирани
су по корисницима и износима и то:
Раздео

Глава

1

2

1.
2.

НАЗИВ
3

остали
извори

извор 01
4

УКУПНО

5

ГО Лазаревац Председник ГО и Веће ГО

196.018.171

6

% од
укупних
средстава
7

14.121.788

210.139.959

13,12

2.0

Управа Градске општине

362.027.269

7.366.345

369.393.614

23,06

2.2

Буџетски фонд за заштиту животне средине

47.162.196

2.878.307

50.040.503

3,12

2.3

Месне заједнице

12.100.000

38.063.067

50.163.067

3,13

2.4

Прво приградско позориште Лазаревац

28.350.000

2.120.000

30.470.000

1,90

2.5

Туристичка организација ГО Лазаревац

11.000.000

600.000

11.600.000

0,72

2.6

Центар за културу Лазаревац

39.500.000

17.358.298

56.858.298

3,55

2.7

Комунална потрошња ГО Лазаревац

445.438.000

340.892.971

786.330.971

49,09

27.163.564

1.050.000

28.213.564

1,76

8.736.135

-

8.736.135

0,55

1.177.495.335

424.450.776

1.601.946.111

3.

ГО Лазаревац Скупштина ГО Лазаревац

4.

Општинско правобранилаштво
Укупно Одлука

100,00

У оквиру раздела 1. ГО Лазаревац – Председник ГО и Веће ГО, поред расхода и издатака за реализацију Програма –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирани су расходи и издаци за реализацију програма Савета
Већа ГО Лазаревац и других активности у складу са Статутом Градске општине Лазаревац и то за:
Намена
Савет за пољопривреду

Износ
(извор 01)

Износ
(остали
извори)

Укупно

5.000.000

0

5.000.000

Савет за спорт

30.000.000

0

30.000.000

Савет за образовање

10.000.000

0

10.000.000

Превоз ученика основних школа

86.591.006

6.874.364

93.465.370

Исхрану и смештај ученика са инвалидитетом

2.700.000

0

2.700.000

Савет за младе

2.000.000

0

2.000.000

Манифестације од значаја за ГО Лазаревац

1.920.000

0

1.920.000

600.000

0

600.000

Савет за социјалну и дечју заштита

6.000.000

0

6.000.000

Дотације црквеним општинама

5.000.000

0

5.000.000

Савет за треће доба

1.000.000

0

1.000.000

Савет за родну равноправност

400.000

0

400.000

Савет за миграције

800.000

6.433.441

7.233.441

Савет за културу

2.500.000

0

2.500.000

Савет за инвестиције, предузетништвo, привреду и запошљавање

1.000.000

0

1.000.000

Савет за здравство

5.000.000

0

5.000.000

160.511.006,00

13.307.805

173.818.811

Савет за националне мањине

УКУПНО

У оквиру раздела 2., расходи и издаци планирани у оквиру главе 2.0: 2.2; и 2.7 представљају расходе директног корисника Управа Градске општине.
– у оквиру главе 2,0, поред расхода и издатака за реализацију Програма – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирани су:
1. расходи и издаци за:
Износ
(извор 01)

Износ
(остали извори)

Измирење обавеза по судским решењима

40.000.000

0

40.000.000

Развој културе и информисања

16.000.000

0

16.000.000

УКУПНО

56.000.000

0

56.000.000

Намена

Укупно

2. Средства резерве и то:
Текућу резерву

2.900.000

1.000

2.901.000

Сталне буџетске резерве

1.000.000

0

1.000.000
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Средства за Програм Савета за безбедност, у износу од 500.000 динара, резервисана су у уквиру текуће резерве.
– у оквиру главе 2.2 планирани су расходи и издаци за:
Износ
(извор 01)

Намена
Буџетски фонд за заштиту животне средине

Износ
(остали
извори)

Укупно

47.162.196

2.878.307

50.040.503

Износ
(извор 01)

Износ
(остали
извори)

Укупно

У оквиру главе 2.7 планирани су расходи и издаци за:
Намена
Комуналну потрошњу изградњу и одржавање јавних површина и јавних објеката

445.438.000 340.892.971

786.330.971

VI. Расходи за запослене и укупан број запослених.
1. Расходи за запослене
У оквиру укупно планираних расхода буџета Градске општине Лазаревац за 2019. годину, расходи за зараде износе
244.680.830 динара.
Смањење масе зарада узроковано евентуалним смањењем броја запослених у складу са Програмом Владе, извршиће се
током буџетске године, променом апропријација и преусмеравањем вишка средстава на апропријацију економске класификације 414 – Социјална давања запосленима, ради реализације исплате отпремнине запосленима.
Планирана средстава за зараде буџетских корисника исказана су у табели бр 1.
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ
Tабела 1.

Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти

1

2

1

Органи и организације локалне власти

2

Установе културе
– Прво Приградско Позориште
– Центар за културу Лазаревац

Маса средстава за плате
планирана за 2018. годину
Буџетска
средства

Остали
извори

3

4

173.355.639

Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.)

4

Месне заједнице

5

Дирекције основане од стране локалне власти

6

Предшколске установе

7

Јавна предузећа основана од стране лок. власти који се фин. из јавних прихода чија је намена утврђена посебним
законом

8

Остали индиректни корисници буџета (навести називе)
– Туристичка организација

9

Укупно за све кориснике буџетских средстава

477.496

Остали
извори

5

6

51.161.455

3.016.421

3.177.654

3.493.917

241.503.176 3.177.654

3.439.808
221.698.307

Буџетска
средства
185.490.535

44.902.860

3

Маса средстава за
плате планирана за
2019. годину

4.851.186

2. Укупан број запослених
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују средства за плате укупно и по корисницима приказан је у табели бр. 2.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ
Табела 2.
Број запослених на
одређено
време

Укупан
број запослених

3

4

5(3+4)

129

33

162

Изабрана лица

10

10

Постављена лица

8

8

Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти

1
1

2
Органи и организације локалне власти

Број запослених на
неодређено време

Запослени

129

15

144

2

Установе културе
– Прво Приградско Позориште
– Центар за културу Лазаревац

24

30

54

3

Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив: установа у области културе и сл.)
5

0

5

158

63

221

4

Месне заједнице

5

Дирекције основане од стране локалне власти

6

Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
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1

2

3

4

5(3+4)

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

2

2

4

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

2

2

4

160

65

225

7

Предшколске установе

8
9
10
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Укупно за све кориснике буџетa

VII. Средства резерве
Средства резерве планирана су у укупном износу од 3.901.000 динара и то:
– средства текуће резерве 2.901.000 динара и
– средства сталне резерве 1.000.000 динара.
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу члана
8. став 4. и члана 24. тачка 4. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13), на седници одржаној 27. децембра 2018. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о наградама Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 35/09 – пречишћен
текст, 95/16 и 28/17), у члану 14г у став 2. после речи: „позива” додају се речи: „и који похађају средњу школу односно
студирају у земљи или иностранству,”.
Члан 2.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. тачка
2а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2022. ГОДИНЕ
УВОД
Савет за националне мањине Већа Градске општине Лазаревац донео је закључак који предвиђа формирање Радне групе ради израде Локалног акционог плана за унапређење положаја националних мањина у Градској општини Лазаревац.
У том контексту, решењем председника градске општине Лазаревац, образована је Радна група, чији је задатак
био да припреми предлог нацрта Локалног акционог плана
за унапређење положаја националних мањина у Градској
општини Лазаревац за период од 2019. до 2022. године (у

даљем тексту: ЛАП), коју чине: представници Градске општине Лазаревац, представник Националне службе за запошљавање – Филијала Лазаревац, представник Дома здравља
„Др Ђорђе Ковачевић” Лазаревац, представник Градског
центра за социјални рад у Београду – Одељење Лазаревац,
представник Црвеног крста Лазаревац и представник МУП
– Полицијске станице Лазаревац.
Према попису из 2011. године, на територији градске
општине Лазаревац присутне су следеће националне мањине: Хрвати – 47, Македонци – 66, Муслимани – 45, Словенци – 16, Мађари – 21, Словаци – 7, Бугари – 9, Румуни – 29,
Руси – 20, Немци – 5, Украјинци- 9, Власи – 3, Горанци – 9,
Бошњаци- 2, Црногорци- 166, Албанци – 12, Буњевци 3, Југословени – 45, Русини – 1, Роми – 650.
Како су, према попису из 2011. године, у Градској општини Лазаревац Роми најбројнија национална мањина, којих
има 650, (према процени ромских НВО у Градској општини
Лазаревац стварни број становника ромске националности
је минимално бар три пута већи), и како су Роми национална мањина са евидентно највећим проблемима у свим
сферама друштвеног живота, то је при изради овог ЛАП-а
посебан акценат стављен на Роме.
Поред званичних података којима располажу поједине
институције система, алармантан податак НВО је да у општини Лазаревац има лица која нису уписана у књиге рођених и
држављана Републике Србије, као и лица која немају личну
документацију: лична карта, здраствена књижица, и др. Такође је аларматно да постоје лица која немају ни један разред
основне школе и лица која немају завршену основну школу.
Влада Републике Србије усвојила је Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за
период од 2016. до 2025. године (у даљем тексту: Стратегија), закључком 05 број 90-1370/2016-1 на седници одржаној
3. марта 2016. године („Службени гласник РС”, број 26/16).
Општи циљ Стратегије је да се побољша социјално-економски положај ромске националне мањине у Републици
Србији, уз пуно уживање мањинских права, елиминисање
дискриминације и постизање веће социјалне укључености
Рома и Ромкиња у све сегменте друштва.
На седници од 7. јуна 2017. године Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији
за период од 2016. до 2025. године – за период од 2017. до
2018. године.
ЦИЉ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Циљ ЛАП-а је да се реализацијом планираних активности пружи допринос остварењу општег циља, посебних
и оперативних циљева, као и остварење мера прописаних
Стратегијом и националним акционим планом.
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Циљ ЛАП-а ће се остварити усклађеним радом носилаца активности и учесника.
У складу са националном Стратегијом и националним
Акционим планом и овај ЛАП има пет посебних циљева у
кључним областима који доприносе остваривању општег
циља, а то су: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјална заштита.
Посебни циљ 1: На локалном нивоу, обезбедити пуну
укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи
обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису
школовали или који су напустили школовање, уз увођење
делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему.
Посебни циљ 2: Унапредити услове становања Рома и
Ромкиња у градској општини Лазаревац кроз обезбеђивање
правне сигурности стамбеног статуса, доступности услуга,
материјала, објеката, инфраструктуре, финансијске приуштивости, одговарајуће настањивости и приступачности,
одговарајуће локације и културне адекватности, како је дефинисано међународним стандардима о праву на адекватно
становање, а које је Република Србија ратификовала.
Посебни циљ 3: Подстицати укључивање радно способних припадника локалне ромске националне мањине на
формално тржиште рада, подизање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица.
Посебни циљ 4: Унапредити здравље Рома и Ромкиња,
унапредити приступ здравственим услугама и омогућити
пуно остваривање права на здравље у градској општини
Лазаревац, у складу са здравственим системом Републике
Србије.
Посебни циљ 5: Унапредити приступ услугама социјалне
заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници.
Поред напред наведених посебних циљева, при изради
овог ЛАП-а препозната је потреба да се дефинише и додатни посебни циљ, а то је унапређење културе и информисања Рома и Ромкиња у локалној заједници.
Посебни циљеви остварују се оперативним циљевима,
мерама и активностима ка очекиваним исходима закључно
са 2022. годином.
СКРАЋЕНИЦЕ
У ЛАП – у се користе скраћенице са следећим значењима:
ГО – Градска општина Лазаревац,
EУ – Европска унија,
ЈЛС – јединица локалне самоуправе,
КУД – културно-уметничко друштво,
МСП – мала и средња предузећа,
МЗ – месна заједница,
MУП – Министарство унутрашњих послова,
МПНиТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
МКиИ – Министарство културе и информисања,
МГСиИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,
НСЗ – Национална служба за запошљавање,
НК – неквалификовани,
РНВО – ромскa невладинa организацијa,
НВО – невладина организација,
НСП – новчана социјална помоћ,
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ОШ – основна школа,
ОЈТ – општинско јавно тужилаштво,
ПУ- предшколска установа,
ППП- припремни предшколски програм,
ПС – полицијска станица,
ПА – педагошки асистент,
ПК- полуквалификовани,
СШ – средња школа,
ФАО – организација Уједињених нација за храну и пољопривреду,
ГЦСР – Градски центар за социјални рад.
СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА
За реализацију ЛАП-а одговорни су носиоци активности у оквиру својих надлежности. У случају када је за неку
активност одређено више носилаца, први наведени носилац активности преузима водећу улогу и координира рад
осталих носилаца.
У циљу успешне сарадње између ромске заједнице и институција система који ће својим доприносом и ангажовањем допринети спровођењу акционог плана, предлаже се
ангажовање координатора за ромска питања испред Градске општине Лазаревац.
Улога координатора за ромска питања је: да пружа техничку подршку локалној самоуправи у развоју и спровођењу постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним
стратешким оквиром; да прикупља и анализира податке о
социоекономским потребама као основу за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом
Рома и Ромкиња; да комуницира и посредује између ромске
заједнице и локалне администрације; да пружа подршку организацијама цивилног друштва које се баве укључивањем
и унапређивањем ромске заједнице, на локалном нивоу; да
поспешује секторску и међусекторску сарадњу педагошких
асистената и здравствених медијаторки са представницима
Градског центра за социјални рад (Одељење у Лазаревцу),
Националном службом за запошљавање (филијала у Лазаревцу) и организацијама цивилног друштва; да координира
припрему ЛАП-а; да прати остваривање ЛАП-а и одобрених пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња, и
у име ГО Лазаревац води припрему годишњег извештаја о
примени ЛАП-а и положају Рома и Ромкиња у ГО Лазаревац и о томе извештава Скупштину ГО Лазаревац; да врши
координацију састанака и догађаја у циљу припреме, спровођења и праћења мера намењених инклузији Рома и Ромкиња; да обилази подстандардна насеља и утврђује актуелне
потребе и проблеме Рома и Ромкиња.
Поред координатора за ромска питања, за праћење и
мерење успешности имплементације предвиђених мера из
овог ЛАП-а, задужен је Савет за националне мањине Већа
градске општине Лазаревац, као интерни евалуатор, који ће
достављати извештаје о реализацији Већу Градске општине
Лазаревац.
***
У овом документу под процесом локалног акционог
планирања унапређења положаја националних мањина
подразумева се процес доношења одлука о томе које промене у свом окружењу, везане за живот националних мањина, намеравамо да остваримо у одређеном временском периоду. Тај процес се заснива на индетификовању најбољег
начина ангажовања свих капацитета и социјалних актера у
заједници у планирању и примени плана.
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***
Планирано је да потребни ресурси (средства) за реализацију овог ЛАП-а буду обезбеђени из различитих извора:
делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских
извора, односно помоћу пројеката који ће се развити на
основу овог ЛАП-а, као и из других доступних извора.
Препорука је да, у договору са председником ГО Лазаревац, члановима Већа ГО Лазаревац, координатором за ромска питања и релевантним представницима ромске заједнице, у складу са могућностима буџета ГО Лазаревац буду
утврђивани приоритети који ће се финансирати у ЛАП-у из
буџетских средстава у свакој години примене ЛАП-а приликом планирања буџета за наредну годину или ребалансом буџета за текућу годину.
Израда ЛАП-а заснива се на следећим карактеристикама:
– локални – спроводи се у локалној заједници уз уважавање локалних специфичности;
– партиципативан – ангажовање и укључење битних актера процеса друштвено организоване подршке националним мањинама;
– утемељен је на реалним околностима, расположивим
ресурсима и потребама за унапређење положаја националних мањина;
– прилагођен је ситуацији у локалној заједници, актерима и променама којима се тежи;
– користе се савремене методе планирања и анализе
свих битних елемената потребних за доношење одлука;
– подстиче одговоран однос свих друштвених актера у
локалној заједници.
Основна начела на којима почива овај ЛАП, са акцентом
на Роме, подразумевају:
– одговорност органа јавне власти за остваривање стратешких циљева и друштвену одговорност, солидарност и
свест о томе да је социјална искљученост фактички губитак у социјалном капиталу државе, а да процес социјалног
оснаживања припадника искључене друштвене групе значи
јачање људске безбедности, доприносе економском расту и
унапређењу људских права;
– сигурно и трајно елиминисање друштвене неједнакости и сиромаштва;
– остваривање права на образовање, здравствену и социјалну заштиту, адекватне услове становања и на рад, којима се овај ЛАП посебно бави, неопходан су предуслов за
уживање свих осталих гарантованих људских права;
– уважавање достојанства личности;
– учешће представника ромске заједнице у процесу израде и спровођења ЛАП-а, предуслов је доследног поштовања људских права;
– унапређење антидискриминаторне политике и да се
осмисли политика интегративне мултикултуралности и интеркултуралног дијалога;
– за остваривање ЛАП-а, али и за укупан интеграциони
капацитет изузетно је важно на који начин друштво и институције реагују на афирмативне мере којим се Ромима и
Ромкињама пружа подршка да превазиђу препреке у вези
са приступом правима;
– мерама и активностима којима се остварују циљеви
ЛАП-а не сме се утицати на промене етничког и културног
идентитета Рома и Ромкиња;
– мере којима се штите и остварују права особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета и обезбеђује
побољшање положаја Ромкиња и остваривање родне равноправности део су стратешког планирања;
– социјално укључивање Рома и Ромкиња се остварује у
локалној заједници.

28. децембар 2018.

Током израде овог ЛАП-а представници1 ромске заједнице учествовали су у дефинисању стратешких циљева и мера.
У процесу израде ЛАП-а, организоване су и јавне расправе о
приоритетним мерама ЛАП-а у којима су учествовали представници ромске заједнице, релевантних институција и организација цивилног друштва. Активно учешће ромске заједнице у реализацији ЛАП-а обезбедиће праћење реализације
мера и активности на нивоу општине Лазаревац.
Посебна захвалност се изражава према организацијама
које су прихватиле да транспаретно и јединствено делују у
интересу ромске заједнице, и које су такође учествовале у
изради овог ЛАП-а, а то су:
1. Удружење Рома „Корени” – Лазаревац,
2. Удружење Рома „Плави цвет” – Медошевац,
3. „Друштво Рома” – Лукавица,
4. „Удружење Рома Колубара” Соколово,
5. Удружење Рома „Ром” Велики Црљени,
6. „Женски Ромски Центар” Велики Црљени,
7.„Ромско Хуманитарно удружење Ром” Лазаревац,
8. „Ромски центар за стратегију развој и демократију”,
9. „Асоцијација за унапређење положаја националних
мањина”,
10. „Центар за креативни развој” – удружење за права
мањина, деце и жена.

Застава Рома је плава у горњем делу, што асоцира на
небо, слободу и безгранично пространство и живот под ведрим небом и зелена у доњем, што асоцира на траву, друм
и стална путовања. У средини је црвени точак са 16 паока
који је симбол номадског живота и прогона Рома.
Под ромском заставом никада није вођен нити један рат.
Традиционални Роми веома цене проширену породицу.
Ромска химна је „Ђелем, ђелем лунгоне дромеја”.
Најважнији празници су Ђурђевдан/Ерделези, Василица
и Бибија.
***
Према подацима ромских организација, током интерактивних радионица-фокус група, које су одржане у 10 ромских насеља, учесници су мапирали кључне проблеме и
решења од значаја за унапређење положаја и квалитета живота ромске популације на територији општине Лазаревац.
Поштујући принципе активног партиципирања корисника као најзаинтересованије стране у процесу планирања,
резултати ових радионица су од значаја за израду нацрта
ЛАП-а са акцентом на предвиђању мера и активности за будуће оснаживање појединаца и породица, њихово значајно
социјално укључивање, и стварања услова за приступ Рома
и Ромкиња процесима креирања јавних и социјалних политика у најбољем интересу њиховог квалитетног, хуманијег
и одрживог развоја и унапређења свакодневног живота. У
раду фокус група, учествовали су представници 10 ромских
______________
1

Сви појмови употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.
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удружења грађана, представници 10 ромских насеља и становници тих насеља. Роми су показали заинтересованост и
висок степен спремности да се активно укључе и у све фазе
реализације планираних активности у наредном периоду.
Они су мапирали најважније проблеме и оптимална решења које општина треба да креира и реализује у наредном
периоду, и одредили најважније социјалне партнере у реализацији планираних активности.
На фокус групама су мапирани следећи приоритетни проблеми ромске заједнице на територији општине Лазаревац:
– незапосленост и отежано запошљавање;
– егзистенција без редовних прихода;
– низак ниво образовања;
– родна равноправност („лоша” еманципација жена);
– непостојање елементарних хигијенских стамбених
услова (канализације, тоалета, прикључка на водоводну
мрежу);
– неизграђени прилазни путеви;
– неадекватни услови за становање;
– нерешени имовински статус/власништво над објектима у којима живе;
– дискриминација, предрасуде (послодаваца);
– кршење људских права;
– не постоји елементарна подршка за спорт за децу и
младе;
– талентована ромска деца немају никакву подршку;
– постављени критеријум за остваривање социјалних
права треба да се „праведно” примењују;
– институционално укључивање представника ромске
популације у складу са актуелним законима Републике Србије и Уставом.
Представници актуелних ромских удружења грађана,
предложили су могућа решења која су утицала на израду
садржаја плана активности.
Предложена решења Рома, која су за њих од највећег
значаја:
– организовање описмењавања и стручне обуке за разне
занате;
– постојање сталног мобилног тима Општине Лазаревац
за рад на терену;
– редовно проверавање Центра за социјални рад на терену, да виде како ко живи, и они који немају и они који
имају социјалну помоћ;
– ангажовање ромских педагошких асистената;
– повећање броја запослених у Градској општини Лазаревац, јавним институцијама и установама у складу са
Уставом РС и Законом о правима и слободама националних
мањина (уз исту или вишу квалификациону структуру);
– бесплатни уџбеници и школски прибор за сву децу
која похађају ППП, ОШ, СШ, а чији су родитељи незапослени или лошег материјалног стања;
– реконструкција кућа домицилном становништву уз
афирмативне мере које се тичу добијања грађевинског материјала;
– легализација ромских насеља;
– афирмативне мере у запошљавању;
– сталне едукације у насељу за све теме („едукатори на
точковима”);
– лекари из Дома здравља треба да спроведу анкету- почетни скрининг здравственог статуса свих становника и
континуиране „здравствене услуге на точковима”.
Кључни партнери у унапређењу квалитета живота су:
– комунална предузећа;
– Општина Лазаревац;
– национална служба за запошљавање – филијала Лазаревац;
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– Центар за социјални рад;
– Дом здравља Лазаревац;
– полиција;
– ромска удружења грађана;
– ромски представници.
ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ
Градска општина Лазаревац је средина са повећаном
социјалном сигурношћу за све њене грађане, без обзира на
разлике по питању националног и културолошког идентитета: средина у којој ће важити принципи једнакости, солидарности, правичности, толерантности уз поштовање људског достојанства сваког грађанина.
Општи подаци о Градској општини Лазаревац
Градска општина Лазаревац административно припада
„региону” Београда и према површини спада у четири највеће београдске општине. Она обухвата територију од 384
км2 што представља 0,4% површине Србије. Административно, општина Лазаревац се граничи са три београдске
општине (Обреновац, Барајево и Сопот), са три општине
из Колубарског округа (Лајковац, Љиг и Уб) и са једном општином Шумадијског округа (Аранђеловац).
Привредна структура
Градска општина Лазаревац има 58.622 становника.2
Основно привредно, а тиме и социјално-економско обележје општини даје ЈП Електорпивреда Србије – Огранак
Колубара који ангажује већину запослених општине и доминатно учествује у стварању друштвеног производа и националног дохотка. Основна делатност овог гиганта је производња, прерада и транспорт угља.
На развој ГО Лазаревац утичу, у знатно мањој мери
пољопривреда и сектор МСП. На дан 31. децембра 2016.
године, пословала су 1.136 правних лица и 1.537 предузетничких радњи3 највише у делатностима трговина на велико и мало/поправка моторних возила и мотоцикала (261) и
уметност, забава и рекреација (137) итд.
Јавни објекти
Здравствене установе:
На територији ГО Лазаревац налази се Дом здравља „Др
Ђорђе Ковачевић”, Специјална болница за ендемску нефропатију и већи број приватних ординација. Насеља: Вреоци,
Дудовица, Степојевац, Миросаљци, Јунковац, Брајковац,
Велики Црљени, Рудовци, Барошевац, Зеоке имају амбуланте које раде у склопу Дома здравља.
Образовне установе:
У оквиру предшколске установе „Ракила Котаров Вука”
у Лазаревцу су у самом граду два објекта и пет депанданаса,
као и 24 објекта по месним заједницама. Поред предшколске установе, у Лазаревцу постоји још четири приватна вртића. На територији општине данас ради једна специјална
школа, као и једанаест основних школа са 21 истуреним
одељењем:
– Основна школа „Војислав Вока Савић” у Лазаревцу са
истуреним одељењима Дрен, Бурово и Шопић;
– Основна школа „Дуле Караклајић” у Лазаревцу са истуреним одељењем у Петки;
– Основна школа „Кнез Лазар” у Лазаревцу;
______________
2
3

РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.
Статистички годишњак Београда 2016.
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– Основна школа „Диша Ђурђевић” у Вреоцима је пребачена на нову локацију а то је Нови Медошевац ( Црне
међе) са истуреним одељењем у Медошевцу;
– Основна школа „Свети Сава” у Великим Црљенима са
истуреним одељењем у Соколову;
– Основна школа „Вук Караџић” у Степојевцу са истуреним одељењима Врбовно и Лесковац;
– Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд” у Барошевцу са истуреним одељењима у Бистрици, Стрмову и Зеокама;
– Основна школа „Рудовци” у Рудовцима са истуреним
одељењима Пркосава, село Рудовци, Мали Црљени, Крушевица и Трбушница;
– Основна школа „Слободан Пенезић Крцун” у Јунковцу
са истуреним одељењима Миросаљци, Араповац
– Основна школа „Михаило Младеновић – Сеља” у Дудовици са истуреним одељењима Брајковац, Чибутковица и
Жупањац.
У Лазаревцу је основна и Средња музичка школа „Марко Тајчевић” која пружа шансу за образовање различитих
музичких профила.
Средње образовање у Лазаревцу омогућавају две школе:
Гимназија са природно-математичким и друштвенo-језичким смером и Техничка школа „Колубара” са машинским, рударским, електротехничким и економским смером.
У Лазаревцу постоји и Школа за основно образовање
одраслих „Ђуро Салај” а постоји и предузеће „Сава” а.д.
које обезбеђује додатну наставу за 14 струка – занимања
(ватрогасна, ветеринарска, грађевинска, текстилна, угоститељска, шумарска, машинска, кожарска, трговинска, саобраћајна, графичка).
Институције културе:
Центар за културу средиште је културних збивања у
граду. Делује од 1977. године, а располаже функционалним
објектом површине око три хиљаде квадратних метара,
укључујући и универзалну дворану са 566 места.
У свим насељима у општини такође постоје домови културе али су многи од њих тренутно неактивни.
Модерна галерија отворена је у центру Лазаревца 2002.
године. Располаже већом и мањом изложбеном салом, простором за трибине и промоције.
Градска библиотека „Димитрије Туцовић”, основана
1949, најстарија је културна установа у граду. Има огранке
у Великим Црљенима, Дудовици и Рудовцима и заједничке
библиотеке са основним школама у Јунковцу и Степојевцу.
Од 2004. године у Лазаревцу делује „Театар Пулс”, а почетком 2009. године Одлуком Скупштине Градске општине
Лазаревац основано је и Прво приградско позориште Лазаревац. На подручју општине Лазаревац су присутна следећа
културно-уметничка друштва „Димитрије Туцовић” (Лазаревац), „Колубара” (Велики Црљени), Димитрије Диша
Ђурђевић” (Вреоци), „Младост” (Степојевац) и „Рудар”
(Рудовци). Од 1996. године у Рудовцима постоји Рудовачка
ликовна колонија која од 2003. делује под именом „Ликовни
сусрети Грујица Лазаревић.
Објекти за спорт и рекреацију:
На територији општине Лазаревац постоји велики број
спортско-рекреативних центара и спортских терена.
Данас на подручју општине постоји око 90 спортских
клубова и удружења. Лазаревац има врхунску салу за дворанске спортове, која у свом склопу поседује базен, гимнастичку салу, трим салу, као и салу за плес и борилачке вештине. Непосредно поред ове, налази се и помоћна сала за
тренинг, са кугланом, стрељаном и шах клубом, као и неколико спољних терена за мале спортове, првокласан терен за
велики фудбал са два помоћна терена са вештачком травом
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и два тениска терена са помоћним тереном, и све то у кругу од сто метара. Такође, у Лазаревцу постоји и отворени
олимпијски базен.
Затворени базен постоји и у Великим Црљенима, а широм општине 30 фудбалских игралишта, 15 рукометних,
15 одбојкашких, 20 кошаркашких терена, као и балон-хале
у Лазаревцу и Великим Црљенима. Савремено стрелиште
„Тамнава” изграђено је 1992. године и налази се на осамнаестом километру од Лазаревца према Убу, односно два километра од Ибарске магистрале.
У Лазаревцу се налази и Спортско-рекреативни центар
„Очага” са језером, шумом и теренима за рекреацију. Велики спортски центар „ТЕК” у Великим Црљенима, осим фудбалског терена, обухвата затворени базен, бетонско игралиште за кошарку, теретану и помоћне објекте.
***
У циљу постизања добробити за све грађане, све припаднике националних мањина, а нарочито Роме, као најугроженију категорију становништва, Градска општина
Лазаревац ће обезбедити свеобухватне мере у наведеним
областима акционог плана и социјалне сигурности путем:
– сарадње свих ресора локалне заједнице од значаја за
решавање проблема која се тичу националних мањина;
– умрежавања институција компетентних у конкретним
областима и унапређење постојећег стања;
– пружања одговарајуће помоћи у области образовања,
становања, запошљавања, здравља и социјалне заштите, у
циљу остваривања права у наведеним областима;
– употребе расположивих ресурса и доступност информација ромској популацији;
– повећане сензибилност домицилног становништва у
сузбијању предрасуда;
– промовисања различитости по питању националног и
културног идентитета;
– поштовања принципа једнакости и људског достојанства.
За све области је претходно дефинисан међународни и
национални правни оквир, потом анализа ситуације, циљеви, мере и активности ка очекиваним исходима.
ПРАВНИ ОСНОВ
Међународноправни основ
Уједињене нације
Систем Уједињених нација (УН) за заштиту људских
права се састоји од неколико механизама. Пактови и Конвенције, који чине основни корпус међународног права, и
Уговорна тела која прате спровођење ових докумената су један од механизама. Универзални периодични преглед Савета УН за људска права и рад специјалних процедура истог
савета су преостала два механизма.
Спровођење доле наведених инструмената УН о људским правима прате Комитети УН који у конструктивном
дијалогу са државама чланицама дају циљане препоруке везане за унапређење стања људских права у држави. Сличне
препоруке дају и други механизми УН, односно Савет УН
за људска права кроз Универзални периодични преглед, као
и тзв. Специјалне процедуре Савета УН за људска права
међу којима су Специјални известитељи и Радне групе.
Мере дефинисане Стратегијом, као и акционим плановима који ће уследити, треба да буду усклађене са препорукама које су Републици Србији пружили ови механизми.
Новембра 2014. године Влада је донела одлуку о конститу-
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исању Савета за праћење примене препорука механизама
УН за људска права, чија је конститутивна седница одржана у марту 2015. године.
Универзална декларација о људским правима (1948)
обавезује државе да поштују, штите и испуњавају људска
права. Члан 22. Универзалне декларације утврђује да: „Свако, као припадник друштва, има право на социјалну сигурност и право да остварује економска, социјална и културна
права неопходна за своје достојанство и за слободан развој
своје личности, уз помоћ државе и међународне сарадње, а
у складу с организацијом и средствима сваке државе”. Члан
25. гарантује да: „Свако има право на животни стандард
који обезбеђује здравље и благостање, његово и његове породице, укључујући храну, одећу, стамбени смештај, лекарску негу и потребне социјалне службе, као и право на осигурање у случају незапослености, болести, инвалидности,
удовиштва, старости или других случајева губљења средстава за издржавање услед околности независних од његове
воље”.
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966) гарантује свима право на адекватан животни стандард (11), као и право на рад и на основу
рада (чл. 6-8), социјално осигурање (9), заштиту породици
и деци (10), образовање (13), итд. Овај пакт предвиђа и обавезу држава да се старају о пуном испуњењу економских,
социјалних и културних права и то тако што ће предузимати кораке, самостално или кроз међународну сарадњу, у
складу са расположивим средствима, а са циљем да се постепено (прогресивно) постигне пуно уживање свих гарантованих права за све. У контексту ове стратегије сви кораци
ка пуном испуњењу права се дефинишу као посебне стратешке мере. Међутим, обавеза прогресивне реализације
не укида обавезу државе да одређени минималан садржај
економских, социјалних и културних права учини доступним одмах и без одлагања. Овај минималан садржај дефинише Комитет УН за економска, социјална и културна права у својим Општим коментарима. Од посебног значаја су
и Међународни пакт о грађанским и политичким правима
(1966), Миленијумски циљеви развоја Уједињених нација
(2000), Конвенција Уједињених нација о правима особа са
инвалидитетом (2008) и Ревидирана европска социјална
повеља (1999).
Међународна конвенција о укидању свих облика расне
дискриминације (1965) је вишеструко важна за креирање
афирмативних мера (члан 1. став 4. члан 2. тачка 2), развијање десегрегативне праксе (члан 3), остваривање људских
права без било какве расне, националне или етничке дискриминације (члан 5), доследне борбе против свих облика
дискриминације (члан 7), а једнак значај имају и Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (1979) и
Факултативни протокол који је 1999. године донет уз овај
документ, јер се њима обезбеђује спровођење мера које гарантују суштинску равноправност жене у свим областима
живота. Важно је навести и Декларацију УН о сузбијању
насиља над женама (1993) и Конвенцију Савета Европе о
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у
породици (2011).
Конвенција о правима детета (1989) и Факултативни
протокол о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета (2000) штите
најбољи интерес детета и веома су важан основ за образовање деце и младих, али и права која им гарантују пуну
социјалну заштиту и сигурност. Од посебне важности су и
Конвенција Међународне организације рада бр. 182 о најгорим облицима дечјег рада (1999), Препорука Међународне
организације рада бр. 190 о забрани и хитној акцији за уки-
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дање најгорих облика дечјег рада (1999) и Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и
сексуалног злостављања (2007).
Декларација о правима припадника националних или
етничких, верских или језичких мањина (1992) у складу са
чланом 27. Међународног пакта о грађанским и политичким правима проширује заштиту и остваривање права припадника националних мањина у смислу да индивидуално
или у заједници са другима, приватно и јавно, чувају свој
културни, национални, етнички, верски и језички идентитет. Декларацијом су утврђене обавезе које државе предузимају како би обезбедиле остваривање поменутих права
без било какве дискриминације по личној основи.
Савет Европе
Конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1951) је документ којим су утемељени принципи савремене демократије у Европи – владавина права и јединствена заштита људских права и индивидуалних слобода.
Дух овог документа је основа остваривања и заштите људских права која су неотуђива и призната свима без икаквог
разликовања по личном својству. У том смислу је и одредба
члана 14. Конвенције, која се односи на забрану дискриминације, али и Протокол 12, донет уз Конвенцију 4. новембра
2000. године, који ближе уређује забрану дискриминације у
систему заштите људских права Савета Европе.
Европска социјална повеља из 1961. године се назива
и „социјалним уставом" Савета Европе. Повељом је утврђено да су државе обавезне да створе услове у којима сви
имају могућност да се баве занимањима за које се слободно определе, да остварују праведну накнаду за свој рад без
дискриминације, право на социјалну и медицинску заштиту, адекватне услове становања, као и право на заштиту од
сиромаштва и социјалног искључења. Савет Европе је усвојио и бројне препоруке, декларације и резолуције којима је
пажњу посебно посветио уређењу права Рома и Ромкиња
(образовање, здравље, становање, рад и економско оснаживање), генералним политикама у вези са унапређењем
положаја Рома и Ромкиња, социјалној инклузији и спречавању дискриминације. Значајне су и препоруке које је у
вези са елиминисањем расизма и дискриминацијом Рома и
Ромкиња усвојио ЕЦРИ (Европска комисија против расизма и нетолеранције – Eyropean Commission against Racism
and Introlerance), а у вези са проблемима остваривања права Рома и Ромкиња на локалном нивоу ЦЛРАЕ (Конгрес
локалних и регионалних власти – Txe Congres of Local and
Regional Autoxorities of txe Coyncil of Eyrope). Најзад, када
је реч о стандардима Савета Европе у вези са унапређењем
положаја Рома и Ромкиња, треба указати на документа које
је усвојила Парламентарна скупштина.
У Стразбуршкој декларацији о Ромима се истиче да су
антидискриминаторно законодавство и социјално укључивање главне полуге унапређења статуса Рома и Ромкиња.
„Усвајање и ефикасно спровођење антидискриминационог
законодавства, укључујући области запошљавања, приступа правосуђу, пружања роба и услуга, приступа стамбеним
и кључним јавним услугама, као што су здравство и образовање" и „Усвајање и ефикасно спровођење кривичног законодавства против расно мотивисаних злочина" су основа
активне политике према Ромима и Ромкињама. Социјално
укључивање се, према стандардима овог документа обезбеђује кроз ефикасан и равноправан приступ: а) образовном систему; б) запошљавању и професионалној обуци; в)
здравственом систему; г) услугама које се тичу становања и
смештаја и друго.
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Правне тековине Европске уније
Оквир ЕУ за националне стратегије за интеграцију Рома
и Ромкиња до 2020. године29, који је усвојен у мају 2011. године има за циљ подршку државама у остваривању осетне
промене у животима Рома и Ромкиња кроз промену начина
на који приступају социјалном укључивању ромске заједнице. У том смислу јасно је указано на то да право Европске
уније није довољно за борбу против дискриминације и због
тога државе треба да осмисле и спроведу интегрисан и одржив метод који комбинује напоре кроз различите области,
као што су образовање, запошљавање, здравље и становање. Овим документом Европска комисија позива државе
да припреме нове или ревидирају постојеће националне
стратегије за интеграцију Рома и Ромкиња како би што ефикасније одговориле на изазове инклузије Рома и Ромкиња,
а у циљу побољшања њиховог положаја. Оквир налаже да
националне стратегије за интеграцију Рома и Ромкиња морају бити усклађене са ЕУ циљевима интеграције Рома и
Ромкиња, Општим основним принципима инклузије Рома
и Ромкиња, а пре свега компатибилне са развојном стратегијом „Европа 2020" и националним развојним и реформским програмима.
Оквиром ЕУ за националне стратегије за интеграцију
Рома и Ромкиња до 2020. године (Оквир) Европска комисија препоручује државама да приликом израде националних стратегија воде рачуна о: а) мапирању микрорегија
или сегрегираних насеља где је ромска заједница најдепримиранија на основу постојећих социоекономских и географских показатеља; б) довољним буџетским издвајањима допуњеним финансирањем из иностраних извора; в)
дефинисаној методологији праћења и евалуације утицаја
мера усмерених ка интеграцији Рома и Ромкиња, као и дефинисаном механизму ревидирања стратегије; г) сарадњи и
континуираном дијалогу са ромским цивилним друштвом,
као и регионалним и локалним властима приликом израде,
спровођења и праћења реализације националне стратегије
и д) утврђивању тела овлашћеног да координира израду и
спровођење стратегије. Овим документом, који се односи
на осмишљавање, правно уређење и спровођење инклузивних стратегија, указује се на то да је важно успоставити механизам праћења резултата како би се обезбедило: а)
утврђивање конкретних резултата на основу мерљивих индикатора; б) да средства опредељена за интеграцију Рома и
Ромкиња стигну до крајњих корисника; в) да постоји напредак у остваривању ЕУ циљева у вези са интеграцијом Рома
и Ромкиња и г) да се националне стратегије за интеграцију
Рома и Ромкиња спроводе.
Оквир дефинише ЕУ циљеве интеграције Рома и Ромкиња у четири приоритетне области: приступ образовању,
запошљавању, здрављу и становању.
Приступ образовању подразумева: а) да сва ромска деца
имају приступ квалитетном образовању и нису изложена
дискриминацији или сегрегацији; б) обезбеђење завршетка најмање основне школе; в) проширење приступа квалитетном раном образовању и васпитању; г) смањење броја
ученика који напуштају средње образовање и мотивисање
ученика ромске националности да наставе средње и високо
образовање.
Приступ запошљавању подразумева да се основни циљ
– смањивање разлике у стопи запошљавања између Рома и
Ромкиња и осталог становништва – оствари кроз: а) обезбеђење, у пуном обиму и без дискриминације, приступа
стручном оспособљавању и тржишту рада, као и средствима и програмима за самозапошљавање; б) промовисање
приступа микрокредитирању; в) посебну пажњу при запо-
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шљавању квалификованих Рома и Ромкиња у јавном сектору; г) привлачење Рома и Ромкиња на тржиште рада кроз
посредовање и персонализоване услуге јавне агенције за запошљавање.
Приступ здрављу подразумева смањивање разлике у
здравственом стању између Рома и Ромкиња и остатка становништва кроз: а) пружање квалитетне здравствене заштите Ромима и Ромкињама, посебно деци, превентивне
неге и услугама социјалне заштите под истим условима под
којима су оне доступне остатку становништва; б) укључивање квалификованих Рома и Ромкиња у програме здравствене заштите који се односе на њихову заједницу, где год
је то могуће.
Приступ становању и основним услугама концентрисан
је на уклањање разлике између удела Рома и Ромкиња који
имају приступ становању и јавним услугама (вода, струја,
гас) и осталог становништва и подразумева: а) промовисање приступа становању, укључујући социјално становање,
без дискриминације; б) активности у вези са становањем
кроз интегрисан приступ који укључује и мере за образовање, здравље, социјалну заштиту, запошљавање и безбедност, као и мере десегрегације.
Овај документ је добио још већу политичку тежину
усвајањем Закључака Европског савета из јуна 2011. године,
којим су државе чланице позване да до краја 2011. године
припреме, унапреде или израде нове националне стратегије
инклузије Рома и Ромкиња, односно да развију интегрисани
сет мера у оквиру националних политика социјалне заштите ради побољшања положаја Рома и Ромкиња.
Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста
(Европа 2020) је документ који се не односи директно на
политику Европске комисије према Ромима и Ромкињама,
али који својим значајем опредељује политике и правна
решења у вези са инклузијом Рома и Ромкиња у земљама
чланицама и земљама које теже да то постану. Европска комисија је 2010. године усвојила ову стратегију, међу чијим
циљевима су смањење сиромаштва, пораст броја образованих и повећање запошљавања. Стратегијом се јасно указује на међусобну везу стратешких циљева: „повећани нивои
образовања повећавају запошљивост, а повећане стопе запослености смањују сиромаштво”.
Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста
наглашава да су, поред активности и мера које ће предузимати Европска комисија, неопходне и активности националних држава у свим стратешким областима. Када је реч
о образовању за будуће планирање интеграције рањивих
група попут Рома и Ромкиња, од значаја је чињеница да
Европска комисија настојањем да повећа број високообразованих грађана старости између 25 и 34 године са једне
трећине на једну половину подиже општи ниво образовања и отвара могућности за укључивање у образовање ученика из друштвених група којима оно није било доступно.
Од чланица Европске уније се очекује да обезбеде, а од држава које настоје да постану чланице да воде рачуна о ефикасном улагању у систем образовања на свим нивоима, да
поправе образовне исходе у сваком периоду образовања,
од предшколског до високошколског, и да тако предупреде
прерано напуштање образовања. Од држава се очекује и то
да повећају отвореност и релевантност образовних система
стварањем националних оквира квалификација и бољим
прилагођавањем исхода учења потребама тржишта рада;
олакшају улазак младих на тржиште рада кроз интегрисану
акцију, која ће, између осталог, покривати и вођење, саветовање и приправнички стаж.
Инклузивни раст подразумева оснаживање људи кроз
висок ниво запослености, улагање у вештине, борбу про-
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тив сиромаштва и модернизацију тржишта рада, обуке и
систем социјалне заштите како би се помогло људима да
предвиде промене и управљају њима и изграде социјалну
кохезију. Променама у политикама образовања и запошљавања, уз стварање здравог привредног и економског језгра,
стварају се услови за остваривање европске платформе за
борбу против сиромаштва и социјалне искључености, што
води ка подизању свести и остваривању основних људских
права сиромашних и социјално искључених, омогућавајући им да живе достојанствено и преузму активну улогу у
друштву. Ради постизања тих циљева Европска комисија ће
настојати да: а) трансформише отворени метод координације процеса социјалног укључивања и социјалне заштите
у платформу за сарадњу, упоредну анализу (peer review) и
размену добре праксе, као и у инструмент за подстицање
посвећености приватних и јавних актера у области смањења социјалне искључености и предузимања конкретних
активности, укључујући и циљну подршку из структурних фондова, нарочито из Европског социјалног фонда;
б) осмишљава и реализује програме којима се промовишу
социјалне иновације усмерене на најугроженије становништво, првенствено кроз стварање иновативних могућности
за образовање, оспособљавање и запошљавање материјално
угрожених заједница, програме борбе против дискриминације и програме чији је циљ развијање новог плана за интеграцију миграната који треба да омогући овој групи становништва да потпуно искористи свој потенцијал; в) процени
адекватност и одрживост система социјалне заштите и пензионог система, као и идентификовања начина за обезбеђивање унапређеног приступа систему здравствене заштите.
Истовремено, на националном нивоу државе чланице треба
да: а) промовишу колективну и индивидуалну одговорност
у борби против сиромаштва и социјалне искључености; б)
дефинишу и спроведу мере усмерене на специфичне околности група под посебним ризиком, међу којима су и Роми
и Ромкиње; в) у потпуности развију пензиони систем и систем социјалне заштите како би осигурале адекватну подршку која се тиче дохотка и приступа здравственој заштити.
Национални правни основ
Устав Републике Србије
Уставом је Република Србија дефинисана као држава
чије су основне вредности социјална правда, грађанска демократија, људска и мањинска права (члан 1). Националне
мањине уживају посебну пажњу ради остваривања пуне
равноправности (14), јемчи се равноправност жена и мушкараца (15), забрањена је дискриминација (21) и изазивање расне, националне и верске мржње (49), деца уживају
људска права (64), а Устав мањинама јемчи: а) пуно остваривање индивидуалних и колективних права путем којих
непосредно или преко изабраних представника (национални савет националне мањине) одлучују или учествују у
одлучивању о појединим питањима у области образовања,
културе, обавештавања и службене употребе језика и писма (75); б) пуну равноправност и забрану дискриминације
(76); в) равноправност у вођењу јавних послова (77); забрану насилне асимилације (78); право на очување посебности,
односно право на заштиту и очување културног, етничког
и језичког идентитета (79); право на сарадњу са сународницима (80) и развијање духа толеранције (81).
За остваривање инклузије Рома и Ромкиња важни су и
чланови Устава којима се гарантује достојанство и развој
личности (23), подстиче уважавање разлика (48), признаје
право грађана и грађанки на учешће у управљању јавним
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пословима (53), право на рад (60), право на посебну заштиту породице, мајке, самохраног родитеља и детета (66),
здравствену (68) и социјалну заштиту (69), образовање (71).
Најзад, са становишта правног уређења спровођења
инклузије Рома и Ромкиња важно је поменути да Устав надлежности у вези са спровођењем јавних политика дели
између државних органа (97, 99, 123), органа аутономне покрајине (183) и органа јединице локалне самоуправе (190).
Стратегије
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. дефинише да је образовање основни „темељ живота и развоја
сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању”,
а да су циљеви којима се постиже ова мисија квалитет образовања, обухват становништва на свим нивоима образовања, релевантност и ефикасност образовања. Стратегијом је
издвојено да се у систему друштвене бриге о деци у оквиру предшколског образовања и образовања посебно води
рачуна о: а) „давању доприноса превенцији сиромаштва и
социјалне искључености кроз остваривање инклузивног
васпитања и образовања”; б) „омогућавању равноправног
почетка обавезног образовања и васпитања кроз припрему
деце за полазак у основну школу”; „пружање разноврсних
облика помоћи породици, према њиховим специфичним
потребама, у циљу остваривања услова за пуну сарадњу породице и предшколских установа”, као и „оснаживање породице да од дететовог рођења успостави здраве, безбедне
и подстицајне услове за његов пуни живот и развој у породичној средини и за активно укључивање родитеља у функционисање и развој система”. Стратегија нарочито указује
на низак обухват ромске деце предшколским васпитањем и
образовањем и подстиче њихово интензивније укључивање (обухват). За развој тог система важна је улога локалне
самоуправе у развоју рада предшколских установа које би
према Стратегији требало да: „развијају и негују инклузивну образовну политику, да буду флексибилно организоване,
да примењују интерактивне и активне методе васпитно-образовног рада које су усмерене на дете, буду усмерене ка
остваривању права детета, отворене ка локалној средини,
организују програме и за децу из локалне средине која нису
обухваћена тим установама и остваре интензивну сарадњу
с родитељима и другим социјалним партнерима из локалне
средине”.
Национална стратегија запошљавања за период 2011–
2020. године препознаје ромску популацију као једну од посебно осетљивих, односно рањивих група на тржишту рада.
Националним акционим плановима запошљавања, који се
доносе на годишњем нивоу, утврђују се мере активне политике запошљавања кроз чију реализацију се тежи унапређењу запошљивости и подстиче запошљавање припадника
ромске националне мањине. Укључивањем Рома и Ромкиња
у мере активне политике запошљавања (у складу са индивидуалним планом запошљавања, а на основу процене запошљивости), било да се ради о програмима из система додатног образовања и обуке (подизање компетенција, знања,
вештина ради конкурентнијег иступања на тржишту рада),
конкретним финансијским подстицајима ради запошљавања
или самозапошљавања, утиче се на њихово запошљавање и
економско оснаживање, али и доприноси отклањању предрасуда и подизању свести (унутар локалне заједнице) о могућностима и стварним потенцијалима ромске популације.
Стратегија јавног здравља наводи да су најчешће болести
директно повезане са социјалним и економским одредницама здравља, односно, да су несразмерно присутније код сиромашног становништва, а Стратегија за стално унапређење
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квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената 35
као специфичан циљ дефинише обавезу унапређења сарадње Министарства здравља са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу побољшања
доступности и приступачности здравствене заштите посебно осетљивим популационим групама, између осталих и Ромима и Ромкињама, као и идентификовање посебно осетљивих група у јединицама локалне самоуправе.
Националном стратегијом социјалног становања предвиђен је развој стамбеног сектора путем: а) јачања правних, финансијских и институционалних капацитета за социјално становање; б) повећања обима и разноврсности
стамбене понуде; в) повећања финансијске доступности
становања за домаћинства са ниским и средњим примањима; г) обнављања поверења становања у закуп у свим облицима својине; д) утврђивања стандарда стамбене изградње
и унапређења постојећег стамбеног фонда; успостављања
инструмената за спречавање и смањење бескућништва; ђ)
унапређења услова становања становника неформалних
(подстандардних) насеља.
Стратегија превенције и заштите од дискриминације
представља први државни стратешки документ посвећен
борби против дискриминације, који на свеобухватан начин
третира питање дискриминације. Стратегијом је предвиђен
систем мера и инструмената јавне политике усмерених на
спречавање, односно смањење свих облика и посебних случајева дискриминације, посебно према одређеним лицима,
односно групама лица с обзиром на њихово лично својство.
Национална стратегија за родну равноправност за период
од 2016. до 2020. године препознаје Ромкиње као рањиву групу посебно изложену ризику вишеструке дискриминације.
Такође, као основ Стратегије од значаја су и: Национална
стратегија за младе, Стратегија борбе против трговине људима, Општи протокол и посебни протоколи за заштиту деце
од насиља, Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама
у породици и у партнерским односима и посебни протоколи
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства здравља, Министарства правде и Министарства унутрашњих послова о поступању у случајевима
насиља према женама у породици и партнерским односима.
Закони
Законом о заштити права и слобода националних мањина је признат статус националне мањине и утврђено је
да органи државне власти могу да пропишу и предузимају
мере у „циљу обезбеђења пуне и ефективне равноправности између припадника националних мањина и припадника већинске нације”, а нарочито због „поправљања положаја
лица која припадају ромској националној мањини” (члан 4).
Законом о националним саветима националних мањина
је омогућено Ромима и Ромкињама, као и осталим националним мањинама, да непосредно изаберу своју националну мањинску самоуправу (Национални савет ромске националне мањине) преко које могу да одлучују о остваривању
права на образовање, културу, информисање и службену
употребу језика и писма.
Законом о забрани дискриминације је уређена општа забрана дискриминације, утврђени су облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације.
Законом о социјалној заштити је утврђено да је социјална заштита „организована друштвена делатност од јавног
интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последи-
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ца социјалне искључености” (члан 2), а да су њени циљеви
поред осталог и достизање, односно одржавање минималне
материјалне сигурности и независности појединца и породице у задовољавању животних потреба; обезбеђивање
доступности услуга и остваривање права у социјалној заштити; стварање једнаких могућности за самосталан живот
и подстицање на социјалну укљученост (члан 3). Право на
социјалну заштиту имају „сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова
за задовољење основних животних потреба” (члан 4). Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и
помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно
очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика неповољних животних околности, као и стварање
могућности да самостално живе у друштву, а право на различите врсте материјалне подршке се остварује ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној
укључености корисника (члан 5). Члан 7. закона утврђује
да установе и други облици организовања који обављају
делатност, односно пружају услуге социјалне заштите сарађују са установама предшколског, основног, средњег и
високог образовања, здравственим установама, полицијом,
правосудним и другим државним органима, органима територијалне аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе, удружењима и другим правним и физичким
лицима.
Законом о финансијској подршци породици са децом
обезбеђена је финансијска подршка породицама са децом која обухвата: побољшање услова за задовољавање
основних потреба деце; посебан подстицај рађању деце и
подршку материјално угроженим породицама са децом,
породицама са децом са сметњама у развоју и деци без родитељског старања.
Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о уџбеницима и другим наставним средствима; Закон о основном образовању и васпитању; Закон о средњем образовању
и васпитању; Закон о високом образовању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Закон о уџбеницима и другим наставним средствима гарантују развој инклузивног
образовања Рома и Ромкиња. У Закону о основама система
образовања и васпитања у више чланова (3, 4, 6 и други)
јасно се указује на вредности, циљеве и методе постизања
укључивања Рома и Ромкиња у образовање.
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђује категорију „теже запошљив незапослени”
као незапослени који услед здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских
карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности теже налази запослење. Начело на коме
се овај закон заснива између осталих је и начело афирмативне акције усмерене према теже запошљивим незапосленим лицима. У складу са националним акционим планом
запошљавања, којим се утврђују конкретни програми и
мере активне политике запошљавања које ће се реализовати у предметној години, незапослена лица из категорије
теже запошљивих имају предност приликом укључивања
у програме и мере активне политике запошљавања или се,
за поједине категорије, осмишљавају и реализују посебни
програми и мере активне политике запошљавања у циљу
унапређења запошљивости, односно подстицања запошљавања. Закон о заштити права и слобода националних
мањина и Закон о државној управи гарантује једнаку доступност радних места на тај начин што прописује да се
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при запошљавању у државне органе води рачуна о томе да
национални састав, заступљеност полова и број особа са
инвалидитетом ослика у највећој могућој мери структуру
становништва.
Законом о просторном плану Републике Србије од 2010.
до 2020. године ромска насеља издвојена су као најугроженија категорија насеља и назначени су модели за њихову
социјалну и економску интеграцију и унапређивање услова живота становника. Просторно и урбанистичко планирање, уређење и коришћење грађевинског земљишта и
изградња објеката регулисани су Законом о планирању и
изградњи. 55
Законом о социјалном становању Роми и Ромкиње су
издвојени као посебно угрожена група чији припадници
имају одређене предности у поступку одобравања права
на социјално становање као становање одговарајућег стандарда намењено домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да обезбеде одговарајући
стан у закуп или у својину по тржишним условима. Закон
о социјалној заштити је правни основ јединицама локалне
самоуправе да пружају услугу „социјалног становања у заштићеним условима”.
Законом о здравственој заштити гарантована је друштвена брига за здравље, под једнаким условима на територији Републике Србије, између осталог и остваривањем
здравствене заштите лица ромске националности која због
традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици.
Закон о здравственом осигурању омогућава лицима
ромске националности, која због традиционалног начина
живота немају стално пребивалиште, односно боравиште
у Републици Србији, обавезно здравствено осигурање уколико не испуњавају услове за стицање својства осигураника
по другим основама (лично својство – запослење, корисник
пензије или члан породице осигураника).
Законом о правима пацијената гарантовано је да у поступку остваривања здравствене заштите пацијент има
право на једнак приступ здравственој служби, без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту обољења, време приступа здравственој служби или у односу на неку другу различитост која може да
буде узрок дискриминације.
Закон о јавном здрављу уређује остваривање јавног
интереса у здрављу кроз активности усмерене на очување физичког и психичког здравља становништва, очување
животне и радне околине, а нарочито у погледу здравља
осетљивих друштвених група. Заводи за јавно здравље сарађују са осталим учесницима у систему јавног здравља у
доношењу и спровођењу програма који промовишу јавно
здравље и у активностима васпитања за здравље.
Законом о младима уређују се мере и активности које
предузимају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за
остваривање потреба и интереса младих у свим областима
које су од интереса за младе.
Кривични законик уређује кривичноправну заштиту од
породичног насиља, злостављања и занемаривања детета,
сексуалног злостављања деце, расне и друге дискриминације, трговине људима, трговине децом ради усвојења, заснивања ропског односа и других кривичних дела учињених на
штету лица у посебно осетљивом положају, нарочито деце.
ОБРАЗОВАЊЕ – анализа ситуације
Образовање је доступно ромској популацији под истим
условима као и свим осталим грађанима, али због нерав-
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ноправних услова у којима ромска деца расту и ступају у
образовни систем, образовање Рома је у далеко испод образовног просека заједнице.
Ромска деца често напуштају редован систем образовања и већ у раној фази прелазе у специјалне школе јер у
обичној школи немају потребну пажњу и подршку наставника, заштиту од игнорисања, маргинализације, узнемиравања, па и дискриминације.
Ова деца доживљавају неуспехе у школи и постају демотивисана, што продубљује неуспех све док се нестекну
услови за премештај у специјану школу. Осим тога, ромска
деца су често изложена различитим облицима прикривене
или отворене дискриминације од стране школских власти,
наставника, школског особља али и неромских родитеља.
Могућност да се школују кроз програме за одрасле,
Роми користе у малом броју, због породице и потрагом за
приходима и немогућности финансирања образовања.
Овај проблем био би у краћем року решив уколико би
применили пример добре праксе Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај”, Лазаревац, где се основно
образовање одвијало истовремено са завршавањем неког
заната.
Роми су настањени готово у свим рејонима. Запажа се да
Роми који не живе груписани у насељима су „отворенији’’,
већином интегрисани, деца се школују, иницијативнији су
у тражењу посла. У појединим сеоским срединама Роми су
интегрисани и радно се ангажују на пословима пољопривреде, углавном када су староседеоци.
Проблем незапослености је директан узрок лошег материјалног и социјалног положаја Рома, што утиче на немогућност даљег образовања њихове деце и изласка из ситуације социјалне потребе. Низак образовни ниво родитеља,
који не схватају значај образовања, утиче на усмереност ка
образовању у специјалним школама, чиме је опет будућа генерација стављена у неповољан положај због неконкурентности на тржишту рада.
По програму Министарства просвете, основну школу
одраслих је могуће завршити у ОШ Барошевац и ОШ Степојевац, по програму „Друга шанса”.
Када је образовање у питању, број ромских ученика/
студената на свим нивоима образовног система значајно је
нижи у односу на домицилно становништно и друге мањине.
Поседују се убедљиве индикације које указују да велики
број ромске деце уопште не похађа школу или је напушта
између 5. и 8. разреда.
КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ
По питању културе и информисања може се рећи да
Роми имају своју културу и језик које треба неговати.
Роми, по досељавању на Балкан, једино што су донели из
своје матице су језик и писмо.
На првом конгресу Рома од 1. до 8. априла 1971. године
у Лондону, донета је одлука да се Ромима додели химна „Ђелем ђелем” (идем идем) и застава зелено плаве боје са точком у средини.
У општини Лазаревац традиционално се сваке године
обележава „Светски дан Рома”, у периоду од 1. до 8. априла,
у оквиру кога се организују спортске и културне манифестације.
По досадашњим истраживањима и спроведеним културним и информативним емисијама на локалним медијима, где су постојале и постоје емисије о Ромима у трајању од
једног часа, идентификована је потреба за таквим емисијама са елементима културе Рома као и увођење часописа за
Роме.
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Ромска култура је јако специфична. Њихова способност
да од безвредних материјала (комадићи камена, стари папир...) створе лепо и вредно је најбоље приказана у оквиру
општинског пројекта „Бојимо срцем”, где су уз стручну подршку Лазаревачког удружења ликовних уметника – ЛУЛУ
настали врхунски мозаици и енформели.
Овде не треба заборавити ни многе предрасуде и стереотипе који важе према овом народу. Овакво стање се може
унапредити и обогатити са изградњом,,Мултикултурног
Центра Лазаревац”, у коме би биле заступљене све националне мањине кроз културно – уметнички и информациони рад,
са циљем стварања мултиетничке заједнице без предрасуда.
СТАНОВАЊЕ – анализа ситуације
Услови становања у ромским насељима су изузетно лоши,
услед социјално економске угрожености Рома. Један број
Рома не поседује одговарајућу документацију o власништву
над својим домовима или земљиштем, што компликује проблем становања. Један број живи у туђим објектима, на туђем
земљишту, а појединци и на некадашњем друштвеном земљишту или стамбеним јединицама друштвених/државних предузећа. Такође један број Рома живи у принудном смештају од
стране општине или Градског центра за социјални рад.
Назив ромског
насеља
Насеље „Палестина”, у Улици Косте
Рацина од броја
4–42
Лазаревац

Опис ромског насеља

Изграђено осамдесетих година прошлог
века на експроприсаном земљишту од
стране тадашње Скупштине општине
Лазаревац, није легализовано, монтажне
куће, један део пута асфалтиран, постоји
улична расвета али 2–3 улице немају
уличну расвету.
Насеље у Улици
Урбано нехигијенско насеље у центру
Бранка Радичеграда. Већина становништва се бави
вића
прикупљањем секундарних сировина.
Лазаревац
Неколико објеката није адекватно за
становање.
Насеље у СокоНехигијенско насеље са отпадом гвожђа.
лову
Спроведена је вода и струја али нема канализације. Неке породице имају уредну
стамбену документацију, део становника
је предао за легализацију. Већи део улица
је асфалтиран али постоје и земљани
путеви.
Насеље у Великим Урбано насеље са кућама које су углавЦрљенима
ном предате за легализацију.Већи део
стамбених објеката у насељу припада РБ
Колубари и није одржаван, већ су зграде
оронуле. Већи део улица је асфалтиран
али има и земљаних путева. Струја је
спроведена.
Насеље у СтепоНасеље је дивља градња а куће су предате
јевцу
за легализацију. Саграђене су од чврстог
материјала. Само је једна улица асфалтирана док су остале од земљаног пута,
постоји улична расвета.
Насеље Шопић
Већина ромског становништва живи
бесправно у баракама које су власништво РБ „Колубаре грађевинар”. Већина
барака је изгорела у пожару, нема струје
и воде, неопходно је привести намени
те објекте рушењем или адаптацијом
станова.
Насеље Жупањац Живе у својим кућама од чврстог
материјала, али већином нису адекватне
за становање. Потребне су адаптације
зидова и кровова, уградња купатила, као
и врата и прозора. Такође је потребно
легализовати објекте.
Насеље Чибутко- Живе у својим кућама од чврстог
вица
материјала, али већином нису адекватне
за становање. Потребне су адаптације
зидова и кровова, уградња купатила, као
и врата и прозора. Такође је потребно
легализовати објекте.
Насеље Лукавица Насеље са кућама које су предате за легализацију. Већи део улица је асфалтиран
али има и земљаних путева. Струја је
спроведена.

Број породица
26 кућа, око 90
становника

Десетак објеката са
око 40 становника

35 кућа, око 150
становника

45 кућа, око 250
становника

Око 25 кућа, са око
50 становника

Око 25 кућа, са око
90 становника

Десетак домаћинстава са око 30
становника

Десетак домаћинстава са око 30
становника

Петнаестак домаћинстава са око 50
становника
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Око 150 ромских породица са око 450 становника са
територије градске општине Лазаревац евидентирано је да
нема решено стамбено питање.
ЗАПОШЉАВАЊЕ – анализа ситуације
Највећи број Рома на евиденцији НСЗ су лица без занимања и без стручне спреме. Дугорочна незапосленост проузрокује губитак мотивације и знања, што доводи до неактивисаности незапослених, смањивања могућности њиховог
запошљавања јер нису конкурентни на тржишту рада.
Велико сиромаштво Рома је узроковано њиховом незапосленошћу. Због недовољних квалификација, маргинализције и предрасуда Роми тешко проналазе запослење. Они
који су у радном односу су запослени на најниже вреднованим радним местима (у Јавном комуналном предузећупримера ради), међутим и ту је приметна тенденција да се
услед осиромашења остатка популације града Роми потискују и са ових места, a све то утиче на повећање корисника
НСП-а, једнократних помоћи и др. Роми немају потребна
знања и вештине, нити развијену флексибилност и мотивисаност да их стекну за потребе тржишта рада.
Националном стратегијом запошљавања за период
2011–2020. године ромска национална мањина препозната
је као рањива, односно осетљива категорија на тржишту
рада којој је неопходно пружити додатну помоћ и подршку
у циљу конкурентнијег иступања на тржишту рада.
Националним акционим плановима запошљавања утврђују се конкретни програми и мере активне политике запошљавања који ће се реализовати у току предметне године,
али се креирају и посебне афирмативне мере усмерене ка
подизању запошљивости и подстицању запошљавања категорија теже запошљивих лица (узимајући и припаднике ромске националне мањине). С тим у вези акцентована
је потреба да програми обука, примарно функционално
основно образовање одраслих и обуке према захтевима
тржишта рада буду заступљенији у већем обиму, али да се
побољшање положаја ромске популације може очекивати
након реформе система образовања – посебно након сертификације знања стечених неформалним учењем и система
акредитације образовних програма и институција. Истовремено, треба имати у виду да су обухват и врста програма или мера у које се укључују Роми и Ромкиње (али и све
друге категорије незапослених лица), условљени нивоом
заинтересованости за коришћење мера активне политике
запошљавања и послодаваца и незапослених лица, као и расположивим финансијским средствима за ове намене.
Националним акционим планом запошљавања за 2018.
годину, статус теже запошљивих лица, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања, имају: млади до 30 година живота, вишкови запослених,
старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30
година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица
из посебно осетљивих категорија незапослених као што су:
жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији,
самохрани родитељи, супружници из породице у којој су
оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у
развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин
којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.
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Посебан приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања имају незапослена лица која се истовремено
суочавају са више фактора отежане запошљивости.
Национална служба за запошљавање
Филијала за град Београд
Одсек за информациони систем и статистику
Београд, 23. јануара 2018. године
Преглед незапослених лица и незапослених лица – Рома, на територији ГО Лазаревац, по полу, годинама старости, дужини незапослености и степену стручне спреме, са
стањем на дан 31. јануара 2017. године
ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Незапослена лица – Укупно

Незапослена лица – Роми

мушкарци

жене

укупно

мушкарци

жене

15 – 19 година

120

65

185

2

1

3

20 – 24 године

325

257

582

11

8

19

25 – 29 година

198

361

559

11

9

20

30 – 34 године

163

349

512

9

13

22

35 – 39 година

108

259

367

4

9

13

40 – 44 године

95

230

325

6

5

11

45 – 49 година

53

199

252

5

9

14

50 – 54 године

57

146

203

4

3

7

55 – 59 година

68

110

178

0

1

1

60 – 64 године

43

23

66

0

0

0

1,230

1,999

3,229

52

58

110

до 3 месеца

165

277

442

5

9

14

3 до 6 месеци

153

250

403

6

8

14

6 до 9 месеци

125

163

288

9

3

12

9 до 12 месеци

98

115

213

4

3

7

1 до 2 године

251

302

553

11

12

23

2 до 3 године

143

199

342

8

6

14

3 до 5 година

148

264

412

6

9

15

5 до 8 година

103

222

325

2

3

5

8 до 10 година

26

70

96

0

1

1

преко 10 година

18

137

155

1

4

5

1,230

1,999

3,229

52

58

110
85

укупно

укупно

укупно

I

279

363

642

39

46

II

56

177

233

6

2

8

III

415

385

800

6

7

13

IV

349

707

1,056

1

3

4

V

10

3

13

0

0

0

VI-1

15

48

63

0

0

0

VI-2

31

116

147

0

0

0

VII-1

75

198

273

0

0

0

VII-2

0

1

1

0

0

0

VIII
укупно

На евиденцији Испоставе Лазаревац, Роми су најбројнија национална мањина, с тим да смо мишљења да би тај број
(удео) био много већи, када би се лица реално изјашњавала
тј. не прикривала своју националну припадност.
Што се тиче старосне структуре Рома, највећи удео је
младих до 30 година.
По програму Министарства просвете, основну школу
одраслих је могуће завршити у ОШ Барошевац и ОШ Степојевац и школи „Ђуро Салај” у Лазаревцу.
Пријавом на евиденцију незапослених лица Националне
службе за запшошљавање (НСЗ), остварује се право на:
– обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
– посредовање у запошљавању у земљи и иностранству;
– професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере;
– учешће у мерама активне политике запошљавања
(АТП);
– процену радне способности, професионалну рехабилитацију и учешће у програмима и мерама прилагођених
особама са инвалидитетом;
– новчану накнаду за време незапослености у складу са
законом;

0

1

1

0

0

0

1,230

1,999

3,229

52

58

110

– друга права утврђена законом и општим актима НСЗ.
Основна улога НСЗ је да пружи стручну подршку у тражењу посла и повеже лица са послодавцима којима је потребан кадар одговарајућих квалификација.
Обавезе незапослених лица су:
– да активно траже посао;
– да сарађују са саветником за запошљавање и
– да се стално усавршавају.
Услуге НСЗ су:
– посредовање и селекција кандидата;
– саветовање у процесу тражења посла;
– информисање о слободним радним местима;
– обука за активно тражење посла;
– клуб за тражење пшосла;
– сајмови запошљавања;
– тренинг самоефикасности;
– програми обука и стручног оспособљавања;
– јавни радови;
– програми самозапошљавања;
– субвенција за запошљавање;
– обуке за покретање сопственог бизниса.
Све мере (услуге) доступне су подједнако свим лицима
која се воде на евиденцији НСЗ.
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НСЗ, преко средстава јавног информисања, редовно обавештава послодавце и незапослена лица о олакшицама и субвенцијама које могу остварити изласком одређених конкурса.
Кроз програм обука, неопходна је заступљеност националних мањина и Рома у већем броју, јер поред њиховог
основног образовања стећи ће и знање из области неког од
заната и преквалификацију из НК у ПК радника. С обзиром
да су обуке циљано биране за потребе тржишта рада, њиховим завршавањем Роми би лакше дошли до запослења.
Роми се углавном баве трговином, али код НСЗ нису показали превелико интересовање са субвенцију за самозапошљавање. Разлог томе је недовољна мотивисаност, самопоуздање и
предузетничке способности. Самим тим, неопходно је подстаћи легализацију трговине и заната којима се они иначе баве и
то опредељивањем наменских средстава како од стране НСЗ,
тако и од стране локалне самоуправе: развијање механизама
за подстицање породичног бизниса. За све је то потребна координација локалне самоуправе, НСЗ и ромских НВО.
ПРИОРИТЕТИ:
1. подршка послодавцима који запошљавају Роме, и подршка самозапошљавању Рома кроз субвенције;
2. омогућавање бесплатне преквалификације, доквалификације за потребе тржишта рада и конкретних послодаваца;
3. организовање Јавних радова на територији градске
општине Лазаревац и ангажовање Рома (радно способни
корисници НСП).
ЗДРАВЉЕ – анализа ситуације
Мада не постоје општи, званични подаци у вези с квалитетом здравствене неге, може се извући један број општих
закључака о карактеристикама здравствене ситуације Рома
на основу неких студија на локалном нивоу: Статистички
значајан проценат ромске популације живи у насељима у
којима су услови испод минимума стандарда становања –
нпр. квалитет станова, снабдевање водом, извори снабдевања водом, недостатак купатила, непостојање канализационог система, лоше снабдевање електричном енергијом итд.
Ти услови имају негативан утицај на здравствене прилике.
– Нема систематских лекарских прегледа. То је због чињенице да је велики број Рома незапослен и да многа деца
не иду у школу, што значи да велики део популације није
обухваћен институционалним медицинским плановима.
– Постоје проблеми у могућности коришћења здравствених институција, што се делом може приписати томе
да су неки делови ромске популације неодговорни према
сопстеном здрављу или не поседују потребна документа, за
шта је потребна додатна подршка од стране одговарајућих
институција или локалне заједнице.
– Неки делови ромске популације су неодговорни према
сопстеном здрављу.
– Постоји утицај традиционалног начина живота, посебно на здравствене прилике девојака.
– Чињеница је да многа деца нису обухваћена вакцинацијом и да многа имају неадекватну или недовољну исхрану.
Подаци који су недавно прикупљени у оквиру ФАО
Пројекта безбедности у храни показују да постоји велика
неизвесност у исхрани уз глад међу Ромима у поређењу с
просеком у Србији.
Према прелиминарним резултатима, проценат већинске
популације који је „неизвестан у погледу исхране уз глад”
износи 7%.
Установљени су следећи резултати за ромску популацију:
– 84,7% домаћинстава је „неизвесно у погледу исхране”;
– 68,1% домаћинстава је „неизвесно у погледу исхране уз
глад”;
– 47,2% ромске деце је „неизвесно у погледу исхране уз
глад”.
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Не постоје општи признати подаци у вези са здравственом ситуацијом Рома. Стога први корак треба да буде да се
систематски истражи то питање како би се у једном документу обухватиле потребе.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – анализа ситуације
Неопходно је унапредити сарадњу и квалитет услуга организација цивилног друштва, установа социјалне заштите,
полиције и судства за жене жртве насиља путем стварања
мреже помоћи, са посебним нагласком на специфичности
ромске заједнице.
Осигурати пружање конкретне подршке женама мањинских популација жртвама насиља кроз услуге СОС телефона, приступачним тим женама, као и бесплатне правне службе.
Створити услове за активније учешће Ромкиња у јавном
и политичком животу.
Потребно је подржати учешће Ромкиња у оквиру представничких тела националних мањина.
Власти на свим нивоима треба да предузму мере које ће
бити усмерене на смањивање предрасуда већинског становништва према Ромкињама и спрече њихово гетоизирање, а
које ће допринети успешној интеграцији жена ромске националности у изградњи толерантног друштва.
Ромкиње треба укључивати у све фазе поступка остваривања изборног права (пасивно и активно бирачко право,
посматрачки, чланови бирачког одбора). Ромкиње треба да
буду више ангажоване у изборним и административним телима.
Треба отворити проблем малолетничких и уговорених
бракова.
На свим нивоима треба успоставити механизме (законске и функционалне) за заштиту жена и деце од трговине
људима и експлоатације.
Према анализи и предлозима Градског центра за социјални рад у Београду – Одељење Лазаревац, констатовано је
следеће:
Имајући у виду изузетно тежак положај Рома у нашем
друштву, улога центра за социјални рад, у напорима да се
ромска заједница интегрише и укључи у друштво је изузетно значајна. Ромска заједница је у највећем проценту својих припадника укључена у број корисника услуга центра
за социјални рад, како у делу који се бави материјалном подршком породицама које се налазе у тешком материјалном
стању, тако и у делу породично правне заштите као породице са високим степеном породичне дисфункције. Горње
констатације засноване су на искуственим проценама а не
на валидним подацима, јер се у центру за социјални рад не
води евиденција корисника на основу националне припадности. Тешкоћа се налази у чињеници да је право сваког
корисника да се не изјашњава у погледу националности,
па самим тим тај податак није обавезан приликом вођења
евиденције. То представља велики проблем у покушајима
друштва, као што је овај, да се активно утиче на побољшање друштвеног положаја припадника одређене националне мањине. У овом координираном напору да се активним
мерама побољша положај ромске заједнице на територији
наше општине, Центар за социјални рад ће се ослонити на
демографске податке и податке других служби или институција које их имају.
Подаци Центра за социјални рад који би могли да употпуне слику тренутног положаја ромске заједнице се не односе на број Рома као корисника услуга, већ на бројеве
корисника услуга по одређеним категоријама проблема,
са претпоставком да у тим категоријама ромска заједница
представља доминантну већину.

28. децембар 2018.
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Подаци:
Према последњим подацима којима располаже Центар
за социјални рад – Одељење у Лазаревцу (2017. година),
број породица које на територији ГО лазаревац примају
Новчану социјалну помоћ је 565. Број деце која живе у породицама које су материјално угрожене је 542, пунолетних
грађана који спадају у материјално угрожене особе је 876
(међу њима млади 176, одрасли 624 и стари 76). То су подаци на основу евиденције породица које су примале Новчану
социјалну помоћ у 2017. години. Процена је на основу искуства свакодневних сусрета са корисницима у центру да је у
овим бројевима доминантно заступљена ромска заједница.
Број од 542 деце која живе на ивици материјалне егзистенције ( а има их и више који из било ког разлога нису
евидентирани и нису тражили помоћ од центра) представља невероватних 38,2% укупне дечије популације на евиденцији Одељења у Лазаревцу.
Податак који такође позива на узбуну је број од 624 одраслих који су материјално угрожени. Међу њима највећи
број је радно способних где треба додати и 176 младих пунолетних. Близу хиљаду радно способних грађана, од којих
доминантно највећи број припадника ромске националности живи од социјалне помоћи.
Највећи број ових људи нема адекватно образовање,
непотпуну основну школу, или само основну школу. Запошљивост ове категорије становништва је изузетно мала, и
ако се томе дода неповољан положај Рома као националне
заједнице, предрасуде и дискриминаторно понашање већинске популације, шансе да ови људи живе од свог рада
је јако мала. Не треба занемарити ни животни стил који се
развија дугогодишњом социјалном изолацијом и каквом
таквом материјалном сигурношћу на егзистенцијалном минимуму (логика боље врабац у руци него голуб на грани) па
су ови људи често инертни и незаинтересовани за побољшање свог социјалног и материјалног положаја кроз активацију и промену која би значила и известан ризик у односу
на животни стил заснован на помоћи државе.
Припадници ромске националне мањине су доминантно
присутни и у другим категоријама корисника центра. Услед
лоших животних услова, необразованости, незапослености,
тешких услова становања и нерешених основних животних
услова (струја, вода, канализација, купатила у кући, хигијенских услова за спремање хране, итд.) ову категорију становништва оптерећују и велики број здравствених проблема, занемареност деце, изложеност болестима зависности,
честе породичне кризе и дисфункције, насиље у породици.
У решавању ових проблема укључују се, по правилу,
више друштвених институција и то изискује експлоатацију
великих друштвених ресурса.
Систем социјалне заштите се у генези (развоју) и решавању овог проблема налази на крају ланца када се интервенише на последице које су тешке и болне. У тој фази проблема, тешко да било која мера може дати добар резултат.
Због тога је Центар за социјални рад изузетно заинтересован за све акције и мере друштва које би биле усмерене на
смањење самих патолошких појава и феномена, тј. на превенцију. Ромска заједница захтева посебну пажњу друштва,
јер је са једне стране велики потрошач ресурса институција и друштва у целини, а то би могло бити смањено бољим
положајем Рома, а са друге стране јер представља велики
потенцијал у виду великог броја младих људи, који би били
корисни друштву ако би били укључени активно у рад и активности тог друштва.
Центар за социјални рад ће у свим планираним активностима пружати осталим институцијама неопходну подршку и сарадњу како би остваривањем циљева који су пре

Број 133 – 65

свега предмет активности других институција били остварени и циљеви Центра за социјални рад.
Ови циљеви су: смањење укупног броја корисника Новчане социјалне помоћи као и других видова материјалних
давања за материјално угрожене породице и то кроз смањење реалног броја тих породица, смањење свих видова угрожености деце, жена, лица са проблемима у развоју, и лица
са инвалидитетом, смањење насиља над децом, старима и
партнерског насиља.
У том погледу Центар за социјални рад је већ остварио
интензивну и конструктивну сарадњу са неким институцијама, тако да се сада активно размењују информације са
Националном службом за запошљавање, ПС Лазаревац, и
ОЈТ. Тесну и корисну сарадњу Центар остварује и са Домом
здравља у Лазаревцу. Ове добре сарадње између институција свакако ће бити од користи у будућим активностима
на унапређењу положаја Рома у нашој општини.
Центар за социјални рад има добру сарадњу са различитим ромским удружењима грађана и Саветом за националне мањине.
Ниједна активност друштва усмерена на унапређење положаја Рома није могућа без активне улоге припадника ромске заједнице. То учешће мора бити јединствено и без подела
и личних интереса, и организовано од стране локалне заједнице и у координацији са свим друштвеним службама.
Све активне мере морају бити усмерене на неколико
основних циљева који као резултат треба да буду последица
заједнички планираних активности свих система друштва.
Ови циљеви су:
– подизање свести и код опште друштвене заједнице и
код припадника ромске заједнице о томе да су Роми интегративни део друштва који има права на исти квалитет живота иста права и обавезе као и сви остали чланови заједнице,
– подизање образовног нивоа и статуса Рома у нашој општини,
– виша запосленост Рома у нашој општини,
– подизање квалитета стамбених услова, тј стварање
основних животних услова (вода, струја, хигијена),
– унапређење здравственог статуса Рома,
– смањење броја малолетничких бракова и трудноћа у
ромској популацији.
Као резултат претходних циљева је остварење општег
циља који би био дефинисан као подизање општег квалитета живота, заштита основних људских права и суштинска
интеграција ромске заједнице у друштво.
Ови циљеви се не могу постићи без активног учешћа
свих припадника ромске заједнице и њиховог учешћа у планирању активности које ће друштво осмислити и реализовати у том правцу. Анализа указује да већина припадника
ромске заједнице живи у већим групама од више породица
у деловима места које насељавају скоро искључиво Роми.
Та околност треба да буде искоришћена како би се на том
принципу организовало и прикупљање података о конкретним породицама и њиховим потребама али и реализација
планираних мера а све преко именованих припадника ромске заједнице од поверења и спремних на сарадњу са свим
институцијама који би представљали неку врсту активне
повратне комуникације са општинским органима и институцијама локалне заједнице.
У претходном контексту идентификовани су проблеми
који су препрека у задовољавању потреба које су дирекно
повезани са унапређењем положаја ромске заједнице на
територији општине Лазаревац и захтевају повезивање различитих области у правцу кључних развојних циљева.
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Идентификација проблема и потреба
СНАГЕ

МОГУЋНОСТИ

Лазаревац је функционални мултиетнички и макрорегионални центар.
Развијена мрежа институција у сектору здравствене и социјалне заштите.
Присуство развијених културних и образовних институција.
Квалификован и утицајан грађански сектор који је активан у решавању проблема
ромске популације.
Традиција у занатској производњи ромске популације.
Активно партнерство између релевантних локалних чиниоца на побољшању животних, статусних, социјалних, образовних и културних услова.

Доступност фондова ЕУ за подршку побољшања животних услова рањивих група,
посебно ромске популације.
Постојање националних стратегија за смањење сиромаштва, социјалну заштиту, а
пре свега Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији
за период од 2016 до 2025. године.
Прилагођавање програма рада културних и образовних институција грађанима
ромске националности.
Преношење надлежности за социјалну заштиту са републичког на локални ниво.
Развој предузетничких вештина и социјалних предузећа
Сензибилитет заједнице и активно укључивање у решавању проблема.

СЛАБОСТИ

ПРЕТЊЕ

Неадекватна јавна комунална инфраструктура у ромским насељима.
Социјална и здравствена заштита не обухвата све грађане ромске националности.
Традиционални приступ образовном систему

Нерешени имовинско правни односи.
Смањен просечни животни век грађана ромске националности.
Неадекватна стратегија образовне и културне политике на републичком и локалном
нивоу.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН – ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ: На локалном нивоу, обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно
предшколско, основно и средње образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке
школовању младих и одраслих који се нису школовали или који су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и
Ромкиње у образовном систему.
Оперативни циљ 1.
Повећати припремљеност ромске деце за школу кроз отклањање препрека (подршка родитеља, језичка баријера,сиромаштво – недостатак одеће, обуће, ужине) за упис ромске деце у вртић и повећати број ромске деце укључене у предшколске програме предшколског у минималном трајању једне године.
Активности

Период
реализације

Очекивани
резултати

1.Израдити базу података о деци која би требало да похађају предшколско образовање (деца
предшколског,
основног и средњошколског узраста,деца
обухваћена образовним системом,деца која су
напустила школовање)

2 и 3. квартал за
време важења
ЛАП-а

Израђена база података

2. Пратити упис деце у предшколско редовно,
индивидуално и групно саветовање деце и
родитеља о образовању.Обезбедити да деца из
ромске заједнице од рођења имају једнаке шансе
за рани развој и учење и да су припремљена за
укључивање у обавезно образовање.
Анализирати потребе, креирати наменске и
доступне програме за децу до три године и одрасле који се брину о њиховом развоју и учењу(родитеље/хранитеље/старатеље и васпитаче) у
породици, заједници и предшколској установи.
у породици, заједници и предшколској установи.

3. квартал за
време важења
ЛАП-а

Саветодавна помоћ и
информисање,
Повећан уписан број
ромске деце у школске
установе

3.Адекватна припрема дeце за укључивање у
школски систем

3. квартал за
време важења
ЛАП-а

Едукација деце и
родитеља

4. Повећање броја ромске деце у предшколским 3. и 4. квартал
и школским установама,
током важења
ПУ реализују програмске активности које
ЛАП-а
промовишу мултикултуралност и доприносе
заштити идентитета, културе и језика ромске
националне мањине
– Ангажован довољан број ПА
– Прати се и подржава напредовање у развоју и
учењу ромске деце
– Установе посвећују пажњу транзицији на
релацији ПУ-ОШ,
Унапредити функционисање педагошких
асистената путем дефинисања критеријума за
њихово ангажовање, описа њиховог посла и одговорности, као и стручног усавршавања и напредовања, која укључује родно сензибилисане
и антидискриминаторске садржаје, Обезбедити
потребан број педагошких асистената, Установити бесплатне програме – информатика, глума, спортске активности, креативне радионице
(сликање, вајање, новинарство) и организовање
јавних презентација/наступа дечијих радова и
осталих програма неформалног образовања)

Информисање
Повећање броја ромске
деце
у предшколским
установама

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе
Средства из
буџета ГО

Средства из
буџета ГО

остали извори

Носилац
активности

Партнери

Домаћи и стра- Савет за нациоНВО и школске
ни донатори,
налне мањине ГО,
установе, НСЗ
други извори
Канцеларија за
националне мањине,
Координатор за
ромска питања
Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

МЗ,службе ГО,
локална средства
информисања,
Здраствени радници и НВО

Домаћи и стра- Савет за национи донатори,
налне мањине ГО,
други извори
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

НВО, просветни радници,
МПНиТР, Секретаријати Града
Београда.

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Стручне службе,
МЗ, НВО, ГЦСР
Београд – Одељење Лазаревац,
МУП

28. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Активности

Потребни ресурси
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Период
реализације

Очекивани
резултати

5. Педагошко праћење, подршка деци и родитељима (информатор)
Укључивање родитеља ромске деце у Савет
родитеља

3. и 4. квартал
важења ЛАП-а

Смањен проценат
изостанака

Средства из
буџета ГО

Домаћи и стра- Савет за национи донатори,
налне мањине ГО,
други извори
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Стручне службе,
школске управе

6. Сарaдња са школама за образовање деце
старије од 15 година

3. и 4. квартал
важења ЛАП-а

Укључивање Рома у
програм друга шанса
124 корисника

Средства из
буџета ГО

Домаћи и стра- Савет за националне
ни донатори,
мањине, Координадруги извори
тор за ромска питања и Канцеларија за
националне мањине

Локална средства
информисања,
стручне службе,
НВО

7. Професионална оријентација ромске деце

3. и 4. квартал
важења ЛАП-а

Одабир професионалне орјентације

8. Мотивисање и подизање стандарда живота
кроз помоћ у школском прибору, рекреативним 3. и 4. квартал
наставама, одећи и обући
важења ЛАП-а
Регулисати подршку сиромашној породици за
похађање ПВО од најранијег узрастаи финансирају дадатну подршку и услуге на локалу: а)
Боравак деце у целодневним програмима б)
Ужину деци в) Уџбенике и школски прибор г)
Опрему за физичко образовање д) Ваншколске
активности ђ) Превоз

Мотивација ромске
деце у образовном
систему
Побољшани услови за
образовање
150 корисника

9. Упис пунолетних Рома у средње школе и
3. и 4. квартал
школовање по потребама националне службе за важења ЛАП-а
запошљавање Обезбедити квалитетно основно
и средње образовање за децу и младе из ромске
заједнице, делотворну превенцију напуштања
образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка средње школе.
Пружање подршке програму стипендирања
средњошколаца и студената
Активирање студената у НВО-има или у
волонтерском сервису како би дали допринос у
области образовања ромске деце

Упис 15 припадника
ромске националне
мањине

Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Носилац
активности

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине
Средства из
буџета ГО

Партнери

НСЗ, школске
управе, НВО

Домаћи и стра- Савет за национи донатори
налне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

НВО, Савет за социјалну заштиту,
Црвени крст,
ГЦСР БеоградОдељење Лазаревац и донатори

Домаћи и стра- Савет за национи донатори,
налне мањине ГО,
други извори
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Школске управе,
НВО, МПНиТР,
међународне организације и др.

Оперативни циљ 2.
Едукација породице и младих Рома о планирању породице и значају образовања
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Носилац
активности

Партнери

1. Организовање радионица на наведену
тему

3. и 4. квартал у
годинама важења
ЛАП-а

Едукација 200 корисника

Средства из
буџета ГО

Домаћи и стра- Савет за национи донатори,
налне мањине ГО,
други извори
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

НВО, школске
установе, ГЦСР
Београд- Одељење Лазаревац и
сарадници

2. Подела лифлета и постера о значају образовања деце и одраслих.

3. квартал у годинама важења ЛАП-а

Информисање
100 постера и 500
флајера

Средства из
буџета ГО

Домаћи и стра- Савет за национални донатори,
не мањине ГО,
други извори
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Локална средства
информисања,НВО, просветне
установе

3. Медијска кампања и гостовање стручњака

1, 2, 3 и 4 квартал у
годинама важења
ЛАП-а

Број радио, ТВ емисија
и новинских листова

4. Упућивање младих на саветовалишта

3. и 4. квартал у
годинама важења
ЛАП-а

Информисање

5. Организовање групних сусретања у Домо- 3. и 4. квартал у
вима културе Месних заједница
годинама важења
ЛАП-а

Трибине, едукација

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине
Средства из
буџета ГО

Домаћи и стра- Савет за национи донатори,
налне мањине ГО,
други извори
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине
Савет за националне мањине ГО

НВО, медији

НВО, ГЦСР,
здраствени
радници

МЗ и НВО
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Оперативни циљ 3.
Подизање капацитета школских установа о укључивању ромске деце у образовни систем
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

Носилац
активности

Партнери

остали извори

1. У сарадњи са ромским асистентом у про3. и 4. квартал у
свети и представницима Савета за образова- годинама важења
ње ГО Лазаревац урадити додатне програме ЛАП-а
на постизању бољих резултата ученика

Додатна едукација
ученика

Средства из
буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Стручне службе,
лок.медији,
МПНиТР, школе
и НВО

2. Укључивање ромских астистената у
3. квартал у годинапросвети.
ма важења ЛАП-а
Унапредити функционисање педагошких
асистената путем дефинисања критеријума
за њихово ангажовање, описа њиховог посла
и одговорности, као и стручног усавршавања и напредовања, које укључује родно
сензибилисане и антидискриминаторске
садржаје. Обезбедити потребан броја
педагошких асистената кроз уређивање и
обезбеђивање њиховог финансирања.

Увођење асистената у
просвети

Средства из
буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

МПНиТР

На основу спроведеног истраживања и
3. и 4. квартал у
анализе узрока напуштања школовања, а
годинама важења
путем успостављања програма менторства
ЛАП-а
и стипендирања обезбедити делотворне и
ефикасне механизме за превенцију и спречавање напуштања средњег образовања кроз
редовно напредовање, учење и завршавање
средњег образовања ромске деце и младих
из ромске заједнице

Проценат ромске деце
Средства из
које завршавају средње буџета ГО
образовање:
- у односу на број ромске деце које уписују
средњу школу,
- у односу на укупан
број ромске деце и
однос дечака/девојчица
– рачунато по индексу
родне равноправности

Домаћи и страни донатори,
други извори

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Стручне службе,
лок.медији
МПНиТР, школе
и НВО

Оперативни циљ 4.
Сензибилисање шире друштвене заједнице о прихватању различитости
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

1. Организовање информативне и едукативне кампање

3. и 4. квартал у
годинама важења
ЛАП-а

Додатна едукација
ученика
Укључивање ученика у
едукативне програме

2. Превенција дискриминације и сегрегације
мањина са акцентом на Роме
Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за препознавање различитих облика
дискриминације припадника ромске заједнице, њихову превенцију и интервенисање у
случају дискриминације

3. квартал у годинама важења ЛАП-а

Број регистрованих
и пријављених случајева дискриминације
припадника ромске
заједнице у основним и
средњим школама

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори

Носилац активности

Партнери

Савет за нациоМЗ, НВО, медији
налне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине
Савет за нациоМПНиТР, НВО,
налне мањине ГО, медији, МУП
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

3. Организовање радио и ТВ емисија о живо- 2, 3 и 4. квартал у
ту мањина и Рома у Лазаревцу
годинама важења
ЛАП-а

Емитовање 18 Радио и
ТВ емисија

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори

Савет за националне мањине ГО

4. Укључивање ромске деце у ваншколске
активности општине, спортске, драмске
секције и др.
Основати ромске културне центре и/или
унапредити капацитете постојећих установа
у већим одрживим насељима или у ЈЛС у
којима живи најмање 300 Рома и Ромкиња.

Спортски кампови за
80 учесника

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори

Савет за нациоСпортски
налне мањине ГО, центри, Савет за
Координатор за
спорт ГО
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

Организовати, у
складу са стандардима
научноистраживачког
рада, истраживања
посвећена језику,
култури, обичајима
и идентитету Рома и
Ромкиња.

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори

Савет за нациоШколе и НВО
налне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

2, 3. и 4. квартал
важења ЛАП-а

5. Унапређивање могућности учења матерњег 2,3 и 4. квартал у
језика – говора и елемената националне
годинама важења
културе у школама уз задржавање статуса
ЛАП-а
изборног предмета и развијање факултативних и других ваннаставних активности,
као и обезбеђивање средстава за извођење
факултативних ваннаставних активности.

Локални медији,
НВО
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Оперативни циљ 5.
Анализа стања и потреба у области образовања ромске деце у општини Лазаревац
Активности

1. Израда родно осетљиве базе података
– број деце обухваћеним школовањем (предшколским иосновношколским)
2. Број девојчица обухваћене школовањем
(предшколским иосновношколским)
3. Број деце, односно девојчица изван школског система
4. Број раних бракова
5. Број ванбрачне заједнице

Период реализације

2, 3 и 4. квартал у
годинама важења
ЛАП-а

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Трибине и база поСредства из буџета Домаћи и страдатака
ГО
ни донатори,
Анализа
други извори
Предузимање неопходних мера у области побољшања образовања

Носилац
активности

Партнери

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

Стручне службе,
НВО

Оперативни циљ 6.
Омогућавање континуитета у основношколском образовању за ромске девојчице
Активности

Период реализације

1. Рад са породицама на увиђању значаја
2, 3 и 4. квартал у
образовања за женску децу
годинама важења
2. Материјална помоћ/подстицај породицама ЛАП-а
које школују женску децу(школски прибор,
књиге, превоз, ужина)

Очекивани
резултати
Унапређење положаја
жена у образовном
систему
Едукација и материјална помоћ

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни
донатори, други
извори

Носилац
активности
Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

Партнери

Стручне службе,
НВО

Оперативни циљ 7.
Спровођење афирмативне акције за упис девојчица из ромске заједнице у средње, више и високо образовање
Активности

1. Информисање ромске заједнице о постојању афирмативне акције
2. Рад на терену са ромским породицама на
промоцији образовања женске деце
3. Стипендирање Ромкиња у средњој, вишој
школи и на факултетима

Период реализације

2, 3 и 4. квартал у
годинама важења
ЛАП-а

Очекивани
резултати
Трибине
База података
Анализа података
Материјална помоћ
оних који су и току
образовања

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни
донатори, други
извори

Носилац
активности
Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

Партнери

Стручне
службе
НВО,
МПНиТР,
међународне
организације

Оперативни циљ 8.
Формирање ромског културно информативног центра
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

1. Одабрати волонтера НВО за Културу и
информисање

3 и 4. квартал важења ЛАП-а

остали извори

Велики број волонтера
Већа информисаност

Носилац
активности
Савет за националне мањине

Партнери

Стручне
службе НВО,
медији и
Удружења
новинара

Оперативни циљ 9.
Унапређење издавачке делатности
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

1. Утврдити фонд на годишњем нивоу за идаваштво релевантно за ромску полулацију.
2. Формирати стручну комисију и усавршавање стратегије издавачке делатности
3. Дистрибуирање издања културним институцијама
4. Локалне промотивне акције са акцентом на
децу и младе

3 и 4. квартал важења ЛАП-а

Трибине
Средства из буџеПовећати издаваштво на та ГО
годишњем нивоу
Доступнији издавачки
садржаји који су намањени специфичинским
групама

остали извори

Носилац
активности

Домаћи и страни Савет за нацидонатори, други оналне мањине
извори
ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

Партнери

Стручне
службе
НВО, здраствени центри

Број 133 – 70

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2018.

Оперативни циљ 10.
Очување Фолклорне традиције
Потребни ресурси
Активности

1. Опремање КУД-а, и организовање Републичког фестивала Ромских игара

Период реализације

2 и 3. квартал важења ЛАП-а

Очекивани резултати
Опремање КУД-а
Фестивал
Очување ромског
фоклора

Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Средства из буџета Домаћи и страни
ГО
донатори, други
извори

Носилац активности
Савет за националне мањине
ГО

Партнери
НВО, Град
Београд,
МКиИ и
међународне
организације

Оперативни циљ 11.
Заштита ромске музике и савременог музичког стваралаштва
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

1. Утврђивање фонда на годишњем нивоу
2. Формирање стручног тима за аутентичну
Ромску музику
3. Утврђивање стандарда за
издавање 2 до 5 ЦД

2 и 3. квартал
важења ЛАП-а

Фонд за младе таленте за Средства из буџета
Ромску музику
ГО
Очување фолклора
Промовисање ромске
музике

остали извори
Домаћи и страни
донатори, други
извори

Носилац
активности

Партнери

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

НВО, МКиИ,
међународне
организације

Оперативни циљ 12.
Језик националних мањина и култура
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

1. Увођење стандардног Ромског језика-са
елеметима културе – факултативна настава

2 и 3. квартал
важења ЛАП-а

Едукација
Трибине
Промовисање ромског
језика

Средства из буџета
ГО

остали извори

Носилац
активности

Домаћи и страни Савет за нацидонатори, други оналне мањине
извори
ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине

Партнери

НВО, МКиИ,
МПНиТР

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН – СТАНОВАЊЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ: Унапредити услове становања Рома и Ромкиња у градској општини Лазаревац кроз обезбеђивање
правне сигурности стамбеног статуса, доступности услуга, материјала, објеката, инфраструктуре, финансијске приуштивости, одговарајуће настањивости и приступачности, одговарајуће локације и културне адекватности, како је дефинисано
међународним стандардима о праву на адекватно становање, а које је Република Србија ратификовала.
Оперативни циљ бр.1.
Унапређење инфраструктурних услова живота у ромским насељима
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

1. Адаптације, санације, доградња и изградња
стамбених јединица
2. Изградња инфраструктурне мреже у
насељима: Соколово, Зеоке, Велики Црљени,
Степојевац, Жупањац, МЗ Загорка Драговић,
МЗ Момчило Павловић – насеље Палестина,
Шопић, Медошевац, Лукавица, Рудовци и друга
места где има мање концентрације Рома.
3. Доградња кровних конструкција на стамбеним јединицама на којима је започета
4. Санација стамбених објеката од временских
непогода
5. Откуп сеоских домаћинства
6. Изградња монтажних кућа на земљишту које
припада ГО Лазаревац тј. Граду Београду
7. Уређење градског грађевинског земљишта
изградњом канализационе мреже и затим
легализација садашњих нехигијенских насеља у
селима као и нелегалних објеката
8. Уређење насеља и паркова за децу

2019–2022.

- Завршетак изградње
Средства из буџета
инфраструктурне мреже ГО
у неким од наведених
насеља
– Завршетак доградње
кровних конструкција
на стамбеним јединицама на којима је започета
- Санирани стамбени
објекати који су најоштећенији од временских непогода
- Изградња канализационе мреже и затим
легализација садашњих
нехигијенских насеља у
селима као и нелегалних
објеката

остали извори
Домаћи и страни донатори,
други извори,
пројектне
активности

Носилац
активности

Партнери

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
Ромска питања
и Канцеларија
за националне
мањине,
Комисија за
утврђивање
стања и пописа
имовине станова за социјално
угрожене грађане на територији ГО

МГСиИ, Град
Београд,НВО,
међународне
хуманитарне
организације
и др.
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Оперативни циљ бр.2
Промена еколошке свести Рома значају и начину бриге о стамбеном и животном простору
Активности

Едукација и информисање Рома о значају и
предностима бриге о стамбеном и животном
простору.

Период реализације

2019–2022.

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
остали извори
самоуправе
Средства из
Домаћи и страбуџета ГО
ни донатори,
други извори,
пројектне
активности

Трибине

Спровођење истраживања и анкета о стамбеним 2019–2022.
потребама
Рома на територији Градске општине Лазаревац

Дефинисан број ромских породица којима
је неопходна помоћ
у смислу обезбеђења
стамбеног простора

Реализација акција чишћења животне средине и 2019–2022.
озелењавања заједничких површина

Очишћене дивље депоније у близини ромских
насеља

Средства из
буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори,
пројектне
активности

Изградња и опремање 2 игралишта за децу у
ромским насељима

Изграђена два дечја
игралишта у одабраним
насељима са највећим
бројем деце

Средства из
буџета ГО

Домаћи и страни донатори,
други извори,
пројектне
активности

2019–2022.

Носилац активности

Партнери

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања,
Канцеларија за националне мањине,
ромска удружења

Организације
цивилног
друштва,Град
Београд,
међународне
хуманитарне
организације
и др.
Град Београд,
међународне
хуманитарне
организације
и др.

Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања,
Канцеларија за националне мањине,
ромска удружења
Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања,
Канцеларија за националне мањине
Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања,
Канцеларија за националне мањине

Основне школе, удружења
Рома

Град Београд,
међународне
хуманитарне
организације

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН – ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ: Подстицати укључивање радно способних припадника локалне ромске националне мањине на формално тржиште рада, подизање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који
припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица.
Оперативни циљ 1.
Формирање евиденције и базе података о незапосленим Ромима
Активности

Период реализације

1. Израда јединствене базе података о назапосленим припадницима мањина са акцентом на
радно способне Роме

2019–2022. год.

2. Медијска кампања о подизању свести о
значају изјашњавања о националној припадности и остваривање права на запошљавање и
самозапошљавање

2019–2022. год.

3. Информисати и едуковати припаднике
ромске заједнице (радно способни) о значају и
условима пријаве на евциденцију НСЗ

2019–2022. год.

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Носилац активности
Буџет локалне
остали извори
самоуправе
Трибине и база података Средства из
Домаћи и страни Савет за нацибуџета ГО
донатори
оналне мањине
ГО, Координатор
за ромска питања
и Канцеларија за
мањине
ТВ Емисије, Новине,
Средства из
Домаћи и страни Савет за нациTрибине
буџета ГО
донатори
оналне мањине
ГО, Координатор
за ромска питања
и Канцеларија за
мањине
Повећан број лица која Средства из
Домаћи и страни НСЗ
су се изјаснила да су
буџета ГО
донатори
ромске националности
на евиденцији НСЗ

Партнери

НВО, НСЗ,РНВО

НВО,РНВО,
НСЗ,
Медији

РНВО,
Савет за на
националне
мањине ГО,
Mобилни
тимови за
инклузију
Рома

Оперативни циљ 2
Подстицање развоја предузетништва код Рома
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

1. Организовање едукација о програмима и
субвенцијама за развој предузетништва

2019–2022. год.

Боља информисаност о програмима и
субвенцијама за развој
предузетништва

Средства из буџета
ГО

остали извори
Пројектне
активности

Носилац активности

Партнери

Савет за
НСЗ, РНВО
националне
мањине ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија за
мањине
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Период реализације

Очекивани резултати

28. децембар 2018.

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Носилац активности

2. Организовање обуке из предузетништва

2019–2022. год.

Проналажење пословне
идеје и помоћ око израде бизнис плана

Средства из буџета
ГО

НСЗ, Пројектне
активности

НСЗ

3. Менторска подршка

2019–2022. год.

Саветодавна помоћ у
првој години пословања

Средства из буџета
ГО

НСЗ, Пројектне ГО, НСЗ
активности

Партнери

РНВО, Савет
за националне
мањине ГО,
Координатор
за ромска
питања,
Канцеларија за
мањине
РНВО

Оперативни циљ 3.
Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова
Активности

Период реализације

Очекивани резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

остали извори

Носилац
активности

Партнери

1. Спровести информативну кампању код
Рома као и код јавних и приватих предузећа и
компанија за запошљавање мањина на јавним
радовима и помоћ при аплицирању

2019–2022. год.

Већа информисаност
Средства из буџета
потенцијалних извођача ГО
јавних радова и радно
способних Рома

Домаћи и страни донатори

НСЗ, ГО, ромска удружења

НВО, Медији,Јавна предузећа, Савет за
запошљавање
ГО

2. Радно ангажовање Рома у програму јавних
радова

2019–2022. год.

Повећање броја Рома
који су ангажовани на
јавним радовима

Буџет РС, домаћи и страни
донатори

Савет за
националне
мањине ГО,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за мањине

НСЗ, РНВО,
ГО

Средства из буџета
ГО

Оперативни циљ 4.
Повећање информисаности Рома о програмима доквалификације и преквалификације и унапређење квалификација и
компентенција за повећање конкурентности на тржишту рада
Активности

Период реализације

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

Носилац
активности

Партнери

остали извори

1. Информисање ромске популације о тржишно исплативим занимањима, односно о
траженим занимањима

2019–2022. год.

Већи број Рома који су
слушали предавања о
тржишно ислативим
занимањима, и програмима доквалификације
и преквалификације

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни донатори

НСЗ, РНВО

НВО, Школа
за образовање
одраслих

2. Организовање обука за преквалификацију,
доквалификацију

2019–2022. год.

Повећање броја Рома
који су укључени у
програм за преквалификацију и доквалификацију

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни донатори

НСЗ, РНВО

Школа за
образовање
одраслих,
средње школе

Оперативни циљ 5.
Смањење дискриминације приликом запошљавања Рома /Повећање запослености Ромкиња
Активности

Период реализације

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

1. Спровођење антидискриминационих кампања за запошљавање Рома
2. Формирање женске задруге
3. Програми за хранитељство и помоћ старим
лицима, развој старих заната

2019–2022. год.

Носилац
активности

Партнери

остали извори

Већи број формално
запослених Рома

Средства из буџета ГО

Домаћи и стра- ГО, РНВО
ни донатори

Координатор
за ромска
питања

Већа запосленост Рома
(посебно Ромкиња)

Средства из буџета ГО

Домаћи и стра- Савет за наци- РНВО
ни донатори
оналне мањине,
Координатор за
ромска питања
и Канцеларија
за мањине

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН – ЗДРАВЉЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ: Унапредити здравље Рома и Ромкиња, унапредити приступ здравственим услугама и омогућити
пуно остваривање права на здравље у градској општини Лазаревац, у складу са здравственим системом Републике Србије.

28. децембар 2018.
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Оперативни циљ 1.
Надзор и мере на спречавању инфективних болести унутар ромског насеља
Активности

Период
реализације

1. Едукација Рома о одржавању личне хигијене За време трајања
и хигијене стамбених објеката
ЛАП-а

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

Смањити број обољења
везаних за хигијену
(шуга, вашљивост,
жутица) код ромске
популације

Носилац активности

остали извори

Средства из буџета ГО Домаћи и страни
донатори (светска здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Партнери

Савет за наци- Дом здравља
оналне мањине Лазаревац
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Оперативни циљ 2.
– Побољшати информисаност и сазнања о ризичним понашањима (коришћењу алкохола и психоактивних супстанци,сексуалним односима,малолетничке трудноће).
– Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне здравствене заштите и здравственог понашања.
– Унапредити доступност здравствених услуга
– Унапредити животно окружење у ромској заједници – побољшати услове становања (у смислу снабдевености водом
за пиће,санитарних уређаја и чувања домаћих животиња)
Активности

1. Приближавање ромске заједнице здравственим институцијама

Период
реализације
За време трајања
ЛАП-а

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

остали извори

Носилац
активности

Партнери

Организовано најмање Средства из буџета ГО Домаћи и страни
две посете у току
донатори (светска
здравствена
радне недеље
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Дом здравља
Лазаревац

2. Упознавање Рома о закону о здравственој За време трајања
заштити
ЛАП-а

Трибине у 10 насеља

Средства из буџета ГО Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Дом здравља
Лазаревац

3. Указивање на штетност ризичних модела
понашања

За време трајања
ЛАП-а

Постери и флајери

Средства из буџета ГО Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Дом здравља
Лазаревац

4. Превенција и рана дијагностика хроничних незаразних о малигних болести

За време трајања
ЛАП-а

Едукација и информисање

Средства из буџета ГО Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Дом здравља
Лазаревац

ПОБОЉШАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМКИЊА
Оперативни циљ 1.
Стварање базе података о здравственом стању и потребама Ромкиња
Активности

1. Теренско истраживање о здравственом
стању и потребама Ромкиња у Лазаревцу

Период
реализације
За време трајања
ЛАП-а

Очекивани
резултати
Подаци о броју
обољења од разних
болести

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

остали извори

Средства из буџета ГО Домаћи и страни
донатори (светска здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Носилац
активности
Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Партнери

Дом здравља
Лазаревац
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Оперативни циљ 2.
Побољшање здравствене заштите Ромкиња кроз пројекте подршке и обезбеђивања хигијенски средстава
Активности

1. Промовисање јавног здравља кроз едукацију, саветовалиште, трибине

Период
реализације
За време трајања
ЛАП-а

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

Повећан број посећености и кроз медије
(новине и телевизија)

Носилац
активности

остали извори

Средства из буџета ГО Домаћи и страни
донатори (светска здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за националне мањине
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Партнери

Дом здравља
Лазаревац

Оперативни циљ 3.
Омогућавање приступа секундарној и терцијарној здравственој заштити
Активности

1. Пројекти подршке за обезбеђивање секундарне и терцијарне здравствене заштите

Период
реализације
За време трајања
ЛАП-а

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

Сарадња у изради
пројекта са ромским
удружењима (њихове
потребе)

Пројектно по јавном
конкурсу

Носилац
активности

остали извори
Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Партнери

Савет за наци- Дом здравља
оналне мањине Лазаревац
ГО,
Координатор за
ромска питања
и канцеларија
за националне
мањине

Оперативни циљ 4.
Повећана брига о репродуктивном здрављу младих
Активности

Период
реализације

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

остали извори

Носилац активности

Партнери

1. Израда и
реализација
посебних програма
везаних за
репродуктивно здравље младих

За време трајања
ЛАП-а

Предавања о секСредства из буџета ГО
суалним односима,
полно преносивим болестима,
трудноћи

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

2. Рад са младим
Ромкињама и Ромима
на терену
(медијаторски рад на терену,психосоцијалнеподршке,саветовалишта,радионице,трибине.)

За време трајања
ЛАП-а

Акценат на здравим стиловима
живота

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

3. Смањити појаву малолетничких бракова
и трудноћа путем пројеката подршке раду са
младим Ромкињама и Ромима на терену

За време трајања
ЛАП-а

Предавања и орга- Средства из буџета ГО
низовани прегледи
код гинеколога

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

Оперативни циљ 5.
Повећана брига о репродуктивном здрављу Ромкиња са едукативним радом
Активности

Период
реализације

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Носилац
активности

Партнери

1. Израда и реализација посебних програма За време трајања
везаних за репродуктивно здравље Ромкиња ЛАП-а

Организована посета гинекологу на
сваких 6 месеци

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

2. Рад са Ромкињама на терену (медијаторски рад
на терену,
психосоцијалне подршке,
саветовалишта,радионице,трибине)

Едукација о здрављу Средства из буџета ГО

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

Организација предавања у школама

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања
и канцеларија за
мањине

За време трајања
ЛАП-а

3. Едукација о полно преносивим болестима За време трајања
са акцентом на девојчице од 12 година
ЛАП-а

Средства из буџета ГО

28. децембар 2018.
Активности

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Период
реализације

Очекивани
резултати
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Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

остали извори

Носилац
активности

Партнери

4. Значај гинеколошких прегледа и контрацепције

За време трајања
ЛАП-а

Трибине

Средства из буџета ГО

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

5. Пројекти промоције јавног здравља и
њихова имплементација

За време трајања
ЛАП-а

Трибине

Пројектно по јавном
конкурсу

Домаћи и страни
донатори (светска
здравствена
организација,
УНИЦЕФ)

Савет за национал- Дом здравља
не мањине ГО,
Лазаревац
Координатор за
ромска питања и
канцеларија за националне мањине

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПОСЕБНИ ЦИЉ: Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници.
Оперативни циљ бр.1
Повећати информисаност грађана ромске заједнице о услугама из области социјалне заштите и разумевања њихових
права и обавеза у случају остваривања права на коришћење тих услуга.
Активности

1. Информативна кампања кроз едукацију
одабраних представника Рома из најзначајних ромских насеља, али и ромских
невладиних организација, који би даље
обављали непосредну едукацију припадника ромске заједнице.

Период реализације

2019–2022.

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне
самоуправе

Активисти ромске Средства из буџета ГО
заједнице су едукавани о правима
и услугама из социјалне заштите и
активно учествују
у информисању
припадника ромске
заједнице о томе.

остали извори
Други извори

Носилац активности
Савет за националне мањине ГО,
Координатор за
ромска питања и
Kанцеларија за националне мањине

Партнери

Стручне
службе,НВО, ГЦСР
БеоградОдељење
Лазаревац

Оперативни циљ бр.2
Унапређење материјалних и људских ресурса ГЦСР Београд, Одељења Лазаравац, како би стручни радници ефикасније
и редовније и у континуитету кроз теренски рад, имали контакт са корисницима припадницима ромске заједнице и увид у
њихове потребе.
Активности

Период реализације

1. Општина би у периоду реализације
2019–2022.
обезбедила Одељењу Лазаревац коришћење једног возила два пута месечно по
два дана за обилазак ромских насеља и
корисника који живе у њима уз асистенцију представника Савета за социјалну
заштиту или невладиних организација
према потреби.
2.Општина би обезбедила ангажовање
једног стручног радника, (правника или
социјалног радника) за рад у канцеларији
за материјална давања (где је највећи број
корисника ромске заједнице) ради унапређења рада и скраћења трајања поступка,
и једног педагога за рад у Служби за
заштиту деце и младих ради унапређења
превентивних циљева и смањења броја
примене крајњих мера за заштиту деце
(смештај) а повећања примене превентивних услуга на унапређењу родитељства и
бриге о деци

Очекивани
резултати

Потребни ресурси
Буџет локалне самоуправе

остали извори

1. Знатно чешће оби- Средства из буџета ГО Домаћи и страни
лажење корисника
донатори
на терену, бољи увид
у њихове потребе и
ефикаснија размена
информација између
ГЦСР и Савета за
социјалну заштиту
и НВО
2. Ефикасније
решавање захтева
корисника и брже
добијање новчаних
средстава ЈНП и
НСП. Више времена
које ће социјални
радници моћи да
посвете разговорима
са корисницима и
разумевању њихове
ситуације.

Носилац
активности
Савет за националне мањине
ГО,Координатор за
ромска питања и
Канцеларија за националне мањине

Партнери

Стручне
службе,НВО, ГЦСР
Београд
ОдељењеЛазаревац

Овај план објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године.
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Број 133 – 76

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. став 1. тачка
11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и чл. 43. и 46. Пословника
Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14 – пречишћен текст и 120/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Драгани Ђујић из Лазаревца престао мандат члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац са 27. децембром 2018. године, због престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године

28. децембар 2018.

општине Лазаревац са 27. децембром 2018. године, због
престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 39.41. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/14 – пречишћен
текст и 120/16), донела је

РЕШЕЊЕ

Председник
Томислав Рикановић, ср.

О ИЗБОРУ ЧЛАНА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. став 1. тачка
11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и чл. 39 и 41. Пословника
Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14 – пречишћен текст и 120/16), донела је

1. Бира се за члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац, из реда одборника Милан Марковић из Лазаревца
2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за
мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Бира се за члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац, из
реда одборника Александар Маринковић из Јунковца.
2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за
мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и чл. 43. и 46.
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14 – пречишћен текст и
120/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Драгани Ђујић из Лазаревца престао мандат члана Мандатне комисије Скупштине Градске

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и чл. 39 и 41.
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14 – пречишћен текст и
120/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Бира се за члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац, из реда одборника Милан Марковић из Лазаревца.
2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за
мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

28. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 29. став 1.
тачка 3. и став 3, члана 41. став 1. тачка 5. и став 3. и члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број
87/18), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за
ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 98/10) и
члана 24. став 1. тачка 12в Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним ситуацијама, образује се Штаб за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац (у даљем тексту: Штаб).
Штаб чине командант Штаба, заменик команданта Штаба, начелник и осамнаест чланова Штаба.
У Штаб се именују:
за команданта:
Бојан Синђелић, председник градске општине Лазаревац;
за заменика команданта:
Милоје Живановић, заменик председника градске општине Лазаревац;
за начелника:
Иван Недељковић, инспектор за послове цивилне заштите за општину Лазаревац;
за чланове:
1. Александар Булатовић, члан Већа Градске општине
Лазаревац;
2. Милан Мишковић, директор за производњу угља у ЈП
ЕПС, огранак „Колубара”;
3. Александар Миловановић, директор погона „Помоћна механизација;
4. Мирослав Чантрак, директор „Колубара грађевинар”
д.о.о;
5. Милан Платанић, директор ЈП за изградњу Лазаревца;
6. Иван Милић, в.д. директора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац;
7. Вукашин Јањевић, директор ЈП „Топлификација” Лазаревац;
8. Др Јован Милојевић, директор Дома здравља „Др
Ђорђе Ковачевић” Лазаревац;
9. Др Ивко Марић, директор Специјалне болнице за ендемску нефропатију Лазаревац;
10. Илија Доганџић, командир испоставе Полицијске
станице Лазаревац;
11. Иван Поповић, командир Ватрогасне јединице Лазаревац;
12. Зоран Гавриловић, секретар Црвеног крста Лазаревац;
13. Влада Јовановић, директор „Електродистрибуције”
Лазаревац;
14. Душан Симеуновић, директор СП „Ластра” Лазаревац;
15. Ненад Дизија, представник Војске Србије, команда за
развој београдске бригаде;
16. Братислав Јовановић, руководилац Одељења обезбеђења и одбране ТЕК
17. Дејан Станаревић, инжењер геологије;
18. Слободан Арсенијевић, представник ЈВП „Београдводе”;
за техничког секретара (администратора):
Гордана Дробњак, саветник за послове заштите грађана,
добара и животне средине у ванредним ситуацијама и послове одбране.
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II. Штаб образује стручно-оперативне тимове као своја
помоћна стручна тела.
III. Штаб обавља следеће послове:
– руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
– разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово
унапређење;
– прати стање и организацију система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
– наређује употребу снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације
и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације;
– наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
– сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
– ангажује субјекте од посебног значаја;
– учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у
обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
– израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на
усвајање;
– образује стручно-оперативне тимове за извршавање
специфичних задатака из области заштите и спасавања;
– именује поверенике и заменике повереника цивилне
заштите;
– ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног
значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе;
– предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
– обавља друге послове у складу са законом.
Члан Штаба је дужан да се одазове и учествује у обуци.
IV. У активности Штаба биће укључени и представници
месних заједница на чијем подручју је настала ванредна ситуација.
V. Послови из тачке III овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
VI. Стручне и организационе послове за Штаб обављаће
Одељење за привреду, пољопривреду и друштвене делатности Управе Градске општине Лазаревац.
VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији
градске општине Лазаревац III-09 Број: 06-196/16 од 8. децембра 2016. године, које је објављено у „Службеном листу
Града Београда”, број 120/16 дана 9. децембра 2016. године.
VIII Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018 од 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Број 133 – 78

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2018.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. Статута
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 11. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 16/13), донела је

дину, који је Управни одбор „Првог приградског позоришта
Лазаревац”, Лазаревац под бројем: 29/2018 усвојио на седници одржаној 20. децембра 2018. године, са финансијским
планом за 2019. годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације градске општине Лазаревац за 2019. годину, који је
Управни одбор Туристичке организације градске општине
Лазаревац под бројем: 650/2018 донео на седници одржаној
18. децембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Председник
Томислав Рикановић, ср.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ
„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 44. став 2.
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – исправка) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
15/10 и 44/13), донела је

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за
2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа за
комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац под бројем:
I 01.01.-XXVI/18-3 донео на седници одржаној 6. децембра
2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ, СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу
Лазаревац, са финансијским планом прихода и расхода за
2019. годину, који је Управни одбор Центра за културу Лазаревац под бројем: 658 донео на седници одржаној 20. децембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 12. став 3. Одлуке
о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште
„Лазаревац” Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 6/09, 12/13 и 53/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на План и програм рада „Првог
приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2019. го-

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ
„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за
2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа за
комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац под бројем: I
01.01.- XXVII/18-2 донео на седници одржаној 20. децембра
2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

је Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
под бројем: 4097 донео на седници одржаној 21. децембра
2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Прве измене Програма пословања
Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар –
31. децембар 2018. године број: 3869, које је Надзорни одбор
Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Одлуком број: 3868
усвојио на седници одржаној 6. децембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06- 308/2018 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године број: 4089, који је Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Одлуком број: 4088
усвојио на седници одржаној 21. децембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06- 308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. тачка
6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 33. став 1.
тачка 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу
Лазаревца („Службени лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01,
2/02, 56/08, 12/13, 95/16 и 136/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА ИЗ 2017. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2017. године, коју

Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 24. тачка
6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 31. став 1.
тачка 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст,
12/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ИЗ 2017. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из 2017. године, коју је Надзорни
одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац под бројем: 8450/3 донео на
седници одржаној 21. децембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”,
Лазаревац за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац Одлуком Број: 8450/2 усвојио на седници
одржаној 21. децембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-308/2018, 27. децембра 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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28. децембар 2018.

САДРЖАЈ

Страна

Страна
Акта градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за
2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о наградама Градске
општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Локални акциони план за унапређење положаја
националних мањина у Градској општини Лазаревац за период од 2019. до 2022. године – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Комисије за
кадровска и административна питања Скупштине
Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Комисије за кадровска и
административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Мандатне
комисије Скупштине Градске општине Лазаревац–
Решење о избору члана Мандатне комисије
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Решење о избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац –
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
52
52
76
76
76
76
76
77
78

Решење о давању сагласности на Програм рада
Центра за културу Лазаревац, са финансијским планом прихода и расхода за 2019. годину – – – – – – –
Решење о давању сагласности на План и програм рада „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2019. годину, са финансијским
планом за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац за 2018. годину– – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац за 2019. годину– – – – – – –
Решење о давању сагласности на Прве измене
Програма пословања Јавног предузећа за изградњу
Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2018.
године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за
период 1. јануар – 31. децембар 2019. године – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2017. године– – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из
2017. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2019. годину – – – –

78

78
78
78

79
79
79

79
79

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

