СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА XVIII - БРОЈ 1
На основу члана 96. и члана 97. Закона о
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019други закон) и члана 40. Статута општине
Кладово (,,Сл. лист општине Кладово",
бр.7/2019) Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 09.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта (,,Сл. лист
општине Кладово", бр. 1/2015, 4/2015 и 7/2015)
након текста у оквиру главе IV додаје се глава V
следеће садржине:
"V. УГОВОР И/ ИЛИ САГЛАСНОСТ ЗА
А НЕ О ПХО ДН О
НЕ Д О С ТА ЈУЋИ
П ОТРЕ БНИ БР ОЈ П А Р К И Н Г И Л И
ГАРА ЖНИХ МЕ СТА З А ПУТНИЧКЕ
А У Т О М О БИ Л Е К О Ј И Б Р О Ј ЈЕ
ИНВЕСТИТОР ДУЖАН АЛИ НЕ МОЖЕ ДА
ОБЕЗБЕ ДИ НА СВОЈОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ / СВОЈИМ ГРАЂЕВИНСКИМ
ПАРЦЕЛАМА
Члан 20 а.
Ако је позитивним законом и подзаконским
прописима, важећим планским документом,
урбанистичким пројектом, информацијом о
.
.
локациЈи, локациЈским условима, или другим,
прописана односно утврђена обавеза паркирања
н а г р ађ е в и н с ко ј п а р ц е л и / п а р ц е лама
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инвеститора, а инвеститор у документациЈи
неопходној за потребе израде и потврђивања
у р б ан и с т и ч к о г п р о ј е к т а , п р и б а в љ а њ а
грађевинске дозволе, одобрења за извођење
радова или одобрења за промену намене објекта
или дела објекта, не предвиди тј. не обезбеди
потребан број паркинг односно гаражних места
на предметној сопственој парцели / парцелама,
дужан је да од Општинског већа општине
Кладово прибави одговарајућу Сагласност за
недостајућа паркинг / гаражна места, којом
сагласношћу се практично омогућава да се
недостајуће паркирање услед немогућности на
п а р ц е л и / п а р ц. елама и н в е ститора м
оже.
.
остваривати на Јавним паркиралиштима у Јавној
својини Општине Кладово односно на
.
.
.
површинама Јавне намене на коЈима Је по
позитивним прописима то могуће а које
представљају јавно добро, с тим што за одређене
инвеститоре тачније за одређену категорију
инвеститора само наведена Сагласност није
довољна, односно иста ниЈе пуноважна уколико
такав инвеститор са Општином Кладово не
закључи и одговарајући пратећи предметни
Уговор за та недостајућа паркинг / гаражна
места.
Предметна Сагласност из претходног става
овог члана, а у зависности од тога да ли важи без
или не важи без одговарајућег пратећег
предметног Уговора из претходног става овог
члана, између
осталог у свом
садржају треба да
.
.
.
садржи Једну од двеЈу одредница: да Је
пуноважна односно да важи без закљученог
одговарајућег пратећег предметног Уговора за
недостајућа паркинг/гаражна места, или: да није
пуноважна односно да не важи без закљученог
одговарајућег пратећег предметног Уговора за
недостајућа паркинг/гаражна места.
Уколико предметна Сагласност из овога члана
.
.
.
не садржи Јасну одредницу: да важи ТЈ. да Је
пуноважна без закљученог одговарајућег
пратећег предметног Уговора из овога члана или
да не важи тј. да није пуноважна без закљученог
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одговарајућег пратећег предметног Уговора из
овога члана , у таквом случаЈу ТЈ. такву издату
предметну Сагласност Општинског већа
општине Кладово орган Општине Кладово
надлежан за послове из области урбанизма и
грађевинарства мора да прихвати као пуноважну
.
.
ТЈ. дужан Је да такву предметну издату
Сагласност подносиоцу захтева-инвеститору
призна као пуноважну, односно као одговарајући
акт КОЈИМ инвеститор има решено питање
недостајућих паркинг/гаражних места а за
потребе потврђивања урбанистичког пројекта,
издавања грађевинске дозволе, решења о
одобрењу извођења радова или промене намене
објекта или дела објекта.
Члан 20 б.
Предметним Уговором из претходног члана
ове Одлуке закљученим између инвеститора из
претходног члана са Општином Кладово,
инвеститор који не може да обезбеди потребан
број паркинг/гаражних места на предметној
сопственој грађевинског парцели/парцелама,
обавезује се да ће најкасније до подношења
захтева за потврђивање урбанистичког пројекта ,
односно до издавања грађевинске дозволе,
одобрења за извођење радова или одобрења за
промену намене објекта или дела објекта, за
свако необезбеђено тј. недостајуће паркинг /
гаражно места на сопственој парцели /
парцелама, на рачун буџета општине Кладово
уплатити допринос од 1.200.000,00 динара,
односно да ће уплатити укупну уговорну
вредност предметног доприноса добијену
множењем (тј. вредност која представља
математички производ) броја недостајућих
парк инг/гаражних места са наведеним
Јединичним износом доприноса.
Инвеститору из претходног става овог члана,
предметни Уговор из претходног става овог
члана који је са Општином Кладово закључио за
решавање питања обезбеђивања недостајућих
паркинг/гаражних места, као и релевантна
Сагласност Општинског већа општине Кладово
по основу које је тај Уговор закључен,
представљају обавезну документацију без које
му се од стране надлежног органа не може
потврдити урбанистички пројекат, издати
грађевинска дозвола, одобрење за извођење
радова или одобрење за промену намене објекта
или дела објекта.
Средства доприноса уплаћена од стране
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и н вести тора за необезбеђена односно
недостајућа паркинг / гаражна места из става 1.
овог члана, користиће се за уређивање
(припремање и опремање) јавног грађевинског
земљишта и изградњу и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре, у складу са
програмом уређивања грађевинског земљишта
Члан 20 в.
Допринос за необезбеђена тј. недостајућа
паркинг/гаражна места из претходног члана не
односи се, тј. не уговара се и не плаћа се за
објекте јавне намене у јавној својини, односно за
објекте за потребе органа, организација,
предузећа, установа и других правних лица
основаних од Општине Кладово или Републике
Србије, као и за објекте за које се у складу са
релевантним одредбама Закона о планирању и
изградњи и Одлуке о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта не плаћа
допринос за уређивање грађевинског земљишта,
.
.
у КОЈИМ случаЈевима таквом инвеститору у
погледу решења питања недостајућих
паркинг/гаражних места а за израду и
потврђивање урбанистичког пројекта, као и за
добијање грађевинске дозволе, решења о
одобрењу извођења радова или промене намене
објекта или дела објекта, није потребан Уговор
из чланова 20 а. и 20 6. ове Одлуке већ је довољна
само релевантна Сагласност Општинског већа
општине Кладово дата таквом инвеститору да
овај одређени недостајући број паркинг/
гаражних места које не може да обезбеди на
с о п с т в е н о ј п а рце л и / п а рце л а м а , м о ж е
.
.
.
остваривати на Јавним паркинзима у ЈавноЈ
својини Општине К ладово односно на
.
.
.
површинама Јавне намене на коЈима Је по
позитивним прописима то могуће а које
представљају јавно добро.
Сагласност Општинског већа општине
Кладово из претходног става, дата инвеститору
за породични стамбени објекат са највише две
стамбене јединице (два стана), за породично
стамбено-пословни објекат са једним станом и
.
.
Једним пословним простором а КОЈИ пословни
простор не прелази нето површину од 70 м2 , као и
за пословни објекат нето површине до 70 м2, са
једним пословним простором, а без уговарања
односно без плаћања доприноса за недостајућа
паркинг / гаражна места на предметној
г р а ђ е в и н с к о г п а рц е л и / п а рце л а м а т о г
инвеститора, такође је довољан акт за решавање
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тог проблема тј. питања недостајућих
паркинг/гаражних места, односно у том погледу
довољан документ том инвеститору за израду и
потврђивање урбанистичког пројекта, као и за
добијање грађевинске дозволе,
решења о
одобрењу извођења радова или промене намене
објекта или дела објекта , при чему се у укупан
број стамбених јединица (станова) и јединица
пословног простора у Сагласности из овога става
обавезно урачунавају (односно обавезно се
морају укалкулисати) и сви већ постојећи
.
.
станови и Јединице пословног простора КОЈИ су
већ изграђени на предметној грађевинској
парцели / парцелама инвеститора.
Општинско веће општине Кладово може
Сагласност из претходног члана, а без уговарања
односно без плаћања доприноса за недостајућа
паркинг/ гаражна места, дати и инвеститору
објекта од значаја за развој Општине Кладово,
инвеститору објекта којим се значајно развија
мала привреда у општини Кладово,
инвеститорима објеката јавне намене у
приватној својини, али и за објекте
некомерцијалне намене, као што су нпр: објекти
з а о б а в љ.а њ е п о с л о в а. х у м а н и т а р н и х
организациЈа, верских заЈедница, удружења
грађана, спортских организација и слично, као и
за радове на доградњи тј. надзиђивању
вишепородичних стамбених зграда са равним
кровом једном поткровном етажом такође
стамбене намене и са изградњом косог крова
ради побољшавања њене употребне вредности
односно побољшавања услова становања у тој
згради ."
Члан 2.
У члану 4.став 1. речи: ,,ЈП Дирекција за
изградњу "Кладово" Кладово ", члану 19. став 1.
и алинеји 6. речи: «ЈП Дирекција за изградњу
"Кладово" Кладово , члану 20. ства 1. и алинеји 6.
речи: «ЈП Дирекција за изградњу "Кладово"
Кладово замењује се речима: «Општинска
управа Кладово», изузев члана 22. Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. листу општине Кладово".
Број: 418-1/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
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СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 3.став 1.тачка 24) и члана 7.став
1. т ачка 1) Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 9.став 3. Закона о комуналним
делатностима (,,Сл.гласник РС", бр. 88/2011,
104/2016 и 95/2018) и члана 40. Статута општине
К ладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 09.03.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "КОМУНАЛАЦ"
КЛАДОВО ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Додељује се Јавном предузећу "Комуналац"
Кладово искљ учи во право на обављање
делатности пружања услуга одржавања:
1)
Послови одржавања хигијене
( чишћење улица и т ротоара,
изношење и одвожења смећа),
2)
Одржавање, чишћење и
третирање зелених површина
(кошење травњака, грабуљање,
одржавање ружа, одржавање шибља,
одржавање дрвореда-стабла,
реконструкција травњака и ђубрење
зелених површина).
Члан 2.
Овлашћује се начелник Општинске управе
Кладово / председник општине Кладово да у име
општине Кладово закључује са Јавним
предузећем "Комуналац" Кладово уговоре о
пружању услуга у складу са понудама које ће ЈП
"Комуналац" Кладово достављати на почетку
сваке пословне године.
Члан 3.
Одлуку доставити: Одељењу за инспекцијске
послове Општинске управе Кладово, ЈП
,,Комуналац" Кладово и архиви.
09.03.2020. год.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 023-3/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕ КРЕТА Р
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 104. и члана 40. Статута
општине Кладово (,,Службени лист општине
Кладово", бр.7/2019), Скупштина општине
Кладово, на седници одржаној 09.03.2020.године
донела је
ОД Л У К У
О ЈА ВНИМ РА СПРАВА МА
1. Основне одредбе
Предмет одлуке
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују начин и
поступак организовања и спровођења јавне
расправе у поступку доношења прописа и других
општих аката, односно планских докумената из
надлежности општине Кладово (у даљем тексту:
Општина).
Појам јавне расправе
Члан 2.
Јавна расправа представља скуп различитих
активности, предузетих у унапред предвиђеном
временском оквиру, у циљ у прибављања
предлога и ставова грађана у поступку припреме
одређеног акта.
Јавна расправа спроводи се о нацрту акта
(статута, одлуке, плана и другог акта у
припреми), ако овом одлуком није другачије
предвиђено, а може се спровести и раније на
предлог органа надлежног за припрему и
утврђивање нацрта акта који је предмет јавне
расправе.
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Јавна расправа обавезно подразумева:
1)
прибављање предлога, сугестија и
мишљења грађана и осталих учесника
у јавној расправи у писаној или
електронској форми и
2)
организовање најмање једног
отвореног састанка представника
надлежних органа Општине/Града,
односно јавних служби са
заинтересованим грађанима,
представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања (у
даљем тексту: отворени састанак!.
Орган надлежан за организовање Јавне
расправе је дужан да грађанима из свих делова
Општине обезбеди учешће у јавној расправи.
Отворени састанак се организује у седишту
Општине, а изузетно се може организовати и ван
седишта, на предлог органа надлежног за
припрему и утврђивање нацрта акта који је
предмет јавне расправе.
О питањима која су од значаја за целу
заједницу, јавна расправа се организује за целу
територију Општине, а у случају да се јавна
расправа спроводи о питању од интереса за
грађане са дела територије или за одређену
категорију грађана, јавна расправа се може
организовати само за тај део, односно у оквиру
те категорије грађана.
Време трајања јавне расправе
Члан 3.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.
Време трајања јавне расправе утврђује орган
надлежан за њено огранизовање и спровођење.
Објављивање отпочињања рада
на припреми прописа
Члан 4.
Орган Општине надлежан за припре�у
прописа дужан је да на интернет презентациЈи
Општине и на други примерен начин обавести
јавност да је отпочео рад на припреми прописа
који доноси скупштина.
Обавештење из става 1. овог члана, објављује
се у року од 7 дана од дана почетка израде тог
прописа.
Врсте јавних расправа
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Члан 5.
Јавна расправа може бити: обавезна јавна
расправа и Јавна расправа по захтеву, односно
предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна
расправа).
Обавезна јавна расправа је јавна расправа која
се обавезно спроводи у поступку припреме аката
утврђених овом одлуком у складу са законом,
ОДНОСНО Статутом.
Факултативна јавна расправа је јавна расправа
коЈа се може спровести у поступку доношења
других општих аката из надлежности скупштине
Општине, под условима и по поступку
предвиђеном овом одлуком, у складу са
Статутом.
1. Обавезна јавна расправа

Организовање и спровођење обавезне јавне
расправе
Члан 7.
Обавезну јавну расправу организује и
спроводи Општинско веће, на начин и у време
коЈе предложи орган, односно радно тело
скупштине надлежно за утврђивање, односно за
припрему нацрта акта.
Обавезна јавна расправа спроводи се на начин
и по поступку прописаном овом одлуком за Јавну
расправу о нацтру општег акта, ако овом одлуком
није другачије предвиђено.
1. Јавна расправа у поступку припреме
Статута

Када се спроводи обавезна јавна расправа

Јавна расправа о нацрту статута,
односно одлуке о промени статута

Члан 6.

Члан 8.

Јавна расправа обавезно се организуЈе и
спроводи:
1)
у поступку припреме Статута;
у поступку припреме буџета
2)
Општине;
3)
у поступку
припреме . Плана
.
развоЈа и докумената Јавних
политика Општине;
4)
у поступку утврђивања стопа
изворних прихода Општине;
5)
у поступку припреме
просторних и урбанистичких
планова;
6)
у другим случаЈевима
п р е д в и ђ е н и м з а ко н о м и
Статутом.
Орган Општине надлежан за припрему
прописа и другог акта из става 1. овог члана,
односно радно тело скупштине Општине
образовано за његову припрему, дужно је да
поред обавештења из члана 4. ове одлуке
објављује и информације и податке, односно
повезана документа од значаЈа за припрему
прописа и другог акта из става 1. овог члана, ако
је то предвиђено овом одлуком.
Обавештење са информацијама и
подацима, односно документацијом из става 2.
овог члана, објављује се у року од 7 дана од дана
почетка израде прописа и другог акта из става 1.
овог члана.

У поступку доношења новог или промене
постојећег Статута, јавна расправа се спроводи о
нацрту Статута, односно нацрту одлуке о
промени Статута.
Радно тело скупштине Општине надлежно за
припрему нацрта Статута, односно нацрта
одлуке о промени Статута, дужно је да уз
обавештење из члана 4. ове одлуке објави и
основне информације о планираним решењима
која ће бити предложена.

Година XVIII - Број 1

Када се не мора спровести јавна расправа
Члан 9.
Ако се промена Статута предлаже само ради
усклађивања са законом које се врши путем
преузимања прецизних законских решења,
скупштина Општине може актом о приступању
промени Статута одлучити да се јавна
расправа
.
.
не споведе, ако законом ниЈ е другачиЈ е
предвиђено.
1. Јавна расправа у поступку припреме
буџета
Када се спроводи јавна расправа
Члан 10.
У поступку припреме буџета, јавна расправа
09.03.2020. год.
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се спроводи о:
1)
нацрту плана јавних инвестиција и
нацрту одлуке о буџету.
2)
Јавна расправа о нацрту плана јавних
инвестиција
Члан 11.
Директни корисник буџета, као овлашћени
предлагач капиталног пројекта у смислу закона и
другог прописа којим се уређује поступак
припреме буџета, може одлучити да о
предлозима идеја за капиталне пројекте из своје
надлежности, консултује грађане путем јавне
анкете, односно другог облика консултовања.
Уз позив за спровођење јавне расправе, поред
образложеног нацрта плана објављују се и
информације о резултатима консултација
уколико су претходно спроведене у складу са
ставом 1. овог члана.
Приликом утврђивања предлога капиталних
проЈеката за ук љу чивање у предлог
финансијског плана и ревидирани план јавних
инвестиција, директни корисник буџета,
односно орган надлежан за финансије и
општинско/градско веће, водиће рачуна о
предлозима и сугестијама датим у јавној
расправи.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету
Члан 12.
Позив за Јавну расправу о нацрту одлуке о
буџету Општинско веће, мора објавити најмање
1О дана пре дана одржавања јавне расправе.
1. Јавна расправа у поступку припреме
планских докумената Општине
Када се спроводи јавна расправа
Члан 13.
Јавна расправа се спроводи у поступку
припреме:
1) Плана развојаОпштине
2) Документа јавне политике (стратегија,
програм, концепт политике и акциони
план).
Јавна расправа у припреми Плана развоја
Година XVIII - Број 1

Члан 14.
Јавна расправа у припреми Плана развоја
Општине спроводи се по поступку прописаном
посебном одлуком скупштине општине којом се
ближе одређује садржина и поступак доношења
Плана развоја у складу са прописом Владе РС
КОЈИМ се утврђују обавезни елементи плана
развоЈа.
Објављивање отпочињања рада на
документу јавне политике
Члан 15.
Орган надлежан за припрему документа јавне
политике Је дужан да на интернет презентацији
Општине, односно на други примерен начин,
обавести јавност да је отпочео рад на припреми
документа јавне политике који доноси
скупштина, у року од седам радних дана од дана
почетка израде тог документа.
Консултације у припреми докумената јавне
политике
Члан 16.
Орган надлежан за припрему документа јавне
политике је дужан да омогући учешће свих
заинтересованих страна и циљних група у
процесу консултација које спроводи током
израде документа јавних политика, тј. током
спровођења ex-ante анализе ефеката, користећи
примерену технику консултација ( фокус група,
округли сто, полуструктурирани интервју, панел,
анкета, прикупљање писаних коментара), у
складу са законом који уређује плански систем и
подзаконским актом којим се уређује управљање
јавним политикама (у даљем тексту: Уредба).
Орган из става 1. овог члана информише
у ч е с н и к е консултација о р е зултатима
спроведених консултација, а посебно о
разлозима због којих одређене сугестије нису
прихваћене и дужан је да информације о
резултатима консултација спроведених у свим
фазама израде документа јавне политике објави
на интернет презентацији општине/града
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка
консултациЈ а.
Информација о резултатима спроведених
консултација обухвата нарочито: податке о
консултованим странама, обиму и методима
09.03.2020. год.
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консул т а ц и Ј а , п и т а њ и ма о к о Ј и м а с е
расправљало током консултациЈ а , затим
примедбама, сугестијама и коментарима који су
узети у разматрање и онима КОЈИ нису уважени,
као и о разлозима за њихово неприхватање.
Орган из става 1. овог члана може, имајући у
виду резултате консултациЈа КОЈе спроводи током
израде документа Јавних политика, донети
одлуку да у радну групу за израду тог документа
у к љ у ч и репре зе нтативне представнике
заинтересованих страна и циљних група.
Јавна расправа у припреми докумената
јавне политике
Члан 17.
Општинско веће је дужно да пре подношења
скупштини Општине на разматрање и усвајање
.
.
документа
Јавне политике, организује
и спроведе
.
.
Јавну расправу о документу Јавне политике, осим
у случајевима одређеним Уредбом.
Поступак јавне расправе започиње
објављивањем јавног позива за учешће у јавној
расправи са програмом Јавне расправе, на
интернет презентациЈи општине.
Јавни позив обавезно садржи:
1) податке о предлагачу и доносиоцу
(назив и седиште);
2) назив документа јавне политике који је
предмет Јавне расправе;
3) област планирања и спровођења јавних
политка;
4) информације о образовању и саставу
радне групе коЈа Је припремила предлог
документа Јавне политике.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
1) предлог
документа јавне политике који
.
.
Је предмет Јавне расправе;
2) рок за спровођење јавне расправе;
3) важне информације о активностима
.
.
.
коЈе се планираЈу у оквиру Јавне расправе
(одржавање округлих столова, трибина, адресу и
време њиховог одржавања и др.);
4) информације о начину достављања
.
.
предлога, сугестиЈа, инициЈатива и коментара;
5) друге податке значајне за спровођење
Јавне расправе.
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Јавна расправа траје
најмање 20 дана, а рок. за
.
достављање инициЈатива, предлога, сугестиЈа и
коментара у писаном или електронском облику
износи најмање 15 дана од дана објављивања
Јавног позива.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о
документу јавне политике, обавезно се објављује
и информација о резултатима консултација из
члана 16. ове одлуке спроведених до почетка
Јавне расправе.
Уз предлог документа јавне политике који је
.
.
предмет Јавне расправе, прилаже се и извештаЈ о
спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и
закона који уређује плански систем.
Извештај о спроведеној јавној расправи
о документу јавне политике
Члан 18.
Општинско веће је дужно да извештај о
спроведеној јавној расправи објави на интернет
.
.
.
презентацији општине, наЈкасниЈе седмог радног
дана. пре подношења. скупштини на разматрање и
усваЈање документа Јавне политике.
Извештај из става 1. овог члана, нарочито
садржи податке о:
- времену и месту одржавања Јавне расправе;
- заступљености Јавног сектора, невладиног
сектора и привреде;
- датим сугестијама у погледу дефинисања
посебних циљева и мера за постизање тих
циљева, као и избора институција надлежних за
њихово спровођење и формулисања показатеља
учинка Јавних политика, односно мера;
- начину на који су сугестије уграђене у
предлог документа Јавне политике и ако нису, из
.
.
КОЈИХ разлога то ниЈе учињено.
Извештај о спроведеној јавној расправи
прилаже се уз предлог документа Јавне политике
.
.
КОЈИ се подноси скупштини на усваЈање.
Ажурирање и објављивање
предлога документа јавне политике
Члан 19.
Општинско веће је дужно да по окончању
.
.
Јавне расправе ажурира предлог документа Јавне
политике и налазе спроведене анализе ефеката у
09.03.2020. год.
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складу са резултатима те расправе и да
ажурирану верзију тог документа објави на
.
.
.
интерент презентацији општине, наЈкасниЈе
седмог радног дана пре подношења документа
скупштини на разматрање и усваЈање.
1. Јавна расправа у поступку
утврђи вања стопа изворних
прихода
Када се спроводи јавна расправа
Члан 20.
У поступку утврђивања стопа изворних
.
.
прихода, Јавна расправа се организуЈе о
нацртима:
одлука којима се утврђују стопе изворних
прихода,
одлука којима се уређују начин и мерила
за одређивање висине локалних такса и
накнада.
Јавна расправа може се, на образложени
предлог органа надлежног за припрему и
утврђивање нацрта, спроводити истовремено о
свим одлукама из става 1. овог члана.
На образложени предлог органа из става 2.
овог члана, Јавна расправа изузетно се може
спроводити истовремено са нацртом одлуке о
буџету.
2. Јавна расправа у поступку
п р и п реме п р ос т о р н и х и
урбанистичких планова
Јавна расправа о нацрту одлуке о изради
плана
Члан 21.
У поступку припреме про сторних и
урбанистичких планова из надлежности
Општине, јавна расправа се спроводи о нацрту
одлуке о изради плана.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе,
поред образложеног нацрта одлуке о изради
плана КОЈИ садржи све елементе прописане
законом и другим прописом којим се уређује
поступак израде и доношења планског
документа, објављује се и мишљење органа
надлежног за заштиту животне средине о
потреби израде стратешке процене утицаја на
животну средину.
Година XVIII - Број 1

Учешће јавности после доношења
одлуке о изради планског документа
Члан 22.
У чешће јавности у току раног
јавног увида,
.
.
Јавног увида у нацрт плана и Јавне презентациЈе
плана, остварује су по одредбама закона и другог
прописа којим се уређује поступак израде и
доношења просторног и урбанистичког плана.
.

1. Факултативна јавна расправа
Када се спроводи факултативна јавна
расправа
Члан 23.
Јавна расправа може се спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности
Скупштине општине, на основу захтева
предлагача општег акта, једне трећине
одборника или предлога 1ОО грађана.
Захтев, односно предлог из става 1. овог члана
подноси се у писаном облику и мора бити
образложен.
Захтев, односно
предлог садржи: назив акта за
.
.
КОЈИ се Јавна расправа захтева, односно
предлаже, предлог круга учесника у ЈавноЈ
расправи са назначењем учесника коЈима се
посебан позив доставља, назначење времена и
начина одржавања
Јавне расправе и друге
.
.
податке значаЈне за одржавање предметне Јавне
расправе.
Предлог грађана за спровођење јавне
.
.
расправе Је пуноважан ако га СВОЈИМ потписима
подржи најмање 1ОО грађана са бирачким правом
на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи се
у складу са прописима који уређују грађанску
ИНИЦИЈативу.
Одлучивање о оправданости захтева,
односно предлога за
спровођење факултативне јавне расправе
Члан 24.
Радно тело скупштине Општине у чијем су
делокругу питања која се уређују општим актом,
одлучује по примљеном захтеву, односно
предлогу грађана из члана 23. ове одлуке, у року
од 30 дана од дана достављања предлога.
09.03.2020. год.
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Приликом одлучивања о оправданости
захтева, односно предлога за спровођење јавне
расправе, надлежно радно тело нарочито цени да
ли се актом у целини на нов начин уређују односи
у одређеној области, односно да ли се њиме
битно мењају постојећа решења или статус и
права грађана.
Уколико надлежно радно тело прихвати
захтев, односно предлог из става 1. овог члана,
Општинско/Градско веће је дужно да организује
Јавну расправу, по правилу, на начин и у време
коЈе Је у тим поднесцима предложено.
11. Организовање и спровођење јавне
расправе о нацрту општег акта
Орган надлежан за организовање
јавне расправе
Члан 25.
Општинско веће организује јавну расправу,
одређује рок за спровођење, начин спровођења,
место и време спровођења јавне расправе.

податке о лицима задуженим за
давање информација и објашњења
у ч е сницима Јавне расправе о
предложеним решењима, а нарочито
информација о проблему који треба да
се реши тим прописом, односно о
стању у области за коју се пропис
доноси,
информације о активностима које
се планирају (одржавање округлих
столова, трибина, презентација и
слично, време и адреса њиховог
одржавања), као и о лицу задуженом
за управљање тим активностима,
рок и адресу за достављања
.
.
предлога и сугестир у писаној и
електронској форми и
д р у г е п о д а т к е з н а ч а Ј не з а
спровођење јавне расправе.
Програм јавне расправе утврђује Општинско
веће на предлог органа надлежног за припрему
општег акта КОЈИ Је предмет Јавне расправе.

Покретање поступка јавне расправе

Обавештавање јавности у току јавне
расправе

Члан 26.

Члан 28.

Општинско веће упућује јавни позив
грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.
Општинско веће може доставити посебан
позив за учешће на јавној расправи одређеним
ПО Ј единцима,
п р е д с т а в н и ц и м .а о р г а н а ,
.
организациЈама и удружењима за коЈе сматра да
су заинтересовани за акт КОЈИ се разматра.
Јавни позив за учешће на јавној расправи,
објављује се на интернет презентацији Општине
и на други погодан начин.
Уз јавни позив обавезно се објављује програм
спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који
је предмет јавне расправе са образложењем и
прилозима.
Од дана објављивања јавног позива до дана
почетка одржавања Јавне расправе не може
проћи мање од пет дана.

Орган надлежан
за припрему општег
акта који
.
.
Је предмет Јавне расправе, дужан Је да у току
.
.
.
траЈања Јавне расправе на интернет презентацији
Општине
објављује
све коментаре, предлоге и
.
.
.
сугестије дате на ЈавноЈ расправи.

Садржина програма јавне расправе
Члан 27.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
рок за спровођење јавне расправе,
Година XVIII - Број 1

.

Извештај о спроведеној јавној расправи
Члан 29.
О спроведеној јавној расправи сачињава се
извештаЈ КОЈИ садржи податке о:
месту и времену одржане Јавне
расправе,
активностима коЈе су спроведене
током јавне расправе (ок ругли
столови, трибине, презентације и
слично),
овлашћеним представницима
органа Општине који су учествовали
на ЈавноЈ расправи,
броју и структури учесника у
ЈавноЈ расправи,
броју и структури достављених
предлога, сугестиЈа, коментара,
09.03.2020. год.
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предлозима који су прихваћени и
п р е д л о з и м а КО Ј И н и с у , с а
образложењем разлога због којих
нису прихваћени.
Извештај из става 1. овог члана објављује се
на интернет презентацији Општине и на други
погодан начин, у року од 15 дана од дана
окончања Јавне расправе.
Утврђивање предлога акта после споведене
расправе
Члан 30.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта
.
.
.
.
о коЈеМЈе спроведена Јавна расправа, дужан Је да
приликом утврђивања предлога акта води рачуна
.
.
.
о сугестиЈама и предлозима датим у ЈавноЈ
расправи.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта
.
.
.
.
о коЈеМЈе спроведена Јавна расправа,
дужан Је да
.
.
извештаЈ о спроведеној ЈавноЈ расправи приложи
уз предлог акта КОЈИ се подноси доносиоцу акта
на усваЈање.
1. Прелазне и завршне одредбе
Примена одлуке на започете јавне расправе
Члан 31.
Поступак јавне расправе започет у складу са
прописима који су били на снази пре ступања на
снагу ове одлуке, наставиће се по одредбама ове
одлуке.
Одложена примена појединих одредаба
Члан 32.
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну
.
.
расправу о нацрту плана Јавних инвестициЈа
( члан 11. ове одлуке), примењиваће се почев од
припреме одлуке о буџету за 2021. годину.
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну
расправу у поступку припреме докумената Јавне
политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом
првих измена и допуна тих докумената.
Ступање на снагу
Година XVIII - Број 1

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 020-4/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 8. и члана 72-77. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник, бр.9/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)
и члана 40.Статута општине Кладово (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.7/2019), Скупштина
општине Кладово на седници одржаној
09.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ
ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ КЛАДОВО У
2020.ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се нак нада
председницима савета месних заЈедница у
општини Кладово у 2020.години, за рад у месним
заједницама, у од 6.000,00 динара месечно, почев
од исплате за март месец 2020.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број:О16-1/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 2., 3 и члана 14. Закона о
хипотеци (,,Сл.гласник РС", бр. 11/2005, 60/201509.03.2020. год.
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одлука У С и 83/2015), члана 40. тачка 36)
Статута Општине Кладово (,,Слист лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), члана 32.Закона
о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон
и 47/2018), и члана 54.став 1. Закона о јавној
својини (,,Службени гласник РС", бр.72/2011,
88/2013, 105/2014- др.закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018) Скупштина општине Кладово
на
седници одржаној 09.03.2020. године доноси:
ОДЛУКУ
Покреће се поступак за прибављање два стана
у јавну својину Општине Кладово, од
привредног друштва ДОО СБ КОП , из Земуна,
ул. Драгана Ракића бр.33Д,( МБ: 20174978) који
су посебан део у стамбеној згради за колективно
становање, број зграда 9, ул. Дунавска бр.8
Кладово,
изграђеној на кп.бр.4250
КО
Кладово, на име дела дуга по основу Уговора о
накнади за уређење грађевинског земљишта
бр.711-3/10 од 29.07.2010.год. и Анекса истог
Уговора бр.406/14 од 08.05.2014.год., које је
потраживање општине Кладово обезбеђено
хипотеком I реда, и то:
стан ознаке Б 26, површине
48,07м2, на трећем спрату и стан
ознаке Б 34, површине 48,11м2, на
четвртом спрату, КОЈИ се налазе као
посебан део у стамбеној згради за
колективно становање, број зграде 9,
улица Дунавска 8, изграђеној на
кп.бр. 4250 КО Кладово, облик
својине држалац приватна ДОО СБ
КОП , из Земуна, ул. Драгана Ракића
бр.33Д, уписана у ЛН бр.3769 Ко
Кладово, по цени од 850 евра/м2
(словима: осамсто педесет) евра по
Једном квадратном метру.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке
представљају одредбе члана 2., 3., и члана 14.
Закона о хипотеци (Сл.гласник Р С" бр. бр.
11/2005, 60/2015-одлука У С и 83/2015) који
прописује да је Хипотека заложно право на
непокретности које овлашћује повериоца да ,
ако дужник не исплати дуг о доспелости захтева
наплату потраживања обезбеђеног хипотеком из
вредности непокретности пре обичних
Година XVII - Број 1
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поверилаца и пре доцниЈих хипотекарних
поверилаца, без обзира у чијој се својини
непокретност налази.
Чланом 3. тачка 4.истог закона наведено је да
предмет хипотеке може поред осталог да буде и
посебан део зграде на коме постоји право
.
.
своЈине, односно друго право КОЈе садржи право
располагање (стан, пословне просторије, гаража,
гаражно место и др.)
На основу одредбе члана 14. цитираног закона
Једнострана хипотека настаје на основу изјаве
воље власника непокретности - заложне изЈаве.
Заложна изјава је исправа . сачињена. од стране
власника непокретности КОЈОМ се он Једнострано
обавезује да у корист повериоца заснује
х и п о те к у ради намирења обезбеђеног
потраживања на начин прописан законом.
Укњижба заложног права-хипотеке на стану
ознаке Б- 26, а у складу са хипотекарном
изјавом дужника ПД ДОО "СБ КОП" Београд,
З е мун, Драгана Р а к и ћ а 33Д, матични
број:20174978, ПИБ:104496569, овереном од
стране Основног суда у Неготину, Судска
јединица у Кладову под ОВ И бр.2504/2014,
дана 04.08.2014.године и брисовном дозволом
сачињеном у виду јавнобележничког записа пред
јавним бележником из Кладову под УОП: 17142019 од 11.04.2019.године,
дата Је у корист
повериоца општине Кладово, Кладово, Краља
Александра 35 ради обезбеђења новчаног
потраживања повериоца из Уговора о накнади за
уређење грађевинског земљишта бр.711-3/10 од
29.07.201О.год. и Анекса истог Уговора бр.406/14
од 08.05.2014.год.
Укњижба заложног права -хипотеке на стану
ознаке Б- 34 а у складу са хипотекарном изјавом
која је дата од стране Стојаковић Божидара из
Београда, ЈМБГ : 1104972112279, као законског
заступника дужника у виду Јавнобележничког
записа пред
јавним бележником Стингић
Јо ваном из Кладова, ОУ П: 72-2019 од
11.03.2019.године, дата је у корист повериоца
општине Кладово, Кладово, Краља Александра
35. ради обезбеђења потраживања повериоца из
Уговора и Анекса истог уговора, како је наведено
у претховном ставу образложења ове Одлуке.
Наведене заложне изјаве дужника, уписане су
код РГЗ-Службе за катастар непокретности
Кладово у Листу непокретности бр.3769 КО
Кладово
03.01.2019. год.
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Директор ДОО СБ КОП, Божидар Стојковић ,
је дана 20.11.2019.године донео Одлуку да се
одобрава привредном друштву ДОО СБ КОП
из Земуна , да на име дела дуга по основу Анекса
Уговора о накнади за уређење грађевинског
земљишта заведеног код Општине Кладово као
п о в е р и о ца п од б р о ј е м 40 6 / 1 4 од
08 .05.2014 .године које је потраживање општине
Кладово обезбеђено хипотеком I реда да
повериоцу, општини Кладово уступи по
посебном уговору предвиђеним Законом о
хипотеци:
стан ознаке Б 26, површине
48,07м2, на трећем спрату и стан
ознаке Б 34, површине 48,11м2, на
четвртом спрату, КОЈИ се налазе у
новосаграђеној згради у пословно
-стамбеном објекту, број зграде 9,
ламела 2 , улица Дунавска 8,
изграђеној на кп.бр. 4250 КО Кладово,
облик својине држалац приватна
ДОО СБ КОП , Земун, ул. Драгана
Ракића бр.ЗЗД, уписаној у ЛН бр.3769
КО Кладово по цени од 850 евра/м2
(словима: осамсто педесет) евра по
Једном квадратном метру.
Овом Одлуком дужник овлашује директора и
пуномоћника по посебном овлашћењу за
потписивање и оверу (солемнизацију) уговора са
купцем, приЈемником наведеним у уговору.
Чланом 40 .тачка 36 .
Статута Општине
Кладово, предвиђена је надлежност Скупштине
општине да одлучује о прибављању и отуђењу
непокретности у јавној својини Општине,
заснивању хипотеке на непокретностима у ЈавноЈ
својини Општине, као и о преносу права својине
.
.
на другог носиоца права Јавне својине.
Број: 360-6/2020-I
У Кладову,09.03.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић
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УВОД
Локални акциони план запошљавања Општине Кладово за 2020.годину (у даљем тексту:
ЛАПЗ) представља обједињени преглед циљева и приоритета политике запошљавања са циљем
спречавања раста незапослености и унапређења положаја младих на тржишту рада на територији
Општине Кладово (у даљем тексту: Општина).
Правни основ за доношење ЛАПЗ, представља члан 41. Закон о запошљавању и осигурању
за случај незапослености (,,Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/2017 и 113/2017др.закон), у даљем тексту: Закон, који дефинише спровођење активне политике запошљавања и
усвајање Локалног акционог плана запошљавања од стране надлежног органа локалне самоуправе
по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.
ЛАПЗ је урађен у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020.
године ("Службени гласник РС", број 37/11), Националним акционим планом запошљавања за 2020.
годину (,,Службени гласник РС", број; 94/2019) и Стратегијом одрживог развоја општине Кладово
2010-2020.година.
У оквиру процеса припреме ЛАПЗ анализирани су резилтати ЛАПЗ за 2019. годину , и
идентификовани су следећи проблеми са којима се суочава политика запошљавања:
•
депопулациони тренд код демографских кретања, огледа се у смањењу броја становника
услед негативног природног прираштаја и миграције, одласка из земље радно способног
становништва и младих, што за последицу има недостатак квалификоване радне снаге и старо
становништво.
•
Неповољна образовна структура незапослених лица - на евиденцији Националне службе за
запошљавање (НСЗ), према подацима за 2019. годину, једна половина незапослених је без
квалификација и нискоквалификованих (51 % );
•
Неповољна старосна структура незапослених лица - на евиденцији НСЗ , према подацима за
2019. годину, учешће незапослених старијих од 50 година износи 38% (1/3 укупног броја
незапослених), док млади до ЗО година учествују са 20,63% ( 1/5 укупног броја незапослених);
•
Висока дугорочна незапосленост - дугорочна незапосленост је карактеристика лица на
евиденцији НСЗ, с обзиром да, према подацима за 2019. годину, чак 70% незапослених лица
посао тражи дуже од годину данаод чега је 54% жена;
•
Велики број незапослених на евиденцији НСЗ има статус теже запошљивих лица која имају
тешкоће у проналажењу запослења. Посебно су угрожена она лица која се истовремено
суочавају са више фактора рањивости/отежане за пошљивости;
Незадовољене потребе послодаваца - послодавци који имају слободна радна места
•
обраћају се НСЗ за услугу посредовања која предузима мере како би се исказане потребе за
запошљавањем задовољиле. Извештаји НСЗ говоре о томе да су најчешћи разлози
незадовољења потреба послодаваца: упућена лица не прихватају понуду послодавца, на
евиденцији нема лица са одговарајућим знањима и вештинама, за одређени број поднетих
пријава за посредовањем не постоји повратна информација о задовољењу потребе;
Узимајући у обзир мере активне политике запошљавања које су реализоване током 2018. и
2019.године, дефинисане су препоруке , које су узете у обзир приликом израде ЛАПЗ за 2020. годину,
и то:
- Повећати или бар задржати исти обухват незапослених лица мерама активне политике
запошљавања у односу на претходни период у складу са расположивим буџетским средствима.
- Утрошити обезбеђена средства за мере активне политике запошљавања у току године у
складу са потребама и динамиком спровођења мера.
- Повећати проценат задовољења исказаних потреба послодаваца укључивањем Пословног
савета општине Кладово у креирању мера активне политике запошљавања.
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- Даље унапредити услове за запошљавање теже запошљивих категорија незапослених
бољим таргетирањем незапослених лица из категорије теже запошљивих.
ЛАПЗ је производ сарадње између социјалних партнера, релевантних институција и осталих
заинтересованих страна, заснован на анализи тржишта рада и социјално-економској ситуацији,
намењен спровођењу активне политике запошљавања. Кроз ЛАПЗ-а за 2020.годину утврђени су
циљеви и приоритети политике запошљавања, односно програми и мере активне политике
запошљавања. ЛАПЗ-а утврђује критеријуме и поступак за учешће у програме и мере из програма
запошљавања који представља наставак процеса започетих у претходном периоду са циљем
спровођења политике запошљавања.
За потребе израде ЛАПЗ, коришћени су следећи извори: статистички подаци, различити
извештаји и документи, подаци Националне службе за запошљавање - Филијала Бор, Локалног
савета за запошљавање, Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој
општинске управе Кладово.
На ЛАПЗ претходно мишљење дао је Локални савет за запошљавање.

Одлука Скупштине Општине Кладово о усвајању Локалног акционог плана
запошљавања Општине Кладово за 2019. год.

Ова одлука се у документ уноси након усвајања ЛАП на седници Скупштине
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1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЛАПЗ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЛАПЗ за 2019.годину, реализован је непосредно кроз имплементацију дефинисаних
приоритета, мера и активности.
1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
2. Програм стручне праксе;
Сагледавањем постигнутих резултата, може се рећи да је ЛАПЗ за 2019. годину реализован у
потпуности, посматрано кроз програме подршке запошљавању то изгледа овако:
Програм

Категорија
лица

Субвенције за
запошљавање
незапослених лица
из категорије теже
запошљивих,

•
•

Број

Укупан износ

(РСд)

Извор финансирања

ЈЛС

РС

200.000,00

зо

6.000.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

суфинансирање;

Теже
запо шљива
лица

200.000,00

11

2.200.000,00

1.200.000,00

из буџета ЈЛС;

Теже
запо шљива
лица
старија од 50
година

200.000,00

19

3.800.000,00

3.800.000,00

-

10

2.016.000,00

2.016.000,00

-

105.000,00

2

210.000,00

210.000,00

175.500,00

о

258.000,00

8

Програм стручне
праксе

•

Износ по

лицу (РСд) лица

из буџета ЈЛС;

ссс

вшс
всс

УКУПНО

40

о
1.806.000,00

о
1.806.000,00

8.016.000,00 7.016.000,00

-

1.000.000,00

► У 2019.години програм "Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих", реализован је средствима суфинансирања и соптвеним средствима из буџета
локалне самоуправе. Кроз овај програм радни однос је засновало ЗО лица из категорије теже
запошљивих и то 11 кроз програм суфинансирања и 19 лица средствима из буџета ЈЛС уз
стручну и техничку подршку НСЗ.
За реализацију овог програма обезбеђена су средства у укупном износу од 6.000.000,00
динара, и то за програм суфинансирања 2.200.000,00 динара и средствима из буџета ЈЛС
3.800.000,00 динара. Средства суфинансирања за запошљавање 11 лица у износу од
2.200.000,00 динара обезбеђена су из буџета ЈЛС у износу од 1.200.000,00 динара и из буџета
Републике Србије 1.000.000,00 динара.
► Општина Кладово је средствима из буџета ЈЛС финансирала реализацију ,,Програм стручне
пракс" за незапослена млада лица са евиденције Националне службе за запошљавање, са
минимум средњим образовањем. Из општинског буџета је за реализацију овог програма
издвојено 2.016.000,00 динара, којим је обухваћено 1О лица, и то: са средњом стручном
спремом 2 лица и са високом стручном спремом 8 лица. Реализација програма је у току,
спроводи се уз стручну и техничку подршку филијала НСЗ.
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1.1. Анализа социо-економског стања у ЈЛС

Према попису из 2011 . године, у Општини живи 20 .635 становника (у укупној популацији
Србије учествује са 0,3%, а у Борском округу са 16,5%). На привременом раду и боравку у
иностранству је око 1 О.ООО лица, највише у Немачкој, Аустрији, Француској, Данској, Италији и
Скандинавским земљама.
У процесу стално присутне миграције становништва, на основу података РЗС, током 2018 .
године број досељених у односу на 2017.године није се много мењао, али се број одесељених
повећао за 3,5% у односу на 2017.годину.
Пnr.Pn..Pl-ll.4 и nnr.Pn..Pl-ll.4 ,n1 F;-7n1 R

зоо

272

268

259

250

200

150

100

50

о

1
1
1
1

215

1
1
1
1

2016

2018

2017

■ Досељени ■ Одсељени
Извор: Унутрашње миграције, РЗС.

Основно обележје демографских кретања Општине јесте низак природни прираштај, који не
омогућава ни просту репродукцију становништва. Стопа природног прираштаја има константно
негативну вредност што указује на проблем депопулације, односно "беле куге".
Према подацима Републичког завода за статистику процењен број становника средином
2018.године је 18.643, од чега је 51 % жена и 49% мушкараца. Процењени број становника старости
од 15-64 година, који представља радни контигент становништва, је 11354, што је 61 % од укупно
процењеног броја становника.
На основу процењеног броја становника површина и број становника општине Кладова у
односу на целу Србију и Борски округ је следећи:

•
2

Општина

629 km

Округ

3.507 km

Србија

88.499 km

2
2

•

.

•

•

2

0,7%

18.643

0,27 %

ЗО st/ km

3,9%

113.000

1,62 %

32,2 st/ km

2

6 982 604

1 Процена броја становника стање 30.06.2018.године
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Промене у броју становника по старосним групама у односу на 2016.годину су врло мале,
процентуални односи су исти. Стално присутно повећање становништва преко 65 година, а
смањење становништва од 0-64 године, указује на и даље присутан процес старења становништва,
тако да је становништво општине Кладово релативно старо, са 48 година просечном старости. Од
укупно процењеног броја становника 27% је становништво преко 65 година, а 59% становништва од
18-64 година.
Из свега напред наведеног произилази закључак да је старосна структура становништва
Општине неповољна и представља ограничавајући фактор социо-економског развоја, што је
посебно видљиво у сеоским насељима чији демографски потенцијал непрекидно и континуирано
слаби. Стално присутан негативан природни прираштај, -18 на 1ООО становника за 2018.годину,
условљава смањење контингента младог и повећање контингента старог становништва, бројем
умрлих на 1ООО становника 22 и бројем живорођених на 1ООО становника 7.
Становништво по петогодиштима и полу, 2018.
Старост
8 5+-

Жене 9528

Мушкарци 9115

80-

70
60
50
40

-

зо
20
10
6%

4%

2%

0% 0%

2%

4%

6%

Извор: Витална статистика, РЗС.

Становништво према старосним групама и полу, 2017-2018

ж
Деца старости до 6 година (предшколски
узраст)
Деса старости од 7-14 година (узраст
основне школе)
Деца старости 15-18 година (узраст
средње школе)

2017

ж

м

Становништво према старосним групама, 2018

2018

м

422

471

421

464

591

633

588

621

314

349

301

345

Деца старости 0-17 година

1243

1364

1229

1349

Број младих (15-29 година)

1277

1460

1248

1437

Радни контигент становништва (15-64
година)

5681

5957

5511

5843

9672

9254

9528

9115

1/купан број становника

0-17 год.
14%

Извор: Вит ална ст ат ист ика, РЗС.

Извор: Витална статистика, РЗС.
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Образовна структура становништва има посебан значај за привредни и друштвени развој
локалне заједнице. Становништво старо 15 година и више 60% је са завршеном основном и
средњом
школом, што захтева веће ангажовање на образовању становништва кроз
доквалификацију, преквалификацију и програме перманентног образовања.
Економску основу општине Кладово чине: Хидроенергетски и пловидбени систем ХЕ
"'Ђердап", предузеће за изградњу бродова и пловних објеката SHIPYARD KLADOVO ООО, ООО
"TERMOVENT KOMERC", грађевинске фирме, привредни субјекти туристичко-угоститељске
делатности и пољопривредно земљиште, на којем регистровани пољопривредни произвођачи са
територије општине Кладово, обављају пољопривредну делатност.
Добру основу за развој туризма чини туристичка понуда у хотелима "Ђердап" и "Aquastar
Danube", Омладинском спортском центру Караташ, мотелима и угоститељским објектима у домаћој
радиности, као и у осталим угоститељским објектима на територији Општине.
Под шумама, у државном и приватном власништву, у оквиру Националног парка "Ђердап" и
"Србија шуме", је 29.379ха, односно 47% територије општине, што представља основу за развој
шумарства, туризма, лова, риболова и др.
Снабдевеност Општине намирницама широке потрошње обезбеђују трговинска предузећа
,,ТЕКИЈАНКА", ,, АМАН", МЗ УНИОН и "АЛЕКСАНДРОВИЋ".
Значајно место у економском развоју Општине заузимају мала и срдња предузећа и
предузетници и привредни субјекти у сектору туризма. На територији Општине у 2018.години
активно је пословало 161 привредно друштво и 484 предузетника. Остварени подстицај регионалног
развоја у хиљадама РСД износи 61433. Највећи број предузетника има регистровану делатност
угоститељства, услуге, занатства и трговине.
Према подацима Републичког завода за статистику о регистрованој запослености, 2018,
годишњи просек укупно запослених лица према општини рада је 4731, што је 25% у односу на
процењени број становника, а према општини пребивалишта износи 4981, односно 27% у односу на
процењени број становника.
У привредним друштвима, предузећима, установама, задругама и другим организацијама
(правним лицима) је запослено 3748 лица, што је 79% од укупног броја запослених према оштини
рада, а 845 лице, односно 18% запослених су приватни предузетници, тачније лица која самостално
обављају делатност и запослени код њих, 139 лица су регистровани индивидуални
пољопривредници који се налазе у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног
осигурања.
Регистровани запослени, 2016-2018.*
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* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници
Извор: Статистика запослености и рада, РЗС.
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Посматрајући запосленост за период 2016-2018, у 2018.години дошло је до смањења у
односу на 2017.годину за 5%. Број запослених код правних лица у 2018.години је за 4,8% мањи у
односу на 2017.годину, код предузетника је повећан за 2,7%, док је регистрованих индивидуалних
пољопривредника који се налазе у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног
осигурања мањи за 19%.
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Највећи број запослених је у прерађивачкој индустрији, 1302 лице, 809 лица је запослено у
сектору трговине на велико и мало и поправка моторних возила, 443 лица је запослено у делатност
снабдевање електричном енергијом. У здравству и социјалној заштити запослено је 460 лица, у
сектору државна управа и обавезно социјално осигурање 252 лице, у образовању 290 лице. У
делатности услуге смештаја и исхране запослено је 305 лица, а у саобраћају и складиштењу 129
лица. Остале делатности запошљавају испод 2% од укупног броја запослених. У ове делатности је и
пољопривреда, шумарство и рибарство са 63 лица и 139 лица регистровани индивидуални
пољопривредници који се налазе у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног
осигурања. У односу на 2017.годину највеће повећање запослености у 2018.години је у сектору
делатности услуге смештаја и исхране.
Стање на тржишту рада посматрано на основу показатеља из Анкете о радној снази, указује
на значајан опоравак тржишта рада, стопа незапослености се смањује а стопа запослености
повећава, број запослених лица расте, што је праћено смањењем броја незапослених и неактивних
лица. Стопа активности, запослености и незапослености су константно исти неколико година уназад
или са мањим одступањима.
Према последњим расположивим подацима из АРС, у трећем кварталу 2019. године за
Републику Србију стопа запослености износила је 49,6%, стопа незапослености 9,5%, док је стопа
активности за становништво старости 15 и више година износила 54,8%, што се тиче региона Јужне и
Источне Србије, којем припада наша општина, стопа запослености од 47,0% је најнижа, док је стопа
незапослености од 12,0% највиша, стопа активности за становништво старости 15 и више година у
региону је такође најнижа и износи 53,4%.

Република Србија
Стопа активности
Стопа запослености
Стопа незапослености
Стопа неактивности
Стопа неформалне запослености
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Извор: Подаци РЗС-Анкета о радној снази у РС, 111 квартал 2019.
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Укупан број запослених лица у 2018. години износио је 4731 лица, незапослених лица 1591,
што је за 149 лица мање у односу на 2017. годину, односно за 8,6% мање.
Инвестиције у нова основна средства, везане су за реконструкцију, модернизацију, доградњу
и проширење, по структури представљају инвестиције у опрему са монтажом, са највећим удеом у
делатност снабдевања електричном енергијом.
Локална самоуправа има за циљ да у наредном периоду, унапредити пословни амбијент,
стимулише приватну иницијативу, подржи предузетништво, туризам, пољопривреду и на тај начин
створи могућности за отварање нових радних места и смањење незапослености.
Развој малих и средњих предузећа и самосталних радњи је неравномеран, са
неодговоравајућом структуром делатности која се у њима обавља, с обзиром да се претежан број
приватних радњи и предузећа бави услужним делатностима, трговином, угоститељством, а
производна делатност је најмање заступљена. Услови за бржи развој МСП на територији општине,
још увек нису повољни због лошег стања привреде, несигурног тржишта производа и неповољњих
услова кредитирања.
Уз све већи подстицај државе, Општина је спремна да у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, Привредном комором и осталим специјализованим предузећима и релевантним
институцијама за развој из непосредног и ширег окружења изнађе најбоља решења у циљу
смањења главног економског и социјалног проблема локалне заједнице, незапосленост, отварањем
нових радних места и оспособљавањем младих за рад.
Незапосленост је у стратешком документу Општине препозната као приоритетни проблем
који ће се решавати кроз организовану сарадњу и партнерство локалне власти, локалних
привредних субјеката, Националне службе за запошљавање-филијале Бор и осталих чинилаца
локалне самоуправе и шире.
Привредни, производни ослонац општине туризам и пољопривреда су још увек недовољно
развијени, рибарство је без производње, привреду карактерише недовољно нових инвестиција и
мало учешће новотворених предузећа.
Посебни напори од стране локалне власти улаже се у стварању пословног амбијента
стимулативног за привреднике и инвеститоре и стварању услова за лакше пословање и
запошљавање.
Економски развој, као услов за повећање запослености, је основни приоритет дефинисан
Стратегијом одрживог развоја општине Кладово 2010-2020, који се базира на развоју приватног
предузетништва, развој малих и средњих предузећа и привлачењу инвеститора.
У циљу унапређења пословне климе на локалном ниво, 24.12.2019.године, уз подршку
Сталне конференције градова и општина и Шведске владе формиран је Пословни савет општине
Кладово, са задатком да својим иницијативама и активностима допринесе унапређењу економског
окружења локалне заједнице.
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ЛАПЗ је усмерен на стварању повољних услова за запошљавање лица са евиденције НСЗ и
унапређењу квалитета радне снаге и то подстицајем запошљавања младих без радног искуства и
незапослених лица из категорије теже запошљивих група.
ЛАПЗ је документ који представља продукт рада Националне службе за запошљавање
Филијале Бор, Општинске управе Кладово - Одељења за привреду, друштвене делатности и
локални економски развој и осталих локалних актера који су били укључени у процес израде. Доноси
се за период од једне године, за његову имплементацију у 2020.годину у буџету локалне самоуправе
планирано је 5.000.000,00 РСД.
Саставни део ЛАПЗ је мониторинг и евалуација спроведених мера, који омогућавају
прилагођавање плана ситуацији, ширењу круга партнера, припрему пројеката и покретање
иницијатива са циљем смањења незапослености.

2. АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
2.1. Анализа стања на тржишту рада
Незапосленост је један од највећих проблема у локалној заједници, који негативно утиче и на
све друге сегменте друштвене заједнице и на целокупно становништво без обзира на његову
старосну структуру.
Подаци о броју незапослених лица преузети су од Националне службе за запошљавање и
обухватају само лица која су регистрована код ове службе.
У групи "лица која траже запослење" обухваћена су лица сходно члану 3. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, став први: ,,Лице које тражи запослење, у
смислу овог закона, јесте незапослени, запослени који тражи промену запослења и друго лице које
тражи запослење".
У групи "незапослена лица" обухваћена су лица сходно члану 2. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености, став први: ,,Незапослени, у смислу овог закона , јесте лице од 15
година живота до испуњавања услова за пензију, односно до 65 година живота способно и одмах
спремно да ради, које није засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које
се води на евиденцији незапослених и активно тражи запослење".
"
У групи "први пут траже запослење обухваћена су лица која нису била у радном односу пре
пријављивања Националној служби
" за запошљавање.
У групи "без квалификације обухваћени су приучени и неквалификовани радници и радници
са нижим стручним образовањем.
У групи "прима новчану накнаду" приказана су само она лица којима се на основу решења
Републичког завода за тржиште рада и према важећим законским прописима исплаћује новчана
накнада као незапосленим лицима.
"
У групи "брисани из евиденције Републичког завода за тржиште рада приказана су лица која
су брисана из евиденције незапослених лица због тога што се у одређеном року нису јавила
одговарајућој служби.
Проблеми у области запошљавања као што су недостатак послова као последица недовољне
привредне активности и ниска запосленост у формалној економији и даље су присутни. Тржиште
рада и даље има исте карактеристике у смислу високе незапослености, ниског учешћа запослености
у приватном сектору, ниске мобилности радне снаге.
У периоду од 2015. до 2019.године дошло је до смањења броја незапослених лица, број
незапослених лица смањио се за 6,8% у односу на исти период претходне године, број незапослених
жена се у односу на 2018.годину смањио за 4,93%
Незапослена лица у периоду 2015. - 2019. година

Година
2015
2016
2017
2018
2019
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Незапослена лица у периоду 2015. - 2018. године
Свега
Жене
1.942
921
1.888
934
1.740
884
811
1.591
771
1483

Жене%
47,43%
49,52%
50,80%
50.97%
52,00%
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Опште карактеристике тржишта рада у 2019. године су неповољна старосна и
квалификациона структура незапослених, велико учешће дугорочно незапослених, неусаглашеност
понуде и потражње радне снаге, велики број незапослених који припадају теже запошљивим
категоријама, као и још увек присутно радно ангажовање без уговора о раду и непоштовање права
радника из Закона о раду, присуство неформалне запослености.
У 2019 године настављен је тренд смањења незапослених лица, без већих промена у структури
незапослености, жена је за 8,3% више у односу на мушкарце.
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Посматрано године старости незапослених, 38% односно 565 лица су старости преко 50
година, лица старости између 45-49 година је 12, 7%, 20,63% су лица до ЗО година старости, најмање
незапослених лица је старости од 15 -19 година ЗО, односно 2% од укупног броја незапослених
(табели 1. ). Може се закључити да је више од једне трећине незапослених лица старије од 50 године,
једна четвртина незапослених су млади до ЗО година, а више од 66% су лица из категорије теже
запошљивих лица.
Табела бр.1- Незапослена лица по полу и годинама старости у месецу децембру 2019. год.

Укvпно
1 Жене

1

Укупно
1483
771

15-19

зо

12

Незапослени према старости и пол,,
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
114
126
123
150
186
189
64
67
62
106
89
98

50-54
205
122

55-59
187
100

60-65
173
51

Извор: нез
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Учешће назапослених према старосним групама и полу у укупном броју незапослених, 2019.

Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају
лица која чекају до 1 године, 441 лице, затим следе она која чекају 5-8 година, њих 250, преко 1 О
година 233 лица. Дугорочно незапослена лица, она која чекају дуже од годину дана на запослење, је
70% од чега су 54% жене.
Табела бр. 2 - Незапослена лица према полу и дужини тражењапосла у децембру 2019.године
Незапосленост лица трајању незапослености

Укупно
Жене

Укупно
1483
771

До3
месеца
160
70

3-6
месеци
134
69

6-9
месеци
82
44

9-12
месеци
65
32

1-2
године
157
82

2-3
године
105
55

3-5
године
189
104

5-8
година
250
130

8-10
година
108
56

Преко
10
година
233
129

•

D до 1 године

■ 1-2 године
D 2-3 године
О 3-5 године

■

•

□ 7%

•

5-8 година

D 8-10 година
10%

□ 13%

■ преко 10
година

Графички приказ незапослених лица по дужини траженја посла у месецу децембру 2019. године

Структура незапослених лица према степену стручне спреме није се значајније мењала.
Највећи број незапослених су неквалификована лица, затим лица 111 и IV степена стручне спреме.
Учешће жена и мушкараца у укупном броју незапослених лица који немају квалификацију је скоро
иста. Код незапослених лица са IV и Vll-1 степеном стручне спреме учешће жена у односу на
мушкарце износи преко60%.
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Табела бр.3 - Незапослених лица према степену стручне спреме у месецу децембру 2019.године
Незапослена лица према степену стручне спреме
1
11
111
IV
V
Укvпно
69
697
252
350
12
1483
2
217
101
35
358
771

Укупно
Жене

1

Извор: нез

1

1

1

1

VI
43
19
1

Vll-1
60
39 1

1

900 ,-------------------------------,
800 +-----------------------------,
700
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зоо
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100

о

NKV-1

KV-111

555-IV

VKV-V
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VI

■ жене

• укупно

Графички приказ незапослених лица према степену стручне спреме и полу

Током 2019.године 569 лица је зановало радни однос, што заначи да је наведени број лица
добило формално правни уговор о запослењу, односно заснивању радног односа са послодавцем
(привредним друштвом, предузећем , установом, задругом и другом организацијом) на одређено или
неодређено време или је радни однос засновало на основу уговора о делу или уговору о обављању
привремених и повремених послова, самосталне делатности или су лица која обављају
пољоривредну делатност, а налази се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног
осигурања.

Укупно
2429
569
1
1
Извор: Билтен нез
2018
2019

1

1

Заснивање радног односа по месецима 2018-2019
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У 2019. години дошло је до смањења пријављених потреба за запошљавање од стране
послодаваца Националној служби, у односу на 2018. годину. До краја децембра 2019. године
пријављено је 95 слободних радних места, што је за 31 % мање у односу на децембар 2018. године.
Током 2019. години радни однос је засновало 569 лица, са евиденције НСЗ радни однос је
засновало 137 лица.
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Разлика која се појављује између пријављених потреба тј. слободних радних места код
послодаваца и запослених радника је резултат тога што од 2009.године послодавци немају обавезу
да достављају Националној служби за запошљавање пријаве о слободним радним местима.
2.2. Категорија теже запошљивих лица и лица без радног искуства
У складу са Законом, теже запошљива лица су она незапослена лица која због здравственог
стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика,
регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због других
објективних околности теже налазе посао. Одређеним програмима и мерама активне политике
запошљавања подстиче се равноправнији положај тих лица на тржишту рада, тако да теже
запошљива лица имају приоритет код укључивања у поједине мере.
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Графички приказ незапослена лица из теже запошљивих група

На основу анализа индикатора тржишта рада, забележено је погоршање положаја теже
запошљивих група незапослених на тржишту рада, и то лица без квалификација, жена, лица старија
од 50 година и млади до ЗО година. Структура теже запошљивих категорија незапослених лица у
децембру 2019.године је следећа: лица без квалификације 51,6%, жене 52%, старији од 50 година
З8%, млади до ЗО година 20,6%, мање од 2% су особе са инвалидитетом, избеглице и интерно
расељена лица и Роми.
Посебан проблем у структури незапослених су тзв. дугорочно незапослени у које спадају они
који на евиденцији назапослених чекају дуже од годину дана. Према подацима из децембра
2019.године, у укупном броју незапослених, дугорочно незапослених лица има 1.042 тј. 70% од
укупног броја незапослених. 1.191 дугорочно незапослених 5З% је женска популација, међу којима је
највећи број жена без квалификација или са четвртим степеном стручне спреме.
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Графички приказ структуре дугорочно незапослених из групе теже запошљивих лица

Из категорије теже запошљивих лица највше је лица старијих од 50 година, затим жена, лица
са 111 и IV степеном стручне спреме и без квалификација.
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Највећи број дугорочно незапослених лица старијих од 50 година је последица појаве
вишкова запослених у предузећима и јавном сектору. Пратећи проблеми су: застаревање знања
због дугог чекања на посао, ниска мотивисаност за запошљавање у другом занимању, ниска
мотивисаност за запошљавање у нижем степену стручне спреме, слаба територијална
покретљивост незапослених лица итд.
Решавање проблема незапослених лица из категорије теже запошљивих лица спроводи се у
складу са Законом о раду, Програмом за решавање вишка запослених у процесу рационализације,
реструктуирања и припреме за приватизацију, Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
Програмима предузећа и актима Национале службе за запошљавање и локалне самоуправе.
Назапослених лица без радног искуства у децембру 2019.године на евиденцији Националне
службе за запошљавање је 665, односно 45%, од чега је жена 56%. Од укупног броја незапослених
лица без радног искуства 57% су лица без квалификација, 34% су лица са 111 и IV степеном стручне
спреме и 5% су лица са Vll-1 степеном стручне спреме.
Реализација програма стручне праксе је једно од начина да се младима омогући стручно
оспособљавање за самостални рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање квалификација. Програм има за циљ што веће запошљавање младих. Програм је усмерен према
незапосленим младима, којима треба олакшати пут до света рада у најкраћем могућем року, како би
стечена знања и вештине могле бити искоришћени у пуном капацитету.
З.

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са основним циљем политике запошљавања, стратешким и реформским
документима од значаја и утицаја на политику запошљавањ, а уз уважавање карактеристика
националног тржишта рада, Националним акционим планом запошљавања за 2020.годину,
утврђени су следећи посебни циљеви:
1. Редуковање дуалности на тржишту рада кроз побољшање услова и унапређење
институција тржишта рада;
2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада кроз
реализацију мера активне политике запошљавања;
3. Подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
4. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Национална служба за запошљавање (НСЗ), у складу са Националним акционим планом
запошљавања, спроводи следеће програме и мере активне политике запошљавања са циљем
подстицања запошљавања у 2020.години:
1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење- сет активности и мера које су
усмерене на тражиоце запослења са циљем оспособљавања лица за активно тражење посла
и повезивање са послодавцима који имају потребу за запосленима;
2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере спроводи се кроз
активности информисања и саветовања о могућностима за развој каријере;
3. Додатно образовање и обука;
4. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима подразумева финансијски подстицај у једнократном износу
послодавцима (из приватног сектора) за отварање нових радних места на којима ће се
запошљавати незапослена лица из категорије теже запошљивих;
5. Подршка самозапошљавању која обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање;
6. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства;
7. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај незапослености;
8. Јавни радови-организују се у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе;
9. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом;
1О. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ).
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Мере активне политике запошљавања које реализује Национална служба запошљавања
усмерени су ка побољшању стања на тржишту рада, унапређењу запошљивости и запошљавању, а
све са циљем остварења циљева Националне стратегије запошљавања за период 20112020.године.
У складу са дефинисаним опредељењима да је решавање незапослености један од
приритета, Општина се определила да припреми ЛАПЗ са активним програмима/мерама
запошљавања које ће првенствено бити усмерене на подстицај развоја предузетништва ради
повећања запошљавања најугроженијих социјалних група младих, старијих радника, жена, ОСИ и
вишкова радника. При том мере ЛАПЗ усаглашене су и повезане са осталим програмима и
пројектима осталих кључних институције које делују на подручју запошљавања у Општини и са
циљем политике запошљавања у Републици Србији да се до краја 2020. године успостави ефикасан,
стабилан и одржив тренд раста запослености, као и да се политика запошљавања и институције
тржишта рада ускладе са тековинама ЕУ.
Основни циљеви и приоритети политике запошљавања у Општини дефинисани су
стратешким документом СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО за 2010-2020
који је усвојен Одлуком Скупштине Општине Кладово 19.11.2009. године. Приоритети и мере
дефинисане у Стратегији, односе се пре свега на повећање запослености, развоја активних мера
запошљавања према специфичним потребама развоја Општине уз повезивање образовања са
потребама привреде и тржишта рада, као и улагање у људски капитал и социјалну инклузију.
На основу наведених приоритета, циљева и задатака, у складу са Националним акционим
планом запошљавања за 2020.годину, а на основу сагледавања и анализе свеукупних прикупљених
података везаних за општину Кладово, предлаже се спровођење следећих програма/мере активне
локалне политике запошљавања општине Кладово за 2020.годину:
1. Програм стручне праксе;
2. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
Полазећи од утврђених циљева и приоритета политике запошљавања у досадашњим
стратешким документима Општине и у Националном акционом плану запошљавања за 2020. годину,
као и од актуелног стања на тржишту рада, програми и мере политике запошљавања које ће се
реализовати у 2020 години, усмерене су ка подстицању запошљавања.
Јединица локалне самоуправе ће у складу са потребама локалног тржишта рада планирати
мере активне политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ-у и реализацију финансирати из
средстава локалне самоуправе и НСЗ уз .стручну и техничку подршку.
У складу са НАПЗ за 2020.години, а што је прихваћено у ЛАПЗ за 2020.годину за општину
Кладово, приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања имају категорије теже
запошљивих лица које обухватају:
младе до ЗО година старости,
старије од 50 година,
лица без квалификација и нискоквалификована лица,
особе са инвалидитетом,
Роме,
кориснике новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослене (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно оне дуже од 18)
жене
лица у статусу вишка запослених.
У мере треба укључити и остала теже запошљива лица као што су:
млади у дамском смештају хранитељским и старатељским породицама,
избегла и расељена лица,
повратници према споразуму о реадмисији
самохрани родитељи
оба незапослена супружника
родитељи деце са сметњама у развоју
бивши извршиоци кривичних дела
жртве породичног насиља
жртве трговине људима
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3.1.

Програм стручне праксе

НАМЕНА: Програм стручне праксе подразумева оспособљавање незапосленог
за
самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање -квалификација, ради
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита кад је то
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм је намењен незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала
краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о
организацији и систематизацији послова код послодаваца, за лица са најмање средњим
образовањем, без заснивања радног односа.
Програм ће се финансирати најдуже 12 месеци, у случају када се спроводи у складу са
законом, може се финансирати у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм
спроводи на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодаваца, програм ће се
финансирати у трајању до 6 месеци за лица са средњим образовањем, до 9 месеци за лица са
вишим или високим трогодишњим образовањем и до 12 месеци за лица са најмање
четворогодишњим високим образовањем.
Средствима из буџета општине Кладово, програм стручне праксе реализоваће се код
послодаваца који припадају приватном сектору, јавном сектору, државном сектору и институцијама
које се финансирају из буџета. Разлог за реализацију програма стручне праксе у свим секторима, је
појава потребе за додатном радном снагом у општинској управи и јавним предузећима, због
повећања обима посла, смањивања броја радника због одласка у пензију и напуштања радних места
из других разлога.
Средства обезбеђена кроз програм суфинансирања од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, могу бити реализована код послодаваца који
припадају државном и мешовитом сектору.
ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАЊА: Циљ програма је оспособљавање младих за самосталан рад у
струци, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита
када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самостални рад у струци
и њихово запошљавање.
ЦИЉНЕ ГРУПЕ: Програм стручне праксе намењен је назапосленим лицима без радног
искуства у струци, са најмање средњим образовањем и незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног
испита и реализује се без заснивања радног односа.
ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Доказана оспособљеност кроз самосталан рад
у струци, кроз положен стручни или приправнички испит и запошљавање по истеку спроведеног
програма.
НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Програм стручне праксе реализова ће
Општна Кладово - Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом за
запошљавање. За реализацију овог програма у буџету општине Кладово опредељена су средства у
износу од 3.000.000,ООРСД.
Локални савет за запошљавање, Општинска управа Кладово и Национална служба за
запошљавање реализова ће програм на основу спроведеног јавног позива за реализацију програма
стручне праксе.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА: Током трајања програма стручне праксе, из средстава
обезбеђених за реализацију програма,
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћива ће се средства
у укупном месечном износу од:
-16.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
-18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем;
-20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
2. уплата доприноса за случај повреде на раду професионалне болести, у складу са Законом,
за свако ангажовано лице.
Општина ће самостално финансирати ову меру а НСЗ ће пружати стручну и техничку
подршку.
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Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

НАМЕНА: Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
подразумева финансијски подстицај послодавцима, који припадају приватном сектору и јавном
сектору, за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих са евиденције
Националне службе за запошљавање-експозитура Кладово.
Послодавци за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, остварују
право на субвенцију у једнократном износу од 200.000,00 динара, али је крајњи корисник субвенције
незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.
Средствима из буџета општине Кладово, право на субвенције оствариће послодаваци који
припадају приватном сектору, јавном сектору, државном сектору и институцијама које се
финансирају из буџета. Разлог за реализацију субвенције у свим секторима, је појава потребе за
додатном радном снагом у општинској управи и јавним предузећима, због повећања обима посла,
смањивања броја радника због одласка у пензију и напуштања радних места из других разлога.
Средства обезбеђена кроз програм суфинансирања од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, могу бити реализована код послодаваца који припадају
државном и мешовитом сектору за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих .
ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАЊА: Основни циљ је повећање броја новозапослених радника и
смањен број незапослених лица из категорије теже запошљивих, на територији општине Кладово
који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.
ЦИЉНЕ ГРУПЕ: Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање из
категорије теже запошљивих.
НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Програм ће бити реализован од стране
Општне Кладово - Локални савет за запошљавање, уз сарадњу Националне службе за
запошљавање.
Локални савет за запошљавање, Општинска управа Кладово и Национална служба за
запошљавање програм ће реализовати на основу спроведеног јавног позива за субвенционисање
послодаваца за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Реализација
програма прати се 12 месеци, а његову рализацију и оцену прати ће општина Кладово преко
Локалног савета за запошљавање и НСЗ-филијала Бор.
За реализацију ове мере у буџету општине Кладово опредељена су средства у износу од
2.000.000,ООРСД.

ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ КЛАДОВО
Мера/активност
1.

Програм стручне
праксе

Исход/очекивани резултат

•
•

2.

Субвенције за
запошљавање
незапослених
лица из категорије
теже запошљивих

•

Повећан број запослених
евиденције нез,
првенствено младих;
Створени услови за
запошљавање младих;
минимум 1 О незапослених
лица оспособљено за
самостални рад у струци
Запошљавање 1 О
незапослених лица из
категорије теже
запошљивих,

Носиоци активности
Филијала НСЗ, ЛСЗ,
Општинска управа и
Привредни субјекти

Филијала НСЗ, ЛСЗ,
Општинска управа и
Привредни субјекти

Извор финансирања

•
•

•
•

Буџет јединице локалне
самоураве, средства за
реализацију ЛАПЗ
Буџет Републике Србије

Буџет јединице локалне
самоуправе, средства за
реализацију ЛАПЗ
Буџет Републике Србије

4. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ
За реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2020.годину, средства су
планирана у буџету Општине решењем надлежног органа, у износу од 5.000.000,00 динара.
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Табеларни преглед калкулације потребних средстава за реализацију мера ЛАПЗ за 2020. годину
Програм
Програм стручне
праксе
Субвенције за
запошљавање
незапослених лица
из категорије теже
запошљивих,
Укупно

5.

Категорија
лица

ссс
вшс
всс

Теже
запошљиви

Број
Износ по
лицу (РСд) лица

Укупан износ
(РСд)

Извор финансирања
ЈЛС

РС

105.000,00
175.500,00
258.000,00

10

3.000.000,00

3.000.000,00

-

200.000,00

10

2.000.000,00

2.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ

Носиоци реализације ЛАПЗ за 2020.годину су Локални савет запошљавања општине
Кладово, Национална служба запошљавања - Филијала Бор, одговарајући органи општине Кладово
и остале организације и учесници које делују на подстицању запошљавања.
ЛАПЗ за 2020.годину, биће реализован непосредно кроз имплементацију његових
приоритета, мера и активности, преко посебних пројеката и мера и активности других сродних
стратегија и планова. Реализацију ЛАПЗ пратиће континуирано Локални савет запошљавања, као
превасходно стручно радно тело Скупштине општине Кладово. Обзиром на неопходност сарадње са
бројним другим субјектима политике запошљавања и образовања, оријентацију на повезивање
различитих сродних политика и развој тзв. интегрисаних услуга у области запошљавања, Локални
савет ће у свој рад (састанке, радне групе, истраживања, иницијативе, анализе, активности.. ),
зависно од теме и њиховог интересовања укључивати представнике свих других субјеката.
Обзиром на проблем незапослености у Општини и ограниченост расположивих средстава
у буџету Општине за подстицај запошљавања, Локални савет за запошљавање ће иницирати стално
ажурирање приоритетних мера за подстицај запошљавања и повећања потребних средстава кроз
одговарајуће допуне ЛАПЗ, ребалансе буџета општине, повезивање и обједињавање различитих
позиција општинског буџета, обезбеђивање средстава преко државних субвенција, донација, ИПА и
осталих програма ЕУ.
Израда, реализација и праћење Локалног акционог плана запошљавања заснован је на
подацима, анализама трендова, прогнозама тржишта рада. Локални савет ће остварити сталну
непосредну сарадњу са одговарајућим службама Филијале НСЗ Бор и службама органа управе, у
континуиран процес обуке за припрему планова и пројеката у складу са националним фондовима и
фондовима ЕУ.
Евалуацију реализације Локалног акционог плана запошљавања спровешће Локални
савет запошљавање.
Комплетна оцена реализације Локалног акционог плана запошљавања за 2020.годину
биће дата у оквиру израде и доношења ЛАПЗ-а за 2021.годину.
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Табела праћења и оцене реализације ЛАПЗ
Мера/активност
- потписивање споразума о
сарадњи са нез
- расписивање јавних позива
- укупан број лица по поднетим
захтевима који су у поступку
одлучивања (по мерама)

Временски оквир

Одговорност

-потписан споразум

Март

Јле и нез

- расписано ху јавних
позива

Март

Индикатор

- број лица
(по мерама)

Мај

- одлучивање по захтевима

- број захтева
одобрено

Мај

- укупно укључена лица у мере

- број лица у мерама
(по мерама и циљним
групама)

Праћење на
месечном нивоу
док мера траје

- укупан број лица која су
завршила меру

- број лица у мерама
(по мерама и циљним
групама)

По завршетку мере

- ефекат мере на запошљавање
(бруто ефекат)

- број лица запослено
(по мерама и циљним
групама)

- утрошак средстава

- утрошак средстава
по мерама

- анализа успешности ЛАПЗ

- израђена анализа

- припрема извештаја о
реализацији ЛАПЗ
- прикупљање података за
припрему ЛАПЗ

- израда нацрта ЛАПЗ и давање
инпута за припрему локалног
буџета
- израда Предлога ЛАПЗ и
усвајање

- извештај
припремљен и
верификован
- подаци
идентификовани ,
прикупљени ,
анализирани и
инкорпорирани у ЛАПЗ
- израђен Нацрт ЛАПЗ
- пројектован потребан
износ средстава
саставни део Нацрта
буџета ЈЛе
- усвојен ЛАПЗ

6 месеци по
изласку из
мере/уговорне
обавезе
Након реализације
свих финансијских
обавеза
Након завршетка
мера ЛАПЗ
У првом кварталну
наредне године за
претходну

лез, Јле и нез
лез, ЈЛе и нез
лез, Јле и нез
лез, ЈЛе и нез

лез, ЈЛе и нез

лез, нез

лез, ЈЛе и нез
лез
лез

континуирано

лез

Децембар

лез

Јануар-фебруар

лези ЈЛе

ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40.Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 09.03.2020.године донело је

Скупштина општине Кладово, на седници
одржаној дана 09.03. 2020. године, доноси:
Р ЕШ ЕЊЕ

Закључак доставити Одељењу за привреду,
друштвене делатности и локални економски
развоЈ.

1 Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово Предрагу (Дејан)
Тасићу из Кладова, ул. Пантелије Панте
Јаковљевића, бр. 1-2/11 (у даљем тексту:
Стицалац), и то кп. бр. 7001, насеље "Кључ",
остало вештачки створено неплодно земљиште,
површине 0.06,0lxa, земљиште у грађевинском
подручју, у јавној својини Општине Кладово,
уписана у Листу непокретности, број 3858, КО
Кладово.
11 Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: тридесет) дана од дана
правноснажности овог решења закључи уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из става 1. овог
решења са Општином Кладово.
111 Стицалац се обавезује да на земљишту из
става 1. овог решења започне изградњу објекта у
року од 3 (словима: три) године од дана
потписивања уговора.

Члан 3.

Образложење

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Кладово".

Општинској управи Кладово, Одсеку за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, дана 10.06.2019. године,
обратила се Бранислава (Јана) Тасић из Кладова,
ул. Пантелије Панте Јаковљевића, бр. 1-2/11,
писменим захтевом , заведеним под бројем: 464134/2019-III-01, за отуђење кп. бр. 7000, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.06,20ха и кп. бр. 7001,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине 0.06,0lxa, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово.
Поступајући по поднетом захтеву, Одсек за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове обратио се надлежним
јавним предузећима за утврђивање степена
комуналне и инфраструктурне опремљености
наведених парцела и Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора
Општине Кладово, ради добијања података да ли
исте испуњавају услове из члана 99. Закона о
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр.
72/2009; 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС;
24/2011; 121/2012; 42/2013-одлука УС; 50/2013одлука УС; 98/2013-одлука УС; 132/2014,

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Локалног акционог плана
запошљавања општине Кладово за 2020. годину.
Предлог Локалног акционог плана
запошљавања општине Кладово за 2020. годину
је саставни део овог Закључка.
Члан 2.

Бр. 154-4/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. год
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

П РЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута
Општине Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 7/2019), члана 99. став 2. и став 13.
Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник
РС", бр. 72/2009; 81/2009-испр. 64/2010-одлука
УС; 24/2011; 121/2012; 42/2013-одлука УС;
50/2013-одлука УС; 98/2013-одлука УС;
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019др. закон), члана 136. и члана 137. Закона о
општем управном поступку (,,Сл. гласник РС",
бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење),
Година XVIII - Број 1
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145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон),
као и података о намени и величини будућег
објекта на предметним парцелама.
У извештају Електропривреде Србије
Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција
Зајечар" Зајечар, Пословница Кладово, број: 3215391/1-2019 од 05.07.2019. године, стоји да
п о с тоЈе е л е к т р о е н е р г е т с к и у с л о в и за
прикључење стамбеног објекта на постојећу н.н.
мрежу. За потребе напајања електричном
енергијом планираног објекта треба изградити
прикључак на постојећу нисконапонску мрежу.
Мерно место за регистровање испоручене
електричне енергије мора бити ван комплекса
стамбеног објекта тј. на линији разграничења
плаца и јавне површине. Прецизни технички
услови за прикључење објекта на
електродистрибутивну мрежу
биће дати тек.
.
када се инвеститор изЈасни о захтеваној
једновременој снази преко обједињене
процедуре.
ЈП "Јединство" Кладово се у допуни
извештаја број: 76-43/19, изјаснило да на
земљишту које је предмет отуђења из јавне
својине Општине Кладово, постоје локацијски
услови да се приликом изградње објеката на
кп.бр. 7000 и кп.бр. 7001 КО Кладово исти
прикључе на уличну водоводну мрежу РЕ 0 90 у
улици Смедеревска, и да за потребе израде
прикључака на уличну водоводну мрежу РЕ 0 90,
потребно је прекопати јавну површину испред
кп.бр. 7000 и кп.бр. 7001 КО Кладово, затим да не
.
.
постоЈе локациЈски услови да се приликом
изградње објеката на кп.бр. 7000 и кп.бр. 7001
КО Кладово исти прикључе на мрежу за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода, зато што део улице Смедеревска
са којом се граниче кп.бр. 7000 и кп.бр. 7001 КО
Кладово не поседује изграђену мрежу за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода, као и да кроз кп.бр. 7000 и кп.бр.
7001 КО Кладово не пролази јавна водоводна
мрежа нити мрежа за каналисање, одвођење и
пречишћавање фекалних вода које би могле да
представљају сметњу при изградњи објеката.
На основу достављених података Одељења за
урбанизам, грађевинарство и планирање,
заведеним под бројем 350-59/2019-III-04 од
15.07.2019. године, утврђено је да се кп.бр. 7000
и кп.бр. 7001 КО Кладово налазе у изменама и
допунама Плана генералне регулације Кладова
(,,Сл. Лист општине Кладово", бр. 15/2018) као
површина за породично становање, а могуће су и
Година XVIII - Број 1

35

друге компатибилне намене, као и да је
дозвољени степен искоришћености парцеле 50%
и спратност објектаП+2+Пк.
Кп.бр. 7000, насеље "Кључ", остало вештачки
створено неплодно земљиште, површине
О.06,20ха и кп.бр. 7001, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине 0.06,01 ха, с в е земљиште у
грађевинском подручју у јавној својини
О п ш т и н е К л а д о в о, у п и с а н е у Л и с т у
непокретности број 3858, КО Кладово, у складу
са Одлуком о разврставању грађевинског
земљишта на територији Општине Кладово на
просторне јединице-зоне, ("Сл. Лист Општине
Кладово", бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налазе се
у III (словима: трећој) зони, за коју је према
Одлуци о тржишној вредности неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Кладово (,,Сл. Лист Општине
Кладово", бр. 1/2014 и 1/2015), прописана
почетна тржишна вредност - цена у износу од
100.000,00 (словима: сто хиљада) динара по
Једном ару.
На седници Скупштине Општине Кладово,
одржаној 22.11.2019. године донета је одлука о
покретању поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине
Општине Кладово, путем јавног надметања, и то
за кп.бр. 7001, насеље "Кључ", остало вештачки
створено неплодно земљиште, површине
0.06,0lxa, земљиште у грађевинском подручју, у
јавној својини општине Кладово, уписану у
Листу непокретности број 3858, КО Кладово по
почетној цени у износу од 100.000,00 ( словима:
сто хиљада) динара по једном ару.
Комисија за прибаваљање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово је на седници одржаној дана 25.11.2019.
године, расписала Оглас за јавио надметање ради
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
из јавне својине Општине Кладово и то за кп.бр.
7001, насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине 0.06,0lxa,
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписану у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по
почетној цени од 100.000,00 (словима: сто
хиљада) динара по једном ару, а који је у складу
са чланом 16. Одлуке о грађевинском земљишту
(,,Сл. Лист Општине Кладово", бр. 1/2018, 7/2018
и 13/2019), дана 25.11.2019. године објављен у
локалним средствима јавног информисања и на
огласној табли у згради Општинске управе
09.03.2020. год.
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Кладово.
Дана 30.12.2019. године Комисија за
прибављање и располагање непокретностима у
јавној својини Општине Кладово је утврдила да
су за кп.бр. 7001, КО Кладово, по Огласу,
пристигле две уредне, благовремене и потп_Уне
пријаве са уплаћним депозитом и то: приЈава
Тасић (Јана) Браниславе из Кладова, ул.
Пантелије Панте Јаковљевића, бр. 1-2/11, ЈМБГ:
0109962738534, број пријаве: 464-212/2019-III0l; и Тасић (Дејан) Предрага из Кладова, ул.
Пантелије Панте Јаковљевића, бр. 1-2/11, ЈМБГ:
0911988751033, број пријаве 464-213/2019-III0l. С обзиром да је Тасић (Дејан) Предраг из
Кладова, на јавном надметању понудио највећи
износ - цену од 101.000,00 (словима: сто једне
хиљаде) динара по једном ару, што за површину
од 0.06,0lxa укупно износи 607.010,00 (словима:
шест стотина седам хиљада десет) динара,
Комисија је записнички констатовала да исти
испуњава услове за стицање предметне
непокретности.
На основу напред наведеног, применом члана
99. става 1. става 2. и става 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр.
72/2009; 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС;
24/2011; 121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013одлука УС; 98/2013-одлука УС; 132/2014,
145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана
137. Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења се не може изјавити жалба,
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 463-7/2020-I
У Кладову, 09.03.2019. године
СКУПШТИН А ОПШТИНЕ КЛ АДОВО
СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Стату:�
Општине Кладово (,,Сл.лист Општине Кладово ,
бр. 7/2019) члана 99. став 2. и став 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/1О-одлука УС; 24/11;
Година XVIII - Број 1

121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019) и члана 137. Закона о општем
управном поступку (,,Сл. гласник РС",
бр.18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),
Скупштина Општине Кладово, на седници
одржаној дана 09.03.2020. године, доноси:
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ
I Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово Поповић (Борис)
Ђорђу из Кладова, ул. Вељка Влаховића бр. 62 ( у
даљем тексту: Стицалац), и то кп.бр. 6908/4,
потес Вељко Влаховић, остало вештачки
створено неплодно земљиште, површ�:�не 0:06,5�
ха, земљиште у грађевинском подручЈу, у ЈавноЈ
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности број 3858 КО Кладово, по цени од
103.000,00 (словима: стотрихиљаде) динара по
једном
ару, односно 673.620,00 (словима:
шестоседамдесеттрихиљада-шестодвадесет)
динара за укупну површину. Намена парцеле је
породично становање, а могуће су и друге
компатибилне намене. Дозвољени степен
искоришћености парцеле је 50% а спратност
објекта је П+ 2+Пк.
11 Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: тридесет) дана од дана
правноснажности овог решења закључи уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из става 1. овог
решења са Општином Кладово.
111 Стицалац се обавезује да на земљишту из
става 1. овог решења започне изградњу објекта у
року од 3 (словима: три) године од дана
потписивања уговора.
Образложење
Општинској управи Кладово, Одсеку за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, дана 29.07.2019. године,
поднет је захтев, заведеним под бројем: 4643/2020-III-0l, за отуђење кп.бр. 6908/4 КО
Кладово.
Поступајући по поднетом захтеву, на осно�у
иницијативе Општине Кладово, израђен Је
09.03.2020. год.

Службени лист општине Кладово

пројекат парцелације кп.бр. 6908/1 у КО
Кладово, за који је, дана 13.05.2019. године, од
стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и
послове управног надзора Општинске управе
Кладово, издата потврда број 350-40/2019-III-04,
а све у циљу формирања нових грађевинских
парцела, односно формирања кп.бр. 6908/1,
потес Вељка Влаховића, остало вештачки
створено неплодно, површине 0.05,66 ха,
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово; кп.бр. 6908/4, потес
Вељка Влаховића, остало вештачки створено
неплодно, површине 0.06,54 ха, земљиште у
грађевинском подручју у јавној својини
Општине Кладово; кп.бр. 6908/5, потес Вељка
Влаховића, остало вештачки створено неплодно,
површине 0.06,00 ха, земљиште у грађевинском
подручју у јавној својини Општине Кладово и
кп.бр. 6908/6, потес Вељка Влаховића, остало
вештачки створено неплодно, површине 0.05,14
ха, земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово.
У даљем току поступка, Одсек за имовинско
правне послове, правну помоћ и скупштинске
послове обратио се на длежним јавним
предузећима за утврђивање степена комуналне и
инфраструктурне опремљености наведених
парцела и О д ељењу за у р б а н и з а м ,
грађевинарство и послове управног надзора
Општинске управе Кладово, ради добијања
података да ли исте испуњаваЈу услове из члана
99. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС", бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука
УС; 24/11; 121/2012; 42/2013-одлука УС;
54/2013-одлука УС; 98/2013 - одлука УС;
132/2014 и 145/2014, 83/2018 и 31/2019), као и
података о намени и величини будућег објекта на
предметним парцелама.
У извештају Електропривреде Србије
Дистрибуције, Огранка "Електродистрибуције
Зајечар" Зајечар, Пословнице Кладово број: 2243405/1-2019 од 12.08.2019. године стоји да на
п р е д м е т н о м з е м љ и ш т у п о с т оЈ е
електроенергетски услови за прикључење
стамбеног објекта на н.н. мрежу. За потребе
напајања ел.енергијом планираног објекта треба
изгра дити прикључак на постојећу
нисконапонску мрежу. Мерно место за
регистровање испоручене ел.енергије мора бити
ван комплекса стамбеног објекта тј. на линији
разграничења плаца и јавне површине. Прецизни
технички услови за прикључење објеката на
електродистрибутивну мрежу биће дати тек када
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с е и н в е с т и т о р и зЈ а с н и о з а х т е в а н оЈ
једновременској снази преко обједињене
процедуре.
ЈП "Јединство" Кладово се у допису број: 7638/19, од 31.07.2019. године, изјаснило да за
кп.бр. 6908/4, КО Кладово постоје локацијски
услови да се приликом изградње објеката, исти
прикључе на уличну водоводну мрежу РЕ О 90 у
улици Вељка Влаховића. За потребе израде
прикључка. на уличну
водоводну мрежу
.
неопходно Је прекопати Јавну површину испред
кп.бр. 6908/4 КО Кладово.
На основу података из дописа Одељења за
урбанизам, грађевинарство и послове управног
надзора, бр. 350-71/2019-III-04 од 31.07.2019.
године, утврђено је да се кп.бр. 6908/4 КО
Кладово налази у обухвату планског документа:
Измене и допуне Плана генералне регулације
Кладова (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
15/2018), као површина за породично становање,
а могуће су и друге компатибилне намене. На
овоЈ парцели се може у складу са правилима
грађења из наведеног плана градити објекат
максималне спратности П+2+Пк, а највећи
дозвољени индекс заузетости парцеле може
износити 50%.
Кп.бр. 6908/4 КО Кладово, сходно Одлуци о
разврставању грађевинског земљишта на
територији општине Кладово на просторне
јединице - зоне, (,,Сл. лист Општине Кладово",
бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налази се у III
(словима: трећој) зони, за коју је према Одлуци о
тржишној вредности неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини Општине Кладово,
(,,Сл. лист Општине Кладово", бр. 1/2014, 1/2015
и 2018), прописана почетна тржишна вредност цена у износу од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару.
Комисија за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово, образована решењем бр. 02-20/2016-П
од 29.06.2016. године, (у даљем тексту
Комисија), на седници одржаној дана 27.12.2019.
године, расписала је Оглас за отуђење
грађевинског земљишта из јавне својине и то за
кп.бр. 6908/4, потес Вељка Влаховића, остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине 0.06,54 ха, земљиште у грађевинском
подручју, у јавној својини Општине Кладово,
уписана у Листу непокретности број 3858, КО
Кладово, по почетној цени од 100.000,00
(словима: стохиљада) динара по једном ару.
Оглас је у складу са чланом 16. Одлуке о
09.03.2020. год.
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грађевинском земљишту (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 1/2018) објављен у локалним
средствима јавног информисања и на огласној
табли у згради Општинске управе Кладово.
Комисија за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово је на седници одржаној дана 28.01.2020.
године утврдила да су по Огласу приспеле две
уредне, благовремене и потпуне пријаве и то:
пријава Поповић (Борис) Ђорђа из Кладова, ул.
Вељка Влаховића бр. 62, број пријаве: 4643/2020-1/2-IIl-01 и пријава Поповић (Борис)
Петра из Кладова, ул. Вељка Влаховића бр. 62,
број пријаве: 464-3/2020-1/3-IIl-01 С' обзиром
да је Поповић (Борис) Ђорђе из Кладова, ул.
Вељка Влаховића бр. 62, број пријаве: 4643/2020-1/2-III-01 на јавном надметању понудио
највећи износ - цену од 103.000,00 (словима:
стотрихиљаде) динара по једном ару, што за
површину од 0.06,54 ха укупно износи
673.620,00 (словима: шестоседамдесеттри
хиљадашестодвадесет) динара, Комисија је
записнички констатовала да исти испуњава
услове за стицање предметне непокретности.
На основу напред наведеног, применом члана
99. става 1. става 2. и става 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/1О-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 1. и члана 22. став 14. Одлуке о
грађевинском земљишту (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 1/2018 и 13/2019) и члана 137.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење), одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 463-8/2020-1
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 1О1/2016 -др.закон, и
Година XVIII - Број 1

4 7 / 2 0 18 ) , ч л а н а 2 4 . С т а в 5 . З а к о н а о
рачуноводству и ревизији(,, Сл. Гл. РС",бр.46/06
и 111/09 ), члана 135. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019) и ,члана
146. Пословника Скупштине општине (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.9/2019) , Скупштина
општине Кла дово на седници одржаној
09.03.2020. године , донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Редовни финансијски извештај
Друштва са ограниченом одговорношћу Бизнис
инкубатор центар Кладово за 2019.годину,
поднет од стране вршиоца дужности директора
Новице Шејњановић , који се састоји од образаца
Биланс стања и Биланс успеха.
Обрасци Биланса стања и Биланса успеха
саставни су део ове Одлуке.
Члан 2.
Редовни финансиски извештај из члана 1. Ове
Одлуке регистровати у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 3.
Одлуку доставити : Архиви Општинске
управе
Кладово и архиви
Друштва са
ограниченом одговорношћу Бизнис инкубатор
центар Кладово.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 402-1/2020-1
У Кладову, 09.03 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 1О1/2016 -др.закон, и
47/2018), члана 24. став 5. Закона о
09.03.2020. год.
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"
рачуноводство и ревизији(,,Сл. гл. РС , br. 46/06i
111/09 ), члана 135. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019) и
, ч л а н а 1 4 6 . По с л о в н и к а С к у п ш т и н е
о пштине( ,,Сл.лист општине Кладово",
бр.9/2019) , Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 09.03.2020. године , донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Ванредни финансијски извештај
Друштва са ограниченом одговорношћу Бизнис
инкубатор центар Кладово за
период од
01.01.2020.године до 19.01.2020.године, поднет
од стране вршиоца дужности директора Новице
Шејњановић , који се састоји од образаца Биланс
стања и Биланс успеха.
Обрасци Биланса стања и Биланса успеха
саставни су део ове Одлуке.
Члан2.
Ванредни финансиски извештај из члана 1.
Ове Одлуке регистровати у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство и ревизија .
Члан3.
Одлуку доставити :Архиви
Општинске
управе
Кладово и архиви
Друштва са
ограниченом одговорношћу Бизнис инкубатор
центар Кладово.
Члан4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 402-2/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон
Година XVIII - Број 1

и 47/2018), члана 13. Статута Општине Кладово
(,,Сл. лист Општине Кладово" бр. 7/2019), члана
28. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (,,Сл. гласник РС" бр. 36/2009,
88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017-др. закон)
и члана 2. Одлуке о оснивању локалног савета за
запошљавање (,,Сл. лист Општине Кладово" бр.
9/2004) Скупштина Општине Кладово, на
седници одржаној дана 09.03.2020.године,
донела Је:
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
1
Разрешава се члан Локалног савета за
запошљавање Општине Кладово именован
Решењем Скупштине општине Кладово бр. 02043/2019-I од 31.05.2019. године :
РадованНоваковић,представник
организационе јединице Нациналне
службе за запошљавање.
11
У Локални савет за запошљавање Општине
Кладово именује се:
Новак Поповић, представник
организационе јединице Нациналне
службе за запошљавање.
111
Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово.
IV
Решење доставити: члановима Локалног
Савета за запошљавање и архиви .
Број: 020-5/2020-I
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

09.03.2020. год.
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На основу члана 13. 17. 18. и 19. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник Републике Србије", број
41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014,
96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018,
41/2018, 41/2018 - др.закон, 87/2018 и 23/2019),
члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
чланом 40. став 1. тачка 68) Статута општине
Кладово (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
7/2019), Скупштина општине Кладово, усвојила
је на седници одржаној 09.03.2020. године:
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
за унапређење безбедности саобраћаја
на путевима општине Кладово у 2020.години
1. Годишњим програмом за унапређење
безбедности саобраћаја на путевима
општине Кладово у 2020.години, (у
даљем тексту: Програм), утврђене су
а к т и в н о сти у ц и љ у у н а п р е ђ е њ а
безбедности саобраћаја на путевима
општине Кладово за 2020.годину,
одговорни субјекти, рокови и
финансијска средства за реализацију
утврђених активности.
За реализацију активности из Програма
2.
планирана су финансијска средства у
износу од 2.600.000,00 динара.
Извор средстава за реализацију Програма
су средства од наплате новчаних казни за
прекршаЈе и привредне преступе
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима учињених на
територији општине Кладово, средства
планирана у буџету Општине, поклони
или прилози покровитеља дати општини
Кладово и остали приходи.
3. Преглед активности у 2020. години:
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Назив активности
Циљ 1.

1.1.
Циљ 2.
2.1.

2.2.

Одговорни за реализацију
активности

Рок за
реалзацију
активности

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији
општине Кладово
-Савет за безбедност
саобраћаја;
Опрема за видео
01.12.2020.
-Општинска управа
надзор
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања у
саобраћају
Набавка дечијих
- Савет за безбедност
саобраћаја;
саобраћајних
31.08.2020.
комплета за ђаке
- Општинска управа;
прваке
Едукација ученика
средње школе, на
пољу безбедности
у саобраћају

- Савет за безбедност
саобраћаја;
- Општинска управа;
- Директор средње школе;

01.12.2020.

Набавка бицикла
за учеснике
2.3.
такмичења
«Шта знаш о
саобраћају»
- Савет за безбедност
Набавка мајци за
саобраћаја;
учеснике
2.4.
- Општинска управа;
01.04.2020.
такмичења
- Директори основних школа;
Набавка заштитних
- Саобраћајна полиција;
2.5.
кацига за
биuиклисте
Трошкови исхране
учесника
2.6.
такмичења
Унапређење квалитета рада хитне службе, саобраћајне
Циљ 3.
полиције и других служби надлежних за безбедност
саобраћаја
Опремање хитне
службе,
саобраћајне
3.1.
полиције и других
01.12.2020.
служби надлежних
за безбедност
- Савет за безбедност
саобраћаја
саобраћаја;
- Општинска управа;
Превентивно- Директор основне школе;
промотивне
- Саобраћајна полиција;
активности из
- Хитна служба;
области
3.1.
01.12.2020.
безбедности
саобраћаја
штампање промо
матерјала и
брошура)
За рад чланова
4.
01.12.2020.
Савета
свега
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Износ
дин. са ПДВ

% учешћа
активности
у укупном
износу

1.000.000,00

39

1.000.000,00
420.000.00

16

200.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00
40.000,00
10.000,00
1.180.000,00

45

900.000,00

130.000,00

150.000,00
2.600.000,00

100
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4. Програм до став ити Одељењу за
привреду, друштвене делатности и
локални економски развој, Одељењу за
буџет и финансије и Архиви општине.
5. Програм ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном листу општине
Кладово.

Број: 344-25/2020-1
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУ ПШТИНАОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕК РЕТАР
БраниславЈордачевић

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 404-33/2020-11
У Кладовоу, 04.03.2020. године
Обрадила, Ема Атанасијевић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в к ам а ( ,, С л у ж б е н и г л а с н и к Р С " ,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019), Општинско веће општине Кладово,
на телефонској седници одржаној 04.03.2020.
године, донело Је:

На основу члана 32. став 1 тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС"
бр .129/2007,83/2014-др .закон, 1О1/2016др.закон. и 47/2018), члана 30., 31., и 32. Закона о
туризму (,,Сл.гласник РС"бр. 17/2019), и члана
40.ст.1 тачка 54. Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово" бр.7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 09.03.2020. године донела је

ОДЛУКУ
ОУС ВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2020. ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за 2020.
годину број: 404-15-3/2020-11
Општинске
управе Кладово.
11

З АКЉУЧАК
1
Даје се сагласност на Статут Туристичке
организације Општине Кладово, који је усвојио
Управни одбор Туристичке организације
Кладово, на својој седници одржаној 27.02.2020.
године, под бројем 29-04/2020. године.
11

Измена плана јавних набавки за 2020.годину,
број 404-15-3/2020-llje саставни део ове Одлуке.

З а к љ уч а к д о с т а в и т и : Ту р и с т и ч к о ј
организацији Општине Кладово и Архиви.
Број: 023- 2/2020-1
У Кладову, 09.03.2020. године

111

СКУ ПШТИНАОПШТИНЕ КЛАДОВО

О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.
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СЕК РЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу чланова 11., 12.,13. и 14. Закона о
локалним изборима (,,Сл.гласник РС", бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011 и
09.03.2020. год.
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12/2020) и члана 40. став 1.тачка 69) Статута
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 09.03.2020.године донела је

Марица Скрлатовић.
За заменика секретара Изборне комисије
именује се Бранислав Пуциникић.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о именовању Изборне комисије
општине Кладово бр.02-5/2016-1, од 07. марта
2016. године, Решење о измени решења о
именовању Изборне комисије општине Кладово
бр.02-21/2017-1, од 10.03.2017.године, Решење о
допуни решења о именовању Изборне комисије
општине Кладово бр. 013-25/2017-1, од
20.12.2017.године и Решење о измени решења о
именовању Изборне комисије општине Кладово
бр.013-12/2018-1, од 16.11.2018. године.

Члан 1.
Именује се Изборна комисија општине
Кладово у саставу:
1. Душан Белић, председник, Српска
Напредна Странка,
Бранислав Јордачевић, заменик, Српска
Напредна Странка,
2. Ивана Модрић, члан, Српска Напредна
Странка,
Милош Шејњановић, заменик, Српска
Напредна Странка,
3. Милан Кузмановић, члан, Српска
Напредна Странка,
Васа Царановић, заменик, Српска
Напредна Странка,
4. Стеван Тодоровић, члан, Српска
Напредна Странка,
Ивана Велишић Стојановић, заменик,
Српска Напредна Странка,
5. Бранко Бекеревић, члан, Српска
Напредна Странка,
Данијела Раденовић, заменик, Српска
Напредна Странка
6. С н е ж а н а С т о ј а н о в и ћ , ч л а н ,
Социјалистичка Партија Србије,
Љи љ а н а А н т о н и ј е в ић, з а м е н и к ,
Социјалистичка Партија Србије,
7. Р а т о м и р С т о ј а н о в и ћ , ч л а н ,
Социјалистичка Партија Србије,
Јелена Благојевић, з а м е н и к ,
Социјалистичка Партија Србије,
8. Н е б о ј ш а С т о ј а н о в и ћ , ч л а н ,
Социјалистичка Партија Србије
Б л аго ј е От а ш е в и ћ , з а м е н и к ,
Социјалистичка Партија Србије
9. Драгана Мунчановић, члан, Партија
Уједињених Пензионера Србије,
Александар Брндушојевић, заменик,
Партија Уједињених Пензионера Србије.
Члан 2.
За секретара Изборне комисије именуЈе се
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Члан 3.

Члан 4.
Решење доставити именованима и архиви.
Број: 013-7/2020-1
У Кладову, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 19. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 усклађени дин. изн., 125/14 -усклађени дин. изн.,
95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн. и
95/18 - др. закон), члана 73. Закона о
угоститељству ("Службени гласник Републике
Србије", број 17/19), чл.5. Уредбе о највишем и
најнижем износу боравишне таксе ("Сл.гласник
РС",44/2013), чл.3. и 5. Уредбе о условима и
начину утврђивања висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и начин и рокови плаћања
("Сл.гласник РС",47/2019,51/2019) и члана 40.
Став 1.тачка 44) Статута општине Кладово
("Службени лист општине Кладово", број,
7/2019), Скупштина општине Кладово,
на
седници одржаној дана 09.03.2020. године,
ДОНОСИ
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ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.

Овом одлуком уводи се боравишна такса коју
плаћа корисник услуге смештаја који изван свог
места пребивалишта користи услугу смештаја у
угоститељском објекту за смештај за коришћење
ком у н а л н е , с а о б р а ћ а ј н е и т у р и с т и ч к е
инфраструктуре на подручју општине Кладово.
Члан 2.
Под угоститељским објектом за смештај, у
смислу Закона, подразумева се: хотел и подврсте
хотела, мотел, туристичко насеље и подврста
т у р и с т и ч к ог н а с е љ а , п а н с и о н , к а м п ,
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште,
ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко
домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка
кућа и ловачка колиба, као и други објекти за
пружање услуга смештаЈа.
Члан 3.
Боравишну таксу корисник услуга плаћа се
за сваки дан боравка у угоститељском објекту за
смештај у износу од 80,00 динара.
Наплату боравишне таксе од корисника
услуге, наплаћује субјект који пружа услугу
смештаја(у даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено са
наплатом услуге смештаЈа.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаЈа посебно искаже износ
боравишне таксе.
Члан 4.
Изузетно, од члана 2. Ове одлуке боравишну
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице
пружа услуге смештаја у објектима домаће
радиности и сеоском туристичком домаћинству.
Боравишну таксу из става 1. Овог члана
физичко лице плаћа у утврђеном годишњем
износу до петог у месецу за претходни квартал, у
сладу са актом Владе, којим се утврђују ближи
услови и начини висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и начин и рокови плаћања.
Висини боравишне таксе из става 1. Овог
Година XVIII - Број 1

члана утврђује Одсек надлежан за утврђивање и
наплату локалних Јавних прихода, а на основу
решења о категоризацији угоститељског објекта
које доставља Одељење за привреду и друштвене
делатности општине Кладово.
Члан 5.
Давалац смештаја је дужан да средства од
наплаћене боравишне таксе уплаћује до петог у
месецу за претходни месец, на прописан уплатни
рачун Јавних прихода.
Ако давалац. смештаја не. наплати боравишну
таксу, дужан Је да на СВОЈ терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана,
рачунајући од дана утврђене обавезе, на
прописан уплатни рачун Јавних прихода.
Члан 6.
Изузетно од члана 3. ове Одлуке, боравишну
таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско
лечење, односно специЈализовану
рехабилитацију од стране надлежне лекарске
КОМИСИЈе;

3. особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од
прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије и сродних м и шићних и
неуромишићних обољења, параплегије и
квадриплегије, церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју,
као и пратилац наведених особа;
4. ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других
а ктивности по програму министарства
надлежног за послове просвете, студенти КОЈИ
организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења спортско-рекреативних и
других активности по програму министарства
надлежног за послове просвете, студенти КОЈИ
организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у
складу са наставним планом образовне установе,
као и учесници републичких и регионалних
такмичења у знању и вештинама;
5. страни држављани који су по међународним
конвенциЈама и споразумима ослобођени
плаћања таксе;
09.03.2020. год.
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6. лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају
боравишну таксу ако поднесу доказ да су
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска
карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и др.).
Члан 7.
У погледу начина утврђивања боравишне
наплате и принудне
таксе, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано овим
законом, сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, ако законом којим се уређује
област угоститељства није другачије одређено.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе су
приход буџета општине Кладово.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 434-7/2020-I
Кладово, 09.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
Општине Кладово", бр. 7/2019) и члана 144.
Закона о општем управном поступку ("Сл.
гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), у предмету Одлуке о престанку
функције некатегорисаног пута, Скупштина
општина Кладово доноси
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РЕШЕЊЕ
1
У члану 1. алинеја 1. Одлуке о престанку
функције некатегорисаног пута , бр. 220-8/2019-I
од 14.10.2019. године, врши се исправка, тако да
уместо " кп.бр.3136", треба да стоји " кп.бр.
3161".
11 У члану 1.став 2.брише се.
111 Ово решење производи правна дејства од када
и Одлука о престанку функције некатегорисаног
пута , бр. 220-8/2019-I од 14.10. 2019. године, која
се исправља.
Образложење
Скупштина општине Кладово донела Је
Одлуку о престанку функције некатего
рисаног пута, бр. 220-8/2019-I од 14.10. 2019.
године.
Након доношења Одлуке утврђено је да је
приликом израде Одлуке дошло до грешке у
броју катастарске парцеле, тако што је омашком
уписана кп.бр." 3136", а теба да стоји кп.бр."
3161".
Чланом 144. став 1. ЗУП прописано је, између
осталог, да орган увек може да исправи своЈе
решење или његове оверене преписе и уклони
грешке у именима или бројевима, писању или
рачунању и друге очигледне нетачности , као и да
решење о исправци почиње да производи правна
дејства од када и Одлука која се исправља.
С обзиром на све наведено, на основу члана
144. ЗУП одлучено је као у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења може се покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од дана достављања решења.
Број: 220-1/2020-I
У Кладову, 11.03.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић
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