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3. На основу члана 29. став 1. тачка 3. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/18), члана 7. Уредбе 

Владе Србије о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ( „Сл. гласник РС“ 

бр. 27/2020) , члана 40. став 1. тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 

02/2019),  Скупштина општине Оџаци је, на  7. седници одржаној дана 29.01.2021. године, донела  

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци, као стручно 

оперативно тело за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење 

у ванредним ситуацијама на територији општине Оџаци. 

 

 

Члан 2. 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци ( у даљем тексту: Штаб) чине: 

                              -  Командант штаба је председник општине;    

                              -  Заменик команданта штаба је заменик председника општине; 

                              - Начелник штаба је представник надлежне службе МУП-а РС, Оделења за ванредне 

ситуације Сомбор, којег исти предлажу;  

                              -и чланови штаба: помоћник председника општине за област урбанизма и комуналну 

делатност, начелник општинске управе, представник Скупштине општине, руководилац Одељења за 

стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, руководилац Одељења за 

инспекцијске послове, сарадник у  Одељењу за инвестиције и јавне набавке за послове грађевинског 

земљишта и путне привреде, извршилац у Одељењу за општу управу за послове планирања одбране, 

начелник МУП – ПС Оџаци, представник 1. Центра за обуку Војске Србије, директор Дома здравља 

Оџаци, директор ЈКП „Услуга“ Оџаци, директор Центра за социјални рад, секретар Црвеног крста 

Оџаци, представник СЕВЕСО постројења првог реда ХИ ХИПОЛ Оџаци, и друга лица у складу са 

проценом и предлогом председника општине. 

 

Члан 3. 

Именовање чланова штаба врши се посебним актом који доноси Општинско веће општине 

Оџаци на основу  предлога председника општине Оџаци. 

 

Члан 4. 

Састав штаба чине и помоћно особље: возачи, курири и други. 

 

Члан 5. 

У извршавању послова и задатака из своје надлежности Штаб за ванредне ситуације доноси 

наредбе, закључке и препоруке. 
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Документа штаба су и пословник о раду, годишњи план рада, годишњи извештај о раду, 

извештаји, анализе и информације. 

 

Члан 6. 

Штаб има сопствени печат, штамбиљ и деловодник у складу са посебним законом.  

Печат има облика круга, пречника 50 мм, са грбом Републике Србије у средини. Текст печата 

исписује се на српском језику ћириличним писмом и на мађарском и словачком језику и писму у 

концентричним круговима око грба Републике Србије. У спољашњем кругу печата исписује се назив 

Републике Србије, у другом кругу исписује се назив Аутономна Покрајина Војводина, у трећем кругу 

исписује се Скупштина општине Оџаци, а у четвртом кругу исписује се Општински штаб за ванрендне 

ситуације. Текст на језику и писму националних мањина исписује се у наставку сваког круга закључно 

са седиштем органа Оџаци. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пољa за деловодни број и поље за датум пријема. 

Изнад правоугаоника исписује се назив Општински штаб за ванредне ситуације Оџаци. 

 

Члан 7. 

Штаб обавља следеће послове:  

                             1. руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

                            2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

                            3. разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и 

даје препоруке за њихово унапређење; 

                            4. прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 

                            5. наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 

                            6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама; 

                            7. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за 

проглашење и укидање ванредне ситуације; 

                            8. наређује приправност  субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама; 

                            9. сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 

                          10. учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

                          11. израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и 

доставља надлежном органу на усвајање; 

                          12. образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области 

заштите и спасавања; 

                          13. именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите за насељена места, 

делове насељених места и стамбене зграде; 

                          14. предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за јединицу локалне 

самоуправе; 

                          15. ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и 

спасавање за јединицу локалне самопураве; 
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                          16. израђује и усваја Пословник о раду, 

                          17. обавља и друге послове у складу са законом.   

 

Члан 8. 

Послови из члана 7. ове Одлуке финансирају се из Буџета општине Оџаци и других извора у 

складу са Законом и другим прописима.    

 

Члан 9. 

Стручне и административно техничке послове за потребе штаба, обавља Одељење за општу 

управу општине Оџаци – Служба за ванредне ситуације. 

 

Члан 10. 

Штаб за ванредне ситуације своје активности реализује на седницама штаба за ванредне 

ситуације које могу бити редовне и ванредне. 

Редовне седнице се одржавају једном у три месеца и на њима се разматрају теме које су 

предвиђене Планом рада. 

На редовним седницама се разматрају и теме које нису планиране, а њихово разматрање не трпи 

одлагање.  

Ванредне седнице се одржавају због најаве или настанка опасности која може угрозити животе и 

здравље људи и материјална добра са циљем организовања и предузимања мера координације и 

руковођења у ванредним ситуацијама. 

 

Члан 11. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању општинског штаба за 

ванредне ситуације ( „Службени лист општине Оџаци“ бр. 9/2019). 

 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана обављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ 

 

 

 

 

Број:011-3/2021-II 

Дана:29.01.2021.године                                                                               Председник Скупштине 

ОЏАЦИ                                                                                            Горан Ђаковић с.р. 
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4. На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), Правилника о раду повереника и заменика 

повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање („Службени гласник РС“, бр. 

102/20), Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе  

(„Службени гласник РС“, бр. 84/20), члана 40. тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр. 2/19), Скупштина општине Оџаци на 7. седници одржаној 29.01.2021. године 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ  

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 

општине Оџаци као најмасовније компоненте у систему заштите и спасавања и отклањања последица 

елементарних непогода , техничко-технолошких несрећа и других већих опасности по становништво, 

материјална и културна добра и животну средину у миру, ванредном и ратном стању. 

 

II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Члан 2. 

 

Органи општине Оџаци у оквиру својих надлежности у систему цивилне заштите обављају 

следеће послове: 

                                   1. Скупштина општине Оџаци: 

  

                                        - Доноси Одлуку о образовању општинског штаба за ванредне ситуације; 

                                        - Доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Оџаци на предлог општинског штаба за ванредне ситуације и обезбеђује њено 

спровођење; 

                                        - Усваја годишњи План рада општинског штаба за ванредне ситуације и 

годишњи Извештај о раду општинског штаба за ванредне ситуације; 

                                  

                                  2. Председник општине: 

 

                                       - командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају; 

                                       - доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације и Одлуку о укидању ванредне 

ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације; 

                                       - наређује делимичну мобилизацију јединица цивилне заштите и активирање 

субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

 

                                  3. Општинско веће: 

 

                                      - доноси Процену ризика од катастрофа, Локални план смањења ризика од 

катастрофа, План заштите и спасавања и Екстерни план заштите од великог удеса; 

                                     - одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на предлог Штаба; 
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                                     - доноси Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава; 

                                     - образује јединице цивилне заштите на територији општине и разматра њихову 

организацију, опремање и обучавање; 

                                     - обезбеђује израду Студије покривености система за јавно узбуњивање 

становништва за територију општине Оџаци (акустичка студија) и стара се о набавци, постављању и 

одржавању средстава за узбуњивање и друге опреме; 

                                     - успоставља Ситуациони центар у складу са законом; 

 

                                4. Општински штаб за ванредне ситуације 

      

                                     - именује поверенике и заменике повереника за насељена места, делове насељених 

места и стамбене зграде; 

                                     - планира и обезбеђује Буџетска средства намењена за смањење ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама; 

                                     - руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

                                     - стара се о редовном информисању и обавештавању становништва и ризицима, 

опасностима и предузетим мерама; 

                                     - наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама; 

                                     - сарађује са суседнм јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и 

активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама; 

                                     - ставља у приправност или ангажује субјекте од посебног значаја у ванредној 

ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите; 

                                     - израђује, усваја и доставља Скупштини општине на усвајање предлог годишњег 

Плана рада и предлог годишњег Извештаја о раду; 

                                     - образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака 

заштите и спасавања; 

                                     - обавља и друге послове утврђене законом и подзаконским прописима; 

 

III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 

Члан 3. 

 

Цивилну заштиту на територији општине Оџаци чине: лична и узајамна заштита, мере цивилне 

заштите, повереници и заменици повереника и јединице цивилне заштите. 

 

ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА 

Члан 4. 

 

Лична и узајамна заштита представља основни елемент система заштите и спасавања и 

организује се у свим сегментима живота и рада на територији општине, а организује се у стамбеним и 

пословним зградама, јавним и другим објектима, индустријским халама и погонима, предшколским и 

школским установама и другим местима и објектима где људи живе и раде. 

Ради остваривања личне и узајамне заштите органи јединице локалне самоуправе, привредна 

друштва и друга правна лица, власници зграда било које намене, обезбеђују и држе у исправном стању 

потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врше обуку запослених. 

Обавезна средства и опрему као и обуку за личну и узајамну заштиту ближе уређује Влада РС. 
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МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 5.  

 

Сви субјекти система заштите и спасавања у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, дужни су у оквиру својих надлежности припремати и  

спроводити мере цивилне заштите и то као превентивне, мере у случају непосредне опасности, мере 

заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће и мере ублажавања и санирања 

непосредних последица након елементарних непогода и других несрећа. 

У циљу заштите и спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара од опасности 

изазваних катастрофама, субјекти заштите и спасавања спроводе следеће мере цивилне заштите: 

 

1. узбуњивање 

2. евакуација 

3. склањање 

4. збрињавање угрожених и настрадалих 

5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита 

6. заштита од техничко-технилошких несрећа 

7. заштита и спасавање из рушевина 

8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом 

9. заштита и спасавање од пожара и експлозија 

10. заштита од ЕОР 

11. прва и медицинска помоћ 

12. асанација терена 

13. комуналне мере заштите 

14. очување добара битних за опстанак 

15. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса 

 

ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 6. 

 

Ради вршења задатака цивилне заштите на територији општине Оџаци, именују се повереници и 

заменици повереника у свим насељеним местима, деловима насеља, већим стамбеним зградама, 

привредним друштвима и другим правним лицима. 

 

Члан 7.  

 

Поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељеним местима, деловима насеља и 

већим стамбеним зградама именује и разрешава Општински штаб за ванредне ситуације, и то једног 

повереника и једног заменика повереника на сваких 350 становника. 

Уколико стамбене јединице имају мање од 200 станара именује се један повереник и један 

заменик повереника за ту стамбену зграду. 

Члан 8. 

 

Повереника и заменика повереника ЦЗ у привредном друштву и другом правном лицу именује и 

разрешава директор односно други надлежни орган одређен општим актом. 
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Члан 9. 

 

Пропис којим се уређује рад повереника и заменика повереника цивилне заштите, њихови 

задаци, опрема и документа за рад доноси министар. 

 

 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 10. 

 

Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за 

извршавање мера цивилне заштите. 

На територији општине Оџаци образују се у сваком насељеном месту јединице цивилне заштите 

опште намене и специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање. 

 

Члан 11. 

 

Одлуку о образовању јединица цивилне заштите доноси Општинско веће оштине Оџаци. 

 

Члан 12.  

 

Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите, врши надлежни територијални 

орган Министарства одбране према исказаним потребама јединице локалне самоуправе и у складу са 

прописима који уређују распоређивање грађана и материјалних средстава. 

Распоређивање грађана који нису војни обвезници и добровољаца који немају ратни распоред по 

војној и радној обавези врши надлежна служба и јединица локалне самоуправе. 

 Црвеног крста Србије у погледу попуне обвезницима имају статус јединица цивилне заштите. 

 

Члан 13.  

 

Прописе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе 

доноси Влада РС. 

Прописе о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите, обуци и наставним 

плановима и програмима за обуку јединица цивилне заштите доноси министар. 

 

IV ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

 

Члан 14. 

 

За нарочите успехе у организовању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите и послова 

заштите и спасавања, у преивредним друштвима и другим правним лицима, службама општине, 

општинском штабу за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима и заменицима 

повереника цивилне заштите, заслужним појединцима и грађанима додељују се признања и награде. 

Признања ће се уручивати на Дан цивилне заштите – 1. Марта. 

Овлашћује се Општинско веће да ближе уреди врсту признања и критеријуме за њихову доделу. 
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Оџаци број 011-30/2017-III од 17.07.2017. године („Службени 

лист општине Оџаци“ бр. 17 од 18.07.2017.г.). 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-4/2021-II                                                                                             Председник Скупштине, 

Дана: 29.01.2021. године                                                                                           Горан Ђаковић с.р. 

Оџаци 

 

 

5. На основу члана 29.став 1. тачка 11. и члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,бр. 87/18), члана 15. Уредбе о 

саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 27/20) 

и члана 40. став 1. тачка 40. Статута општине Оџаци  („Службени лист општине Оџаци“ број 2/2019), на 

предлог Општинског штаб за ванредне ситуације општине Оџаци, Скупштини општине Оџаци је, на 7. 

седници, одржаној дана 29.01.2021.године усвојила  

  

ПЛАН РАДА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Активности Општинског штаба за ванредне ситуације општине Оџаци у 2021. години 

спроводиће се у духу одредби  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама и подзаконским актима донетим у току 2020. године, пре свега Уредбом о саставу, начину 

и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гл.бр. 27/20). Од осталих подзаконских аката 

донетих током 2020.г. издвајамо  Уредбу о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, 

мобилизацији и начину употребе („Сл.гл.РС“ бр. 84/20), и Правилник о раду повереника и заменика 

повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање („Сл.гл.РС“, бр. 102/20). 

Доношењем споменутих подзаконских  аката, створени су услови за појачане активности на 

нормативном регулисању, односно усаглашавању  свих докумената из надлежности једница локалне 

самоуправе.  

Сходно наведеном, општински штаб за ванредне ситуације одредио је приоритете у реализацији 

предстојећих задатака и послова у 2021. години и то: 

 

I  НОРМАТИВНО-ПРАВНА АКТА 

 

              1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОпШВС ЗА 2020. ГОДИНУ       

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 
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      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

      у Сомбору, одељења општинске управе општине Оџаци 

      Рок израде: Јануар 2021. године 

      Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Усваја: Скупштина општине Оџаци 

 

             2. ПЛАН РАДА  ОпШВС ЗА 2022. ГОДИНУ       

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

      у Сомбору; Одељења општинске управе општине Оџаци, Субјекти од посебног 

      значаја за заштиту и спасавање;  привредна друштва и друга правна лица. 

      Рок израде: Децембар 2021. године 

      Разматра и усваја Предлог: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Усваја: Скупштина општине Оџаци 

 

 

              3. ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

                     

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

      у Сомбору; Надлежни органи АП Војводине; Одељења општинске управе  

      општине Оџаци 

      Рок израде: август 2021. за Процену; за План заштите и спасавања децембар 2021. 

      Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Доноси: Општинско веће општине Оџаци 

 

 

             4. ЕКСТЕРНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКОГ  УДЕСА    

 

Уколико се на територији локалне самоуправе налази SEVESO комплекс вишег реда иста 

израђује и доноси екстерни план заштите од великог удеса са мерама које треба предузети изван 

комплекса. 

Надлежни орган који израђује екстерни план од великог удеса дужан је да заинтересованој 

јавности омогући рани јавни увид и давање мишљења на план у току усвајања. 

Општински штаб за ВС без одлагања примењује екстерни план када дође до великог удеса или 

догађаја који претходе том удесу.                                                                  

Овај план доставља се Министарству на сагласност и саставни је део планова заштите и 

спасавања локалне самоуправе. 

  

      Носилац активности: Надлежни орган за заштиту животне средине и  

      општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

     у Сомбору; Надлежни органи АП Војводине; Министарство за заштиту 

      животне средине; Оператери у „СЕВЕСО“ комплексу вишег реда 
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      Рок израде: октобар 2021. године 

      Разматра: Општински штаб за ВС 

      Доноси: Општинско веће општине Оџаци 

 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе врши контролу и тестирање екстерног плана 

заштите од великог удеса најмање једном у три године, а ако је потребно мења га и допуњује 

периодично. 

 

                     5. ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ       

 

     Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

      у Сомбору; К-дант ОпШВС 

      Рок извршења: мај 2021. године 

      Доноси: Општински штаб за ванредне ситуације 

 

 

                6. ЗАКЉУЧАК О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА ЗА 

                       ИЗВРШАВАЊЕ  СПЕЦИФИЧНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

                       И СПАСАВАЊА 

 

 

     Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

     Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

     у Сомбору; К-дант ОпШВС 

     Рок извршења: мај 2021. године 

     Разматра и усваја: Општински штаб за ванредне ситуације 

 

                  7. ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ  

                       НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 

 

    Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

    Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Одељење 

    у Сомбору; Министарство одбране – надлежни територијални орган. 

    Рок извршења: јул 2021. године 

    Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

    Доноси: Општинско веће општине Оџаци 

  

 

               8. ЗАКЉУЧАК О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА  

                      ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА, ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

                      И СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ     

 

 

     Носилац активности: Служба за ванредне ситуације и ОпШВС 

     Сарађује: Повереници у месним заједницама; управници стамбених зграда,  

                        Министарство одбране – надлежни територијални орган.            
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     Рок извршења: јул 2021. године 

    Разматра и доноси: ОпШВС 

 

                 9. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

    Носилац активности: Служба за ванредне ситуације и ОпШВС 

    Сарађује: Одељење за ВС Сомбор; К-дант ОпШВС.            

    Рок извршења: јул 2021. године 

   Разматра: ОпШВС 

   Доноси: Општинско веће општине Оџаци 

 

 

II ЦИВИЛНA ЗАШТИТA 

 

 

1. ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА 

 

Као и претходних година, дужна пажња биће посвећена овом сегменту као најширем облику 

организовања грађана за личну, узајамну и колективну заштиту у пружању самопомоћи и помоћи 

другим лицима. 

 Штаб за ванредне ситуације општине Оџаци наставиће са активностима на спровођењу Уредбе 

Владе РС о обезбеђивању средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту, за субјекте из 

надлежности јединице локалне самоуправе. 

 У циљу што веће опремљености најугроженијих структура, односно предшколских и школских 

установа, у току 2021. г. извршиће се набавка још 10 носила (склопивих), и тиме ће се проценат 

попуњености наведених институција подићи на ниво од 80%. 

По питању опремања стамбених зграда, привредних друштава  и других правних лица у систему 

заштите и спасавања, предузеће се активности из надлежности јединице локалне самоуправе, као би се 

и код ових субјеката достигао задовољавајући проценат попуњености средствима и опремом 

прописаном Уредбом о обавезним средствима за личну, узајамну и колективну заштиту. 

 

 

2. ПОВЕРЕНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА ЦЗ 

 

  Поред редовног годишњег ажурирања и попуне повереницима и заменицима повереника 

именованих за насељена места и делове насељених места, у 2021. години, пред ОпШВС Оџаци 

поставља се и задатак именовања повереника и заменика повереника ЦЗ у стамбеним зградама. То је 

новина која произилази из новог Правилника о раду повереника и заменика повереника цивилне 

заштите и критеријумима за њихово именовање („Службени гласник РС“, бр. 102/2020). Поред 

наведеног, новина је и тешња сарадња са надлежним територијалним органом Министарства одбране – 

ЦМО Сомбор., односно обавеза достављања примерка акта о именовању и разрешењу повереника и 

заменика повереника за насељена места, делове насељених места и стамбене зграде. 

Нови Правилник прецизније одређује рад повереника и њихове задатке и конкретно дефинише 

потребну опрему и документа за рад повереника и заменика повереника ЦЗ. 

 

Носилац активности: Служба за ВС 

Сарађује: Општински штаб за ВС, секретари месних заједница, Министарство одбране –  

                    надлежни територијални орган. 

Рок извршења: септембар 2020. године  

Разматра и доноси: ОпШВС 
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3. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ           

 

     Уредба о једницама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе 

(„Службени гласник РС“, бр. 84/2020) детаљније разрађује и допуњује одредбе Закона о смањењу 

ризика од катастрофа а које се односе на јединице цивилне заштите.   

     Ради усклађивања са наведеном Уредбом о јединицама ЦЗ, потребно је донети нову Одлуку о 

образовању јединица цивилне заштите на територији општине Оџаци. Поред јединица цивилне заштите 

опште намене, у надлежност јединица локалне самоуправе пренето је и формирање специјализоване 

јединице ЦЗ за узбуњивање (укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других 

несрећа и за основно одржавање и попоравке уређаја и средстава за јавно узбуњивање). Обавеза је 

јединице локалне самоуправе да, у циљу вођења евиденције о јединицама ЦЗ, доставља Одлуку о 

образовању јединица цивилне заштите и спискове лица са дужностима на које се распоређују, 

надлежном теритријалном органу Министарства унутрашњих послова (Одељење за ВС Сомбор) и 

Министарства одбране ЦМО Сомбор). 

 

 Носилац активности: Служба за ВС 

 Сарађује: Општински штаб за ВС, секретари месних заједница, Министарство одбране –  

                      надлежни територијални орган. 

 Рок извршења: септембар 2020. године  

 Разматра: ОпШВС 

 Усваја: Општинско веће општине Оџаци. 

 

 

III ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

 

1. Разматрање и давање мишљења на Предлог годишњег програма мера и радова на 

смањењу ризика од поплава у 2021. години, 

2. Завршна фаза опремања општинског Ситуационог центра, 

3. Набавка МТС и опреме снага заштите и спасавања по финансијском плану, 

4. Набавка и уградња нових програматора сирене за узбуњивање и измена електро 

инсталација у преносним путевима за МЗ Богојево и МЗ Бачки Грачац, 

5. Инвентарисање средстава и опреме. 

 

IV ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАБАВКЕ МТС И ОПРЕМЕ 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. год. 

  ЦИВИЛНА ОДБРАНА – Цивилна заштита – ванредне ситуације 

 I. ПРИПАДАЈУЋЕ УНИФОРМЕ  

- Расходи за радне униформе са ознакама 

  за чланове ОпШВС, поверенике и заменике повереника  

  у насељеним местима                                                                                 60 кпл                - 260.000 

 

II. УРЕЂЕЊЕ СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА 

 

- Столице за манипулативни сто                                                               18 ком               -  150.000 
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III. ОСТАЛО 

 

-  услуга изградње и монтаже  

   разводног ормана 2 ком МЗ Богојево МЗ Б. Грачац                          2 ком               -  500.000 

 

- Превенција – отклањање последица од ел. непогода                                                   -  100.000 

 

- Носила алуминијумска склопива                                                           10 ком              -  150.000 

 

- Сервисирање метео станице                                                                                              -    60.000     

 

- Рачунарска опрема – компијутер са монитором  

  за праћење опште ситуације  и функционисање 

  аутоматкске метео станице                                                                       2 ком                -  200.000 

      

- Израда Процене смањење ризика од катастрофа  

  и Плана заштите и спасавања за општину Оџаци                                                         -  580.000 

 

 

УКУПНО:                                                                                                                                  2.000.000                                                             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број: 011-5/2021-II 

Дана: 29.01.2021. године 

    ОЏАЦИ                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                                                                        Горан Ђаковић с.р. 
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6.На основу Стратегије за социјално укључивање рома и ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године број 90-

1370/2016-1 од 03. марта 2016. године, члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС», бр. 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Оџаци («Сл. Лист општине Оџаци» бр. 2/19), 

Скупштина општине Оџаци је, на 7. седници, одржаној 29.01.2021. донела  

   

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ  

РОМА И РОМКИЊА  

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНА 

 

 

I 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење положаја и квалитета живота Рома и Ромкиња у општини Оџаци и њихово веће укључивање у друштвене токове 

Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност 

Извор провере 

Обухват ромске деце средњим образовањем  % 2020. 25% 2023. 30% 
Потврда о уписаном 
разреду 

Обухват лица ромске националности мерама из домена 
запошљавања  

% 2020. 10% 
2023. 

20% Списак лица од НСЗ 

% ромских кућа која су прикључена на канализациону мрежу  2020. 30% 
2023. 

45% 
Издате дозволе од ЈКП 
„Услуге“  
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II 
АКЦИОНИ ПЛАН ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023. ГОДИНЕ 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: Повећана укљученост ромске деце и одраслих у све нивое образовања и обезбеђивање континуитета у образовању кроз подизање 
свести код деце, родитеља и одраслих о значају образовања и очувања ромске културе 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност 

Извор провере 

Повећан број ромске деце укључене у основну школу  % 2020. 90% 2023.  100%  
Издате потврде од 
стране основних школа 

Повећан број ромске деце уписане у средњу школу у осносу на 
број деце која су завршила основну школу 

% 2020. 20% 2023. 40% 
Издате потврде од 
стране основних школа 

Повећан број одраслих Рома укључених у систем образовања 
одраслих  

% 2020. 10% 2023.  30% 
Издате потврде о упису 
од стране ШООО 

 
 

МЕРА 1.1: Oбезбеђивање потпунијег обухвата ромске деце 
предшколским образовним програмима, као и 
континуитета у основношколском образовању уз 
пружање материјалне и стручне подршке  
ромским родитељима, деци и ученицима и 
координисано деловање и интерсекторско 
повезивање свих релевантних актера на локалном 
нивоу  

Тип мере: 1Информативно-едукативна  
  

Носилац мере:  
Општина Оџаци, Одељење за друштвене 
делатности 

Партнери:  Мобилни тим, ПУ Пчелица, ОШ 

Период спровођења:   2011-2023. Потребне измене прописа:   Да 

Укупно процењена 
финансијска средства 

 2.400.000,00 
Вредност фин. средстава 
по годинама (РСД): 

 2021 – 800.000,00 
2022 – 800.000,00 

Укупно процењена 
финансијска средства 

 Буџет општине – 
2.400.000,00 

                                                 
1 У складу са Законом о планском систему („Сл. гласник РС“ бр. 30/2018), мере јавних политика могу бити: 1) регулаторне, којима се успостављају стандарди и правила којима се 

уређују односи у друштву; 2) подстицајне, у које спадају: фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске и нефинансијске мере; 3) информативно едукативне 

(информационе и образовне кампање и друго); 4) институционално-управљачко-организационе (формирање нових и укидање постојећих институција, промена организационе 

структуре одређених субјеката, промена броја и компетенција запослених и др.), и 5) обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и 

јавне инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.) 
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за меру (РСД): 2023 – 800.000,00 за меру (РСД): 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Проширен састав чланова Мобилног тима 
представницима из других релевантних 
институција  

Да/Не 2020. Не  Да  Не Не  
Решење о проширеном 
саставу Мобилног тима 

Број реализованих програма подстицања 
развоја и учења за родитеље и децу 

Број  2020. 0 2 2 2 
Листа присутности, 
Извештај са одржане 
радионице 

Број одржаних едукативних догађаја за 
родитеље ромске деце (едукације, радионице, 
инфосесије) 

Број  2020. 0 4 4 4 
Листа присутности, 
Извештај са одржане 
радионице 

Број талентованих ученика корисника 
подстицајних мера 

Број  2020. 0 2 2 2 
Решење о додели 
подстицаја 

 
 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 
фин. средства 
по изворима 

(РСД) 

1.1.1 Проширивање састава локалног  
Мобилног тима за социјалну 
инклузију Рома са представницима 
из релевантних  институција 
(предшколска установа, патронажна 
служба ДЗ, интерресорна комисија)  

Мобилни тим ЈЛС 2021 – 2023. / / 
Из редовне 
делатности 

1.1.2 Реализовати програме за родитеље 
и децу у раном узрасту у  породици, 
заједници и предшколској установи 
којима се подстичу развој и учење 
деце  као и развој родитељских 
вештина 

ЈЛС 
Канцеларија за 
ромска питања  

ОЦД, ПУ, ОШ, 
Мобилни тим 

2021 – 2023. 450.000,00 
2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Буџет општине 

1.1.3 Организовати информативне 
активности (кампање)  у заједници 
у циљу информисања родитеља 
деце узраста од 3 до 5,5 година за 
упис   деце у продшколске 
образовне програме на узрасту 3 – 
5.5 година 

ЈЛС 
Канцеларија за 
ромска питања  

ОЦД, ПУ, ОШ, 
Мобилни тим 

2021 – 2023. 450.000,00 
2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Буџет општине 
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1.1.4. Информативне радионице са децом 
и ученицима о значају образовања 
са посебним фокусом на девојчице  

ЈЛС 
Канцеларија за 
ромска питања, 
ОЦД 

ОШ, Мобилни 
тим 

2021 – 2023. 600.000,00 
2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

1.1.5. Организивати инфо сесије у 
школама уз израду информативног  
материјала (флајера) за 
информисање родитеља ромске 
деце о постојећим  афирмативним 
мера (упис у средње школе, 
стипендије ), као локалним 
механизмима  подршке за 
укључивање и опстајање 
деце/ученика у систему обавезни 
систем образовања (превоз, ужина, 
боравак, школски прибор...) 

ОШ, ОЦД ЈЛС  2021 – 2023. 600.000,00 
2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

1.1.6. Подстицајне мере – награде 
талентованим ромским ученицима  
која остварују бољи успех у  
основношколском  узрасту 
(ученичке стипендије, техничка 
опрема- таблети, рачунари, 
екскурзија и сл.) 

ЈЛС ОШ 2021 – 2023. 300.000,00 
2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет општине 

 

Мера 1.2: 

Обезбеђивање разноврсних облика додатне 
подршке за ученике и  младе из ромске заједнице 
на нивоу  средњег и универзитетског образовања 
уз делотворну превенцију напуштања школовања 

Тип мере: 
Информационо едукативна мера  
 

Носилац мере:  
Општина Оџаци, Одељење за друштвене 
делатности 

Партнери:   ОШ, СШ 

Период спровођења:   2021-2023. Потребне измене прописа:   Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

 3.000.000,00 
Вредност фин. 
Средстава по годинама 
(РСД): 

 2021 – 1.000.000,00 
2022 – 1.000.000,00 
2023 – 1.000.000,00 

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

 Буџет општине – 
3.000.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број ромских ученика којима је пружена подршка 
при упису у средње школе  

Број 2020. 25 30 35 40 
 Списак ученика који је 
уписао средњу школу 
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Број ученика којима је финансиран смештај у 
ученичком дому  

Број 2020. 3 5 8 10 
Решење о финансирању 
трошкова смештаја у  
ученичке домове 

Број додељених ученичких стипендија Број 2020. 25 25 26 30 
Решење о додели 
ученичких стипендија 

Број додељених студентских стипендија  Број 2020. 0 10 10 10 
Решење о додели 
студентских стипендија 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. средства 
(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

1.2.1. Професионална оријентација за 
ученике 8. разреда и подршка при 
упису у средње школе  

ОШ ЈЛС, ОЦД 
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

1.2.2. 
Додатна настава за ученике 8. 
разреда као подршка за полагање 
завршног испита  

ЈЛС ОШ, ОЦД 
2021 – 2023. 

 
600.000,00 

2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

1.2.3. 
Финансирање смештаја ромских 
ученика у ученичке домове 

ЈЛС 
Канцеларија за 
ромска питања 
МТ 

2021 – 2023. 
 

300.000,00 

2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

 

Буџет општине 

1.2.4. Информативне сесије за ромске 
ученике и студенте о међународним 
и националним механизмима 
подршке за  опстајање у систему  
образовања  

ЈЛС ОЦД  
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

1.2.5. 
Стипендије за  ученике средњих 
школa 

ЈЛС 
Канцеларија за 
ромска 
питања, МТ 

2021 – 2023. 
 

1.500.000,00 
2021-500.000,00 
2022-500.000,00 
2023-500.000,00 

Буџет општине 

1.2.6. Стипендије за студенте ромске 
националности  ЈЛС 

Канцеларија за 
ромска питања 
МТ 

2021 – 2023. 
 

600.000,00 
2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 
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Мера 1.3: 
Подршка  укључивању одраслих Рома и Ромкиња у 
програме функционалног основног  образовања 
одраслих 

Тип мере: 
Информативно-едукативна мера  
 

Носилац мере:  
Општина Оџаци, Одељење за друштвене 
делатности 

Партнери:  ШООО, НСЗ 

Период спровођења:   2021-2023. Потребне измене прописа:   Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

 2.460.000,00 
Вредност фин. Средстава 
по годинама (РСД): 

 2021 – 820.000,00 
2022 – 820.000,00 
2023 – 820.000,00 

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

Буџет општине – 
2.160.000,00 

Донаторска средства – 
300.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број одржаних информативних радионица за 
млађе одрасле  и одрасле 

Број 2020. 0 2 2 2 
Извештај о одржаним 
радионицама, листа 
присутних 

Донето решење о финансирању превоза 
полазника и наставника ШООО  

Да/Не 2020. Да Да Да Да Уговор о финансирању 

Донето решење о финансирању набавке 
материјала и дидактичких средстава за ШООО  

Да/Не 2020. Не Да Да Да 
Решење 
Рачун 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. средства 
(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

1.3.1 Информативне радионице у ромским 
насељима за одрасле Роме и 
Ромкиње о значају и начину 
реализовања образовања одраслих 
(разбијање предрасуда и страха, 
анализа разлога напуштања школе) 

ЈЛС  
Мобилни тим 

ОЦД 
2021 – 2023. 

 
300.000,00 

2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет општине 

1.3.2 Информативне радионице са млађим 
одраслим (до 17 година) и њиховим 
родитељима ради подршке њиховом 
укључивању у средње школе и у 
школе за основно образовање 
одраслих (ФООО)  

ЈЛС  
Мобилни тим 

 ОЦД  
2021 – 2023. 

 
60.000,00 

2021-20.000,00 
2022-20.000,00 
2023-20.000,00 

Буџет општине 

1.3.3 Финансирање превоза полазника и 
наставника ШООО 

ЈЛС ШООО 
2021 – 2023. 

 
1.800.000,00 

2021-600.000,00 
2022-600.000,00 

Буџет општине 
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2023-600.000,00 

1.3.4 Финансирање набавке материјала и 
дидактичких средстава за 
обогаћивање рада са  полазницима  
ШООО 

ЈЛС  ШООО 
2021 – 2023. 

 
300.000,00 

2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Донаторска 
средства 

 

МЕРА 1.4: Афирмација  ромске културе и традиције и 
подршка ромском уметничком стваралаштву уз 
неговање културне различитости локалне средине  

Тип мере: Информационо-едукативна мера  

Носилац мере:  
Општина Оџаци, Одељење за друштвене 
делатности 

Партнери:  ОЦД, ОШ 

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

3.400.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021    – 200.000,00 
2022 – 1.500.000,00 
2023 – 1.700.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет општине – 
2.200.000,00 

Донаторска средства – 
1.000.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Израђен годишњи програм активности из 
области ромске културе и традиције  

Да/Не  2020. Не  Не Не  Да  
Усвојен годишњи програм 

активности 

Број конкурса за ромске уметнике  Број  2020. 0 0 2 2 
Уговор о финансирању 

уметника 

Успостављен наградни фонд за ромске ствараоце Да/Не  2020. Не  Не  Да  Да  Уговор о додели награда 

   Организован летњи камп  Да/Не 2020  Не  Не Да  Да  Листа присутности,  

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

1.4.1. Финансирање израде годишњег програма 
активности из области културе и традиције 
Рома 

ЈЛС  ОЦД 2023. 200.000,00 2023-200.000,00 Буџет општине 

1.4.2. Расписивање конкурса за литерарне и/или 
ликовне радове поводом значајнијих 
догађаја из ромске културе и традиције 

ЈЛС ОЦД, ОШ 
2022 – 2023. 

 
200.000,00 

2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет општине 
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1.4.3. Промоција и презентација аутентичних 
обележја ромске националне заједнице 
организовањем догађаја обележавања 
Светског дана Рома (музика, стваралаштво, 
кухиња итд)  

ЈЛС, 
Канцеларија 
за ромска 
питања  

Мобилни тим, 
ОЦД  

2021 – 2023. 
 

600.000,00 
2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

1.4.4. Успостављање наградног фонда  ромским 
уметницима ствараоцима  

ЈЛС ОЦД, 2022 - 2023 400.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

1.4.5. Финансирање програмских садржаја 
ромског културног центра 

ЈЛС  2022 – 2023. 1.000.000,00 
2022-500.000,00 
2023-500.000,00 

Буџет општине 

1.4.6. Анкетирање родитеља о потребама за 
образовањем деце на ромском језику ради 
утврђивања потребе за ангажовањем 
сертификованог наставника ромског језика 
у свим школама  

ЈЛС  ОЦД, ОШ  
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

1.4.7. 
Организација Летњег кампа „Културно 
богатство моје средине“ за децу и младе из 
различитих националних заједница на 
територији општине Оџаци  

ЈЛС  ОЦД 
2022 – 2023. 

 
1.000.000,00 

2022-500.000,00 
2023-500.000,00 

Буџет општине 
500.000,00 

Донаторска 
средства 

500.000,00 

III 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД ОД 2021- 2023. ГОДИНЕ 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Повећана запошљивост ромског становништва кроз мотивисање за коришћење постојећих мера подршке, предузетништва и додатно 
образовање 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност 

Извор провере 

Број Рома и Ромкиња који су користили мере активне политике 
запошљавања у односу на број лица информисаних путем инфо 
сесија 

% 2020. 0 2023. 20% Списак лица 

Број подржаних ромских предузетничких пројеката 
(самозапошљавање)  у односу на број поднетих пријава 

% 2020. 0 2023. 50% 
Решење о додели 

средстава 

Повећан број послодаваца са којима је успостављена сарадња 
на запошљавању лица ромске националности 

% 2020. 0 
2023. 

50% 
Решење о додели 

средстава 

 

Мера 2.1: 

Повећање нивоа информисаности Рома и 
Ромкиња о програмима НСЗ и подршка 
предузетничким иницијативама ромског 
становништва  

Тип мере:  Информационо едукативна мера  
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Носилац мере: Општина Оџаци, Одељење за друштвене 
делатности  

Партнери: ОЦД, НСЗ 

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Не  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

/ 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

/ 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

/ 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број лица информисаних о мерама запошљавања  Број 2020. 0 10 20 50 
 Записник о спроведеним 
мерама информисања 

Број инфосесија и радионица из области 
запошљавања  

Број 2020. 0 4 4 4 
Листа присутности и  
извештај са инфосесија и 
радионица 

Број обука за писање бизнис планова  Број 2020. 0 2 2 2 
Листа присутности број 
издатих потврда о 
завршеној обуци 

 
 
 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности 
фин. средства 
по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

2.1.1 Информисати и едуковати 
припаднике ромске заједнице путем 
инфо сесија  о значају и условима 
пријаве на евиденцију НСЗ 

НСЗ ОЦД 
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

2.1.2 Информативне радионице у 
ромским насељима о актуелним 
позивима за коришћење мера за 
запошљавања са израдом водича 
кроз програме и мере активне 
политике запошљавања   

ЈЛС ОЦД 
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

2.1.3 Обуке за Роме и Ромкиње за писање 
бизнис планова и покретање 
сопственог бизниза  

НСЗ ЈЛС, ОЦД 
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

27 
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МЕРА 2.2: 
Развијање програма обука у формалном и 
неформалном образовању у складу са потребама 
локалног тржишта рада и карактеристикама радне 
снаге и подршка послодавцима за запошљавање 
ромске радне снаге  

Тип мере: 
Информативно-едукативна 
 

Носилац мере:   ЈЛС Партнери:   ЈЛС, НСЗ 

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 6.500.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 2.500.000,00 
2022 – 2.500.000,00 
2023 – 1.500.000,00 

 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет општине – 
5.750.000,00 

Донаторска средства 
(НСЗ) – 

750.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Урађена анализа потреба тржишта рада  Да/Не 2020. Не Да Не Да 
Анализа – документ 

ШООО 

Број креираних програма обука за познатог 
послодавца  

Број 2020. 4 6 8 10 
Потврда о завршеној 

обуци од стране 
послодавца 

Број подржаних заједничких пројеката сарадње  
из области запошљавања Рома и Ромкиња  Број 2020. 1 2 2 2 

Уговор о учешћу општине 
Оџаци 

Број додељених финансијских подстицаја 
послодавцима који запошљавају лица ромске 
националности  

Број 2020. 0 5 5 5 
Извештај, 

Уговор о подстицају 

Број додељених субвенција за самозапошљавање 
и запошљавање 

Број 2020. Н.п 2 2 2 Уговори о субвенцији 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно потребна 
фин. средства 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
изворима 

(РСД) 

2.2.1 Анализа потреба тржишта рада на 
локалу (СКА анализа) са посебним 
фокусом на ромску радну снагу  

ЈЛС ШООО, НСЗ 
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 
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2.2.2 Креирање и реализовање програма 
обуке ромског становништва за 
познатог послодавца  

НСЗ ШООО, ЈЛС 
2021 – 2023. 

 
/ / 

Из редовних 
делатности 

2.2.3 Подршка пројектима сарадње ОЦД, 
ШООО и НСЗ из области 
запошљавања лица ромске 
националности  

ЈЛС 
ОЦД, ШООО, 
НСЗ 

2021 – 2023. 
 

2.000.000,00 
2021-1.000.000,00 
2022-1.000.000,00 

Буџет 
општине 

2.2.4 Подршка за послодавце из приватног 
сектора који запошљавају лица 
ромске националности у виду 
финансијског подстицаја за отварање 
нових радних места   

ЈЛС НСЗ 
2021 – 2023. 

 
3.000.000,00 

2021-1.000.000,00 
2022-1.000.000,00 
2023-1.000.000,00 

Буџет 
општине 

2.2.5 

Додела субвенција за 
самозапошљавање и запошљавање  

ЈЛС НСЗ 
2021 – 2023. 

 
1.500.000,00 

2021-500.000,00 
2022-500.000,00 
2023-500.000,00 

Буџет 
општине 

750.000,00 
Из средстава 

НСЗ 
750.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. -2023. ГОДИНЕ 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: Унапређени услови становања у ромским насељима и обезбеђена подршка у решавању имовинско правних односа и озакоњењу 
бесправно саграђених објеката 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност 

Извор провере 

Број објеката који су озакоњени у односу на број поднетих 
захтева  

% 2020. Н.п 2023. 70% 

Извештај Одељења за 
урбанизам, 
стамбено-комуналне 
и имовинско-правне 
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послове 

% насеља покривених пројектно-техничком документацијом  % 2020. 70% 2023. 90%  
Број издатих 
грађевинских 
дозволи 

Број санираних објеката социјалног становања  Број  2020 0 2023 10 
Број издатих 
грађевинских 
дозволи 

 

Мера 3.1: 

Израда пројектно техничке документације за 
изградњу инфраструктуре у ромским насељима 
и пружање подршке у регулисању имовинско 
правног статуса стамбених објеката у ромским 
насељима 

Тип мере: Информативно-едукативна  

Носилац мере: Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, 
стамбено-комуналне и имовинско-правн 
послове 

Партнери: ОЦД 

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Не 

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

18.150.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 7.100.000,00 
2022 – 9.100.000,00 
2023 – 1.950.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по 
изворима финансир.: 

Буџет општине – 
18.150.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Израђена пројектно техничке документације за 
атмосферску канализацију у улици Бранко 
Радичевић 

Да/Не 2020. Ne  Не Не Да Грађевинска дозвола 

Израђен главни грађевински пројекат  Да/Не  2020. Ne Не Не  Да  Грађевинска дозвола  

Број издатих решења лицима ромске 
националности за финансирање трошкова 
издавања дозвола за санацију и адаптацију 

Број 2020. 0 24 0 0 Списак решења  

Број одржаних информативних догађаја о 
поступку озакоњења  

Број 2020. 0 2 2 2 
Извештај са одржаних 

информативних радионица  о 
озакоњењу 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. средства 
(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
изворима 

(РСД) 
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3.1.1 Израда пројектно техничке 
документације за атмосферску 
канализацију у улици Бранко 
Радичевић  

ЈЛС 

Урбанизам, 
Пројектанска кућа, 
Одељење за 
инвестиције,ОЦД 

2023. 350.000,00 2023-350.000,00 
Буџет 

општине 

3.1.2 
Израда главног грађевинског 
пројекта за санацију и адаптацију 
стамбених објеката  

ЈЛС 

Урбанизам, 
Пројектанска кућа, 
Одељење за 
инвестиције 

2021 – 2023. 1.500.000,00 2023-1.500.000,00 
Буџет 

општине 

3.1.3 Финансирање трошкова у вези са 
издавањем свих потребних 
дозвола у оквиру пројеката за 
санацију и адаптацију 
грађевинских објеката  

ЈЛС 
ОЦД, 
Донатор 

2021 – 2023. 300.000,00 

 
2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет 
општине 

3.1.4 Организивање информативних 
догађаја у ромским насељима о 
поступку озакоњења 

ЈЛС 
Одељење за 
инвестиције 
Урбанизам,ОЦД 

2021 – 2023. / / 
Из редовне 
делатности 

3.1.5 Суфинансирање пројекта ИПА 
2018  

ЈЛС ОЦД 2021 – 2022. 16.000.000,00 
2021-7.000.000,00 
2022-9.000.000,00 

Буџет 
општине 

 
 

Мера 3.2: 

Обезбеђивање материјалне подршке за  
санацију  и одржавање  станова за социјално 
становање и изградњу интерне саобраћајнице у 
насељима са стамбеним објектима социјалног 
становања  

Тип мере:  Институционално-управљачко организационе   

 Носилац мере: Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, 
стамбено-комуналне и имовинско-правн 
послове  

Партнери: ОЦД, Канцеларија за ромска питања  

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

 
4.800.000,00. 

Вредности фин. 
средстава по 
годинама (РСД): 

2021 – 1.500.000,00 
2022 – 1.500.000,00 
2023 – 1.800.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по 
изворима финансир.: 

Буџет општине – 
4.800.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Урађена анализа потреба са санацијом и 
адаптацијом објеката у којима живе Роми 

Број 2020. 0 0 0 1 Урађена анализа 

Број решења за финансирање трошкова 
текућег одржавања  

Број  2020. 0 2 2 2 
Записник грађевинске 

инспекције 
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Изграђене стазе у насељима где су изграђени 
стамбени објекти за социјално становање  

Да/Не 2020. Не Да Да Да 
Записник грађевинске 

инспекције 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. 
средства 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

3.2.1 
Анализа стања потреба ромских 
становника за санацију и 
адаптацију стамбених објеката  

ЈЛС  

ОЦД, 
Мобилни тим 
Канцеларија 
за ромска 
питања  

2021 – 2023. 
 

300.000,00 2023-300.000,00 Буџет општине 

3.2.2 Финансирање трошкова текућег 
одржавања стамбених објеката 
социјалног становање у којима 
живе Роми  

ЈЛС ЈЛС, Донатор 
2021 – 2023. 

 
1.500.000,00 

2021-500.000,00 
2022-500.000,00 
2023-500.000,00 

Буџет општине 

3.2.3 Изградња стаза унутар парцела у 
насељима којима су изграђени 
стамбени објекти за социјално 
становање  

ЈЛС 
Одељење за 
инвестиције, 
Донатор, ОЦД 

2021 - 2023. 
 

3.000.000,00 
2021-1.000.000,00 
2022-1.000.000,00 
2023-1.000.000,00 

Буџет општине 

 

Мера 3.3: 

1.1. Подизање свести о очувању 
животног окружења и одржавању 
хигијене стамбеног простора и 
насеља  

Тип мере: 
Информационо - едукативна 
 

Носилац мере: ЈЛС, Канцеларија за ромска питања  Партнери: Мобилни тим, ОЦД  

Период спровођења:  Потребне измене прописа:  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

900.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 300.000,00 
2022 – 300.000,00 
2023 – 300.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по 
изворима финансир.: 

Буџет општине – 
900.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број едукација за ромско становништво о 
одржавању животног окружења  

Број 2020. 0 1 2 2 
Записник са одржане 

радионице 

Број подржаних пројеката комуналног 
уређивања  

Број  2020. 0 2 2 2  
Извештај о спроведеном 

пројекту 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. 
средства 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

3.3.1 Едукација и анимирање ромског и 
осталог становништва у ромским 
насељима о начинима одржавања 
животног окружења  

ЈЛС 
ОЦД, 
Мобилни тим  

2021 – 2023. 
 

300.000,00 
2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет општине 

3.3.2 Финансирање пројеката 
заједничких акција ромског и 
осталог становиштва из области 
комуналног уређивања 

ЈЛС 
ОЦД, 
Мобилни тим  

2021 – 2023. 
 

600.000,00 
2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

 

V 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023. ГОДИНЕ 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: Унапређено здравствено стање ромског становништва и побољшана превенција у очувању здравља 
 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност 

Извор провере 

Број људи који су користили превентивне прегледе у односу 
на оне који су информисани путем радионица и посета  

% 2020. н.п 2023. 40% 

Списак лица који су 
извршили превентивне 
прегледе 
Листе  присутности са 
радионица и евиденција 
посета  

 
 

Мера 4.1: 

Повећање нивоа информисаности о значају 
лечења и превентиве са посебним фокусом 
превенцију раних бракова и трудноћа и подршка 
здравим стиловима живота  

Тип мере:  Информационо-едукативна  

Носилац мере: ЈЛС, Канцеларија за ромска питања Партнери: ОЦД, Дом здравља,  Мобилни тим 

Период спровођења: 2021-2023.  Потребне измене прописа: Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

2.250.000,00 
Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 650.000,00 
2022 – 750.000,00 
2023 – 850.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет општине – 
2.250.000,00 
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Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број едукација за родитеље ромске деце  Број 2020. 0 2 2 2 
Листа присутности, 
извештај са радионица 

Број родитеља ромске деце обухваћене 
едукативним радионицама  

Број 2020. 0 10 10 10 
Листа присутности, 

извештај са радионица 

Број едукација за ромске ученике  Број 2020. 0 4 4 4 
Листа присутности, 
извештај са радионица 

Број решења за фин. подршку укључивању 
ромске деце у спортске активности 

Број 2020. 0 10 15 20 Решење о финансирању 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

4.1.1 
Едукација родитеља у ромским 
насељима о значају вакцинације 

ЈЛС ОЦД, Дом здравља 
2021 – 2023. 

 
450.000,00 

2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Буџет општине 

4.1.2 

Едукација у школама за ромске 
ученике о репродуктивном здрављу, 
превенцији раних бракова и 
трудноћа  

ЈЛС ОЦД, Дом здравља 
2021 – 2023. 

 
450.000,00  

2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Буџет општине 

4.1.3 

Информационо - едукативне 
радионице у ромским насељима о 
прехрамбеним и хигијенским 
навикама и епидемиолошким 
опасностима и заштитним мерама 

ЈЛС ОЦД, Дом здравља 
2021 – 2023. 

 
300.000,00 

2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет општине 

4.1.4 
Истраживање потреба за 
укључивањем ромске деце у 
спортске активности  

ЈЛС 
Канцеларија за 
ромска питања, 
Мобилни тим, ОЦД 

2021 – 2023. 
 

150.000,00 
2021-50.000,00 
2022-50.000,00 
2023-50.000,00 

Буџет општине 

4.1.5 

Финансијска подршка укључивању 
ромске деце у организоване 
спортске активности (чланарине, 
превоз и сл.)  

ЈЛС Спорски клубови 
2021 – 2023. 

 
900.000,00 

2021-200.000,00 
2022-300.000,00 
2023-400.000,00 

Буџет општине 

 
 

34 
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Мера 4.2: 

Побољшање информисаности, доступности и 
већег коришћења услуга из домена здравствене 
заштите, са посебним фокусом на старо 
становништва (65+), ради продужења животног 
века 

Тип мере: Информационо-едукативна  

Носилац мере:   ЈЛС  Партнери:  ОЦД, Здравствена медијаторка 

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Не  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

7.200.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 2.300.000,00 
2022 – 2.400.000,00 
2024 – 2.500.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет општине –  
7.200.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број потврда за суфинансирање и финансирање 
медикамената   

Број 2020. 350 400 450 500 Издате потврде, фактуре 

Број додељених пакета помоћи  
Број 2020. 

500 500 500 500 
Списак лица која су добила 
пакет 

Број издатих личних докумената  
Број 2020. 

40 30 20 10 
Решење о уплати таксе за 
израду личних докумената 
уз списак лица 

Број теренских посета ради информисања старог 
становништва  

Број 2020. 
0 25 25 25 Списак лица, фотографије 

 
 
 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 

средства 
(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

4.2.1 
Суфинансирање и финансирање 
медикамената   

ЈЛС  
Апотеке, Дом 
здравља 

2021 – 2023. 3.300.000,00 
2021-1.000.000,00 

2022-1.100.000,00 
2023-1.200.000,00 

Буџет општине 

4.2.2 
Обезбеђивање хигијенских пакета  ЈЛС  ОЦД,  2021 – 2023. 600.000,00 

2021-200.000,00 
2022-200.000,00 
2023-200.000,00 

Буџет општине 

4.2.3 
Обезбеђивање пакета за храну ЈЛС  ОЦД,  2021 – 2023. 3.000.000,00 

2021-1.000.000,00 
20221.000.000,00 
2023-1.000.000,00 

Буџет општине 
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 4.2.4 

Финансирање израде личних 
документа (здравствених књижица, 
личних карата) 

ЈЛС  

Канцеларија за 
ромска питања, 
ОЦД,  
Здравствена 
медијаторка, 
ЦЗСР  

2021 – 2023. 300.000,00 
2021-100.000,00 
2022-100.000,00 
2023-100.000,00 

Буџет општине 

4.2.5 
Теренске посете/кампање ради 
информисања старог становништва 
(65+) о постојећим превентивним 
програмима и услугама у ДЗ 

ЈЛС  
ОЦД, 
Здравствена 
медијаторка  

2021 – 2023. / / 
Из редовних 

делатности 
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VI 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2023. ГОДИНЕ 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5: Унапређени програми и услуге и појачан квалитет пружања услуга и материјалне подршке у домену социјалне заштите 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност 

Извор провере 

% лица ромске националности који су остварили права из 
домена социјалне заштите  

% 2020. 40% 2023. 60% Извештај ЦЗСР 

 

Мера 5.1:  

Обезбеђивање коришћења и бољег приступа 
постојећим услугама из домена социјалне 
заштите и креирање нових услуга према 
потребама корисника ромске заједнице 

Тип мере:  Информационо едукативна мера  

Носилац мере:   ЦЗСР Партнери:  ЈЛС, ЦЗСР, ОЦД, здравствена медијаторка 

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Да  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

900.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 300.000,00 
2022 – 300.000,00 
2023 – 300.000,00 

Вредности фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет општине – 
900.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Урађено мапирање потреба ромског 
становништва у области социјалне заштите  

Да/Не 
2020. Не не да да Урађено мапирање   

Број пружених саветодавних услуга 
повратницима из казнено поправних установа  

Број 
2020. 0 2 2 2 Извештај, списак лица 

Број едукативних радионица за Ромкиње на тему 
превенције насиља у породици  

Број 
2020. 0 2 2 2 Извештај 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

5.1.1 Израда методологије и спровођење 
мапирања потреба ромског 
становништва за услугама и 
материјалним давањима у области 
социјалне заштите  

ЈЛС, 
Канцеларија за 
ромска питања 

ЦЗСР, ОЦД, 
здравствена 
медијаторка 

2023. / / 
Из редовне 
делатности 
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5.1.2 Саветодавно едукативне услуге ради 
подршке реинтеграцији и 
социјализацији повратника (младих и 
одраслих) из казнено-поправних 
установа 

ЈЛС- 
Канцеларија за 
ромска питања 

ЦЗСР  
2021 – 2023. 

 
450.000,00 

2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Буџет општине 

5.1.3 Саветодавно едукативне услуге ради 
подршке лицима без породичног 
старања  

ЦЗСР 
ЈЛС, Канц. за 
ромска питања 

2021 – 2023. 
 

/ / 
Из редовне 
делатности 

5.1.4 Едукативне радионице за Ромкиње 
на тему превенције насиља у 
породици 

ЈЛС ОЦД 
2021 – 2023. 

 
450.000,00 

2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Буџет општине 

 

Мера 5.2: 
Обезбеђивање веће укључености деце и младих у 
систем услуга социјалне заштите на локалном 
нивоу и подршка њиховој социјализацији    

Тип мере: Институционално управљачко организационе 

Носилац мере:  ЈЛС, Канцеларија за ромска питања  Партнери:  ЦЗСР, ОЦД, Мобилни тим,  

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Не  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

450.000,00 
Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2021 – 150.000,00 
2022 – 150.000,00 
2023 – 150.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет општине –  
450.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број одржаних радионица са децом о 
вршњачком насиљу  

Број  
2020. 0 2 2 2 Извештај 

Број родитеља информисаних путем инфо водича  
Број  

2020. 0 100 100 100 
Извештај, листа 

присутности 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности 
фин. средства 
по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

5.2.1. Радионице са децом ради 
информисања и превенције 
вршњачког насиља  

ЈЛС 
ОЦД, ЦЗСР, 
Мобилни тим  

2021 – 2023. 
 

450.000,00 
2021-150.000,00 
2022-50.000,00 
2023-50.000,00 

Буџет општине 

5.2.2. Информисање родитеља деце и 
младих о постојећим услугама из 
домена социјалне заштите кроз 
израду израду инфо водича  

ЈЛС 
ОЦД, ЦЗСР, 
Мобилни тим  

2021 – 2023. 
 

/ / 
Из редовних 

делатности 
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Мера 5.3: 

Унапређивање програма подршке укључивању 
старијег ромског становништва (65+) у систем 
услуга социјалне заштите и у друштвене токове и 
активности 

Тип мере:  Институционално управљачко организационе  

Носилац мере:   ЈЛС, Канцеларија за ромска питања  Партнери: ЦЗСР, ОЦД, здравствена медијаторка  

Период спровођења: 2021-2023. Потребне измене прописа: Не  

Укупно процењена 
финансијска средства 
за меру (РСД): 

3.500.000,00 

Вредности фин. 
средстава по годинама 
(РСД): 

2022 –    500.000,00 
2023 – 3.000.000,00 

Вредности  фин. 
средстава по изворима 
финансир.: 

Донаторска средства –  
3.500.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број информативних теренских посета старим 
лицима 

Број  2020. 0 25 25 25  Извештај 

Формиран клуб за старе  
Да/Не  

2020. Не  Не Не Да 
Решење о регистрацији 

клуба 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

5.3.1. Организовање теренских посета 
старом становништву 65+ради 
информисања о врсти и  начинима 
остваривања права из домена 
социјалне заштите 

ЈЛС 
ЦЗСР, ОЦД, 
здравствена 
медијаторка 

2021 – 2023. 
 

/ / 
Из редовних 

делатности 

5.3.2 
Формирање Клуба за старе 65+ ЈЛС Мобилни тим 2023. 2.400.000,00 2023-.400.000,00 

Донаторска 
средства 

5.3.3 

Оснаживање ромских ОЦД за рад са 
старијом 65+ ромском популацијом  

ЈЛС, 
Канцеларија 
за ромска 
питања  

ОЦД, 
здравствена 
медијаторка 

2022 - 2023. 1.100.000,00 
2022-500.000,00 
2023-600.000,00 

Донаторска 
средства 

VII 

Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2021-2023. године износи 55.910.000,00 динара, од чега се из буџета општине 

Оџаци издваја 50.860.000,00 динара, а из осталих извора (од министарстава, из донаторских средстава)  5.050.000,00 динара. 
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VIII 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Оџаци» због хитности реализације 

панираних мера.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број: 011-6/2021-II  

Дана: 29.01.2021. године           Председник Скупштине 

Оџаци                                  Горан Ђаковић с.р. 
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7.На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 27. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 7. седници 

одржаној дана 29.01.2021. године донела је 

 

                     

  

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ, Радић Стојану (ЈМБГ:0411973810049) из Бачког Брестовца, на 

употребу имена општине Оџаци, тако што име општине може користити у називу друштва са 

ограниченом одговорности, који ће гласити „ОЏАЦИЕЛЕКТРО“ ДОО Оџаци. 

 

 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 

Број:06-5-1/2021-II 

Дана: 29.01.2021.године     Председник Скупштине, 

 ОЏАЦИ              Горан Ђаковић с.р. 

 
 

 

8.На основу члана 3. став 1. тачка 1. Одлуке о одређивању надлежности органа општине Оџаци у 

поступку доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 

спровођењу поступка давања у закуп, односно коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини (“Службени лист општине Оџаци” бр. 7/2016) и члана 66. став 1. тачка 9. Статута општине 

Оџаци (“Службени лист општине Оџаци” бр. 2/19), Председник општине Оџаци доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВOЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ  

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

 Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног замљишта у државној својини за 2020. годину. 

 

II 

 Комисија чине председник  и 3 члана и то: 
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 Председник Комисије: 

 1. Свиленковић Слободан, дипл. правник, 

 и чланови Комисије: 

 2. Ковјанић Слободан, дипл.инг. аутоматике и рач. технике,  

 3. Тодоровић Александар, маст. економиста  аграрног и руралног развоја, 

 4. Костић Александра, правник. 

 

Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана. 

 

III 

Задатак Комисије из тачке  I овог Решења је утврђивање цене закупа пољопривредног земљишта 

у државној својини по праву пречег закупа, односно тржишне цене закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини, припремање предлога Одлуке о висини закупнине за коришћење пољопривредног 

земљишта по основу пречег закупа, прикупљање пријава за јавно надметање, спровођење поступка 

јавног надметања, вођење записника и давање предлога одлуке о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини Председнику општине. 

 

IV 

            Чланови Комисије из тачке II имају право на накнаду и то: Председник комисије у износу од 

2.000,00 динара по седници, а чланови комисије у износу од 1.200,00 динара по седници.  

V 

 Административно стручне послове за потребе Комисије обављаће Марић Биљана, радник 

Општинске управе општине Оџаци. 

  

VI 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине  

Оџаци“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:03-1-2/2021-I 

 Дана: 04.01.2021.године              

   ОЏАЦИ            Председника општине, 

                                                                                                         Горан Николић с.р.          

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________  
 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 02/2021  29.01.2021.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; 

АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396: ШТАМПА:ИЗДАВАЧ 
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