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С А Д Р Ж А Ј 
Акта  Општинског већа 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

178. 

Решење о измени решења о образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 

општине Оџаци  

875. 

179. 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имивину за 2018. годину на 

територији општине Оџаци 

 876. 

 
 

  
Планови  

180. 
Локални акциони план за унапређење образовања, здравља, 

запошљавања и становања Рома од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 

године 

878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година : LII 
 

О  Џ  А  Ц  И 

29.  НОВЕМБАР  2017 . ГОДИНЕ 
 

Број   23 
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178. На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 

РС“,број 36/15), члана 46. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/2014–др. закон и 101/2016-др.закон) и члана 60. став 1. тачка 8. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 17/08, 27/10), Општинско веће 

општине Оџаци је на 20. седници одржаној 29.11.2017. године, донело: 

            

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

 o образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности општине Оџаци 

 

I 

У решењу o образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Оџаци („Службени лист општина Оџаци“ број: 

6/2016), тачка IV. став 1.  мења се и гласи: „Комисију чине председник и шест чланова“. 

 

II 

У решењу o образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Оџаци („Службени лист општина Оџаци“ број: 

6/2016), у тачки V. у ставу 1. подтачка 1.  брише се „ Душан Маријан, Председник општине 

Оџаци, председник“ и уписује „ мр Васиљковић Латинка, Председник општине Оџаци, 

председник комисије“ и додаје се подтачка 7. „Станишић Милорад, Помоћник председника 

Општине, члан“.  

 

 

III 

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

Оџаци“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 Број: 02-107/2017-III                                                Председник Општинског већа  

 Дана: 29.11.2017.године                                               мр Латинка Васиљковић с.р. 

      О Џ А Ц И 
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179. На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 45/2002 - одлука СУС и 

„Службени гласник РС“ , бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон), на основу члана 60. став 

1. тачка 2. и 11. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/2008 и 

27/2010) и члана 8. став 1. Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 15/2015) Општинско веће општине 

Оџаци је на 20. седници одржаној дана 29.11.2017. године донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

 

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине 

Оџаци. 

 

Члан 2. 

 

На територији општине Оџаци одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, 

у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине Оџаци, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то: ПРВА ЗОНА, ДРУГА ЗОНА И ТРЕЋА ЗОНА, с тим да је ПРВА 

ЗОНА утврђена за најопремљенију зону. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2018. годину на територији општине Оџаци износе: 

 

Врста непокретности 

 

Цена по м2 у динарима 

I зона II зона III зона 

1.Пољопривредно земљиште  121.00 121,00 

2.Шумско земљиште  121,00 121,00 

3.Грађевинско земљиште  

   200,00 

 

   200,00 

 

  150,00 

4.Станови   

39.070,00 

 

35.280,00 

 

19.000,00 

5.Куће за становање  

26.348.00 

 

26.348.00 

 

26.348.00 

6.Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе  за обављање делатности  

 

53.150.00 

 

53.150.00 

 

53.150.00 

7.Гараже и гаражна места  6.056,00 6.056,00 6.056,00 

Цене пољопривредног земљишта  исказане у табели из става 2 овог члана , умањују се 

за 50%, за пољопривредно земљиште квалитета од четврте до осме класе. 

Класу пољопривредног земљишта обвзници доказују на основу Листа непокретности 

из Катастра непокретности, Републичког геодетског завода Републике Србије. 

 

Члан 3. 
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Утврђује се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена 

основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у 

најопремљенијој зони за оговарајуће непокретности, за утврђивање пореза на имовину за 

2018. годину на територији општине Оџаци за прву, другу и трећу зону и то: 

 

Врста непокретности Цена по м2 у 

најопремљенијој зони 

1.Грађевинско земљиште   200.00 

2.Куће за становање  

26.348.00 

3. Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе  за обављање делатности 

 

53.150.00 

4.Гараже и гаражна места  

6.056,00 

 

 

Члан 4. 

 

Ово Решење о утврђивању квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2018. годину на територији општине Оџаци, објавиће се и на интернет страни 

званичне презентације општине Оџаци www.odzaci.rs. 

 

 

Члан 5. 

 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Оџаци“, а примењује се од 01.01.2018. године. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 

 

Број:02-108/2017-III                                                   Председник Општинског већа, 

Дана: 29.11.2017. године                                                мр Латинка Васиљковић с.р. 

ОЏАЦИ 

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odzaci.rs/


878 

 

     180. На основу Локалног акционог плана за унапређење образовања,здравља,запошљавања и становања усвојеног на скупштинском заседању дана 12.09.2016 
године(Сл.лист  општине Оџаци бр.9/2016,18/17) ,члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци», бр.17/08, 27/10), Општинско веће 
општине Оџаци је на 20. седници одржаној дана 20.11.2017. године донело: 
 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА, ЗАПОШЉАВАЊА И СТАНОВАЊА РОМА  
ОД 01.01. 2018  ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 
I 

 АКЦИОНИ ПЛАН ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВАЊА РОМА ОД 01.01. 2018 ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ   
 
 
 

ЦИЉ МЕРА ЗАДАТАК ИНДИКАТОР 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
МОНИТОРИНГ 

 

ВРЕМЕНСКИ РОК 
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

 

1. Планирање, 
подршка и потпуно 
укључивање, 
тј.потпуни обухват 
деце ромске 
националности у 
образовни систем у 
Општини Оџаци  
 
 
 
 
 

1. 1.Примена 
креиране базе 
података са свим 
релевантним 
подацима из области 
образовања о 
ромској популацији 
на теритирији 
општине Оџаци 
  
1.2. Прикупљање 
релеватних података 
како би се на прави 
начин пружила 
подршка породици 

Прикупити и 
ажурирати податке 
 
Попунити постојећу 
базу кроз већ 
израђени софтвер 
који је неопходно 
ажурирати и 
попунити базу 
адекватним 
подацима о 
породицама ромске 
националности које 
имају децу спремну 
за ППП и ОШ 
 

Редовно ажурирање 
базе података о 
деци која доспевају 
за упис у ППП и ОШ 
– број деце 
 
Извештај о 
постојећем стању 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ромска удружења 
 
Координатор за 
ромска питања 
 
Педагошки асистент  
 
Дом здравља  
 
Предшкосла 
установа 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

 Током 2018. године 50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Службени лист општине Оџаци” 23/2017    29.11.2017 .године        

879 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Обезбедити 
материјалну и 
финансијску 
подршку 
ученицима ромске 
националности 
који су социјално 
угрожени, као и 
обезбедити   
равноправно 
учешће ромских 
ученика у 
ваннаставним 
активностима, 
секцијама… 
 
 
 
 
 

 Организовати 
информативне 
састанаке са 
родитељима у 
ромским насељима 
о целодневним, 
полудневним или 
специјализованим 
програмима 
намењених деци 
 
Покривање 
трошкова боравка 
ромске деце у 
предшколским и 
школским 
установама 
 

Број одржаних 

састанака са 

родитељима у 

ромским насељима 

Број информисаних 
породица 
 
Број деце  

Педагошки  
асистенти 
 
Координатор за 
ромска питања 
 
Педагози 
 
Васпитачи 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

 Током 2018. године  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 

 

 

 

 

2.1. Обезбедити 
бесплатно за 
социјално угрожену 
ромску децу у 
предшколском и 
основношколском 
образовању:   
 - ужину за 
предшколску и 
школску децу 
- уџбенике  и школски 
прибор 
 
 
2.2. Обезбеђивање 
услова за 
континуирано 
похађање образовног 
система и 
спречавање осипања 

Прикупљање 
података о 
социјално 
угроженој деци 
 
 
Организовање 
хуманитарне 
помоћи и набавка 
ужине, уџбеника, 
школског прибора  
  
 

Обезбеђена 
новчана средства 
 
Припрема списка 
ученика   
 
Додела  
материјалне и 
финансијске помоћи 

Локална самоупра 
 
Основне школе 
 
 
Предшколска 
установа 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 

Током 2018. године Ужина 
1.500.000 динара 
 
Уџбеници и 
школски прибор 
100.000 динара 
 
Новогодишњи 
пакетићи  
100.000 динара 
 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе  
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3. Подршка 
основном и 
додатном 
образовању деце и 
одраслих у ромској 
популацији 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деце из образовног 
система, посебно 
девојчица. 
 
2.3. Финансирање 
трошкова боравка 
деце ромске 
националности у 
целодневном 
боравку Предшколске 
установе 

3.1. Подршка даљем 
раду група за пријем 
млађе деце у циљу 
испуњења стандарда 
кваитета рада  
 
 
 
 

Одржавати 
постојећи простор и 
опрему  
 
Обезбедити 
дидактички 
материјал и опрему 
за одељења ПУ у 
Месним 
заједницама у 
којима то још није 
урађено  

Услови за рад са 
млађом децом 
обезбеђени и у 
складу са 
стандардима 
квалитета 

Координатора за 
ромска питања 
 
Педагошки асистент 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

Током 2018. године За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

 

3.2. Описмењавање 
одраслих који нису 
завршили основно 
образовање кроз 
укључивање у 
ванредно 
основношколско 
образовање 
 
 

Прикупити податке 
о заинтересованим 
Ромима 
 
Информисати Роме 
о могућностима 
основног 
образовања 
одраслих 
 
Организовати 
ванредно 

Формирана база 
података 
 
Број полазника који 
су заинтересовани 

Координатор за 
ромска питања 
 
Локална самоуправа 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

 Током 2018. године 50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
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4. Подршка       
образовању 
средњошколцима  
и студентима 
ромске 
националности, уз 
посебну подршку 
девојкама 
 
 
 
 
 
 
 
 

завршавање 
основног 
образовања 
 

3.3. Омогућити  
курсеве за 
преквалификацију и 
доквалификацију за 
заинтересоване 
полазнике  
 
 
 
 

Оранизовање 
курсева за 
преквалификацију и 
доквалификацију за 
заинтересоване 
полазнике 

Формирана база 
података 
заинтересованих 
полазника 
 
Број полазника 
 
Број курсева 
 

Координатор за 
ромска питања 
 
Локална самоуправа 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. године 20.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
 
 

 

3.4. Подршка 
талентованој ромској 
деци кроз 
награђивање и 
додела једнократне 
новчане помоћи 
 

Прикупити потребну 
документацију за 
доделу новчане 
помоћи 
 
Доделити награде 
 

Број награђене 
талентоване ромске 
деце 
                     
Број додељењих 
једнократних 
помоћи 

Локална самоуправа 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим  

Током 2018. године 100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 
 

 

  4.1. Унапређење 
средњошколског  
образовања Рома 
кроз подршку, 
награђивање и 
стимулацију ученика 
са већим успехом и 
редовним похађањем 
наставе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пружити подршку 
ромској деци 
приликом уписа у 
средњу школу – 
набавка уџбеника, 
финансирање уписа 
 
Информисати Роме 
о спровођењу 
конкурса за доделу 
новчане помоћи 
 
Подржати 
прикупљање 
потребне 
документације за 
конкурс 
 

Број уписаних 
средњошколаца 
 
Број информисаних 
рома 
 
Број награђене деце 
 
 
Број девојака које су 
уписале/завршиле 
средње школе и 
факултете 
 
 
 

Локална 
самоуправа - 
одељење за 
друштвене 
делатности 
 
Координатор за 
ромска питања 
 
Школе- педагози 
 
Педагошки асистент 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

Током 2018. године 460.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 
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Радити на 
афирмацији 
девојчица и 
охрабрењу да 
уписују средње 
школе и факултете 

4.2. Обезбедити 
смештај у ученичке 
домове и  месечне 
карте за ђаке који 
путују 
 
 
 

Организовати 
конкурс и 
обезбедити 
смештај 
 

Број пријављених 
средњошколаца 

Локална 
самоуправа 
 
Педагошки 
асистент 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Ттоком 2018. 
године 

100.000 динара 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 
 

 

4.3.Унапређење 
високог образовања 
Ромских студената 
кроз стимулацију-
награђивање  истих 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информисати Роме 
о спровођењу 
конкурса за доделу 
новчане помоћи за 
студенте 
 
Организовати 
конкурс за 
награђивање  
студената 
прикупити потребну 
документацију 

Број одржаних 
састанака 
 
Број информисаних 
породица 
 
Број награђених 
студената/киња 
 
Број доде 
љене новчане  
помоћи 
 

Локална самоупава - 
одељење за 
друштвене 
делатности  
 
Ромска удружења  
 
Педагошки асистент 
Ромски 
координатор 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

 Током 2018. године 100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 
Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
прописе, управу и 
националне 
мањине-
националне 
заједнице 
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4.4.Обезбедити већу 
партиципацију 
родитеља и деце 
ромске 
националности у 
образовним 
установама у 
Општини Оџаци  
 
 
 
 

Избор родитеља у 
савет  школе 
 
Избор деце за рад 
ђачких парламената 
и других група у 
школама 
 
Унапређивање 
компетенција 
родитеља за 
стварање 
породичног 
окружења за 
квалитетан рани 
развој, учење и 
позитивно 
родитељство. 

Број укључених 
родитеља 
 
Број укључене деце 
 
 

Школски одбори  
 
Школе 
 
Школска управа 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. године 100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
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4.5.  Радионице са 
децом  на следеће 
теме:  
а) Значај образовања 
за даљи успех у 
животу 

б) Учење учења – 
како се учи 

в) Мотивација за 
наставак школовања 

г) Пордршка ромској 
деци у 
превазилажењу 
породичних криза, за 
децу која су на 
пример корисници 
помоћи Центра за 
социјални рад 

д) Посебна подршка 
девојчицама за 
завршетак основне 
школе и даље 
школовање 

ђ) Професионална 
оријентација за децу 
ромске 
националности која 
завршавају ОШ и СС, 
како би одабрали 
најадекватније 
занимање 

 

е) Обезбедити 

Анимирати што 
већи број ромске 
деце да се укључе у 
радионице 
 
Организовати 
радионице на 
полугодишњем 
нивоу (по 2 
радионице у једном 
полугодишту за 
различите групе 
деце у свим 
школама у 
Општини)  
 
 

Број одржаних 
радионица 
 
Број укључених 
школа у Општини 
 
Број укључене деце 
 
Узрасна структура 
укључене деце 

Педагошки 
асистенти 
 
Ромска удружења 
 
Ангажовани 
експерти за 
појединачне теме 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Током 2018. године 200.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 
 

 



 “Службени лист општине Оџаци” 23/2017    29.11.2017 .године        

885 

 

менторску подршку 
ромској деци у 
припремама за 
полагање завршног 
испита, каријерном 
вођењу и упису у 
средње образовање 
 

5.Организовање 
радионица, 
семинара и  
обука 

5.1. Сензибилизација 
постојећег наставног 
кадра за сарадњу са 
ромским породицама 
 
5.2. Обука 
педагошких 
асистената за  рад  са 
родитељима и децом  

Организовати 
информативне 
састанаке, семинаре 
у школама 
 
 

Број одржаних 
састанака 
 
Број присутних 
наставника/професо
ра 
 
Број организованих 
обука 
 
 

Локална самоуправа 
 
Педагошки 
асистенти 
 
Школе 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. године 20.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
 
 

 

 

5.3. Информативне 
радионице са децом 
са посебним  
акцентом на 
девојчице о потреби 
основношколског 
образовања  односно  
већој прихваћености, 
а мањем отпору 
према  сваком виду 
образовања 

Анимирати што 
већи број ромске 
деце 
 
Организовати 
радионице на 
месечном нивоу  

Број одржаних 
радионица 
 
Број учесника/ца 
радионица 

Педагошки аистенти 
 
Основне школе 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. године  50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 
 

 

5.4.Организовати 
додатну подршку 
стручних радника 
(дефектолога, 
логопеда и других 
специјалиста) за рад 
са децом са 
сметњама у развоју  

Организовати 
додатну стручну 
подршку у у току 
2018. године 

Број деце ромске 
националности која 
имају сметње у 
развоју и која су 
добила додатну 
стручну подршку 

Школе 
Предшколска 
установа   
Специјализовани 
центри за децу са 
сметњама у развоју 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

 Током 2018. године 100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
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5.5. Радионице о 
подизању свести 
родитеља о важности 
образовања 

Организовање 
радионица, 
едукативних 
састанака  
 

Број радионица и 
састанака 

Педагошки  
асистент 
 
Локална самоуправа 
 
Основне школе 
 
Ромска удружења 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 

Током 2018. године 50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 

 

5.6. Подизање свести 
и интересовања  код 
Рома  за 
организовање 
наставе на ромском 
језику са елементима 
националне културе 
 

Анкетирање 
родитеља о потреби 
неговања ромског 
језика  
 
Организовање 
наставе на 
месечном нивоу за 
све заинтересоване 

Изјава родитеља 
 
Број часова ромског 
језика 

Локална самоуправа 
 
Коориднатор за 
ромска питања 
Ромска удружења 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Током 2018. године 50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
 
 

 
 
 
 
 

6. Укључивање 
удружења грађана 
у реализацију  
 ЛАП-а 

6.1. Суфинансирање и 
финансирање 
пројеката удружења 
грађана из четри 
приоритетне области 
(образовање,здравље
запошљавање, 
становање  Рома и 
др.) 

Имлементација 
општинских 
конкурса минимум 
једном годишње 

Реализован конкурс 
 Број одобрених 
пројеката 
 
Извештаји о 
реализацији 
пројеката 

Ромски 
координатор 
 
Мобилни тим 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 

 Током 2018. године 
 

500.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 

 

7. Неговање ромске 
културе и традиције 

7.1. Подршка 
ромским 
удружењима у 
организовању 
културних и других 
манифестација ради 
очувања у неговања 
културе и традиције.  

Обезбедити 

средства за 

културне и друге 

манифестације 

 

Број организованих 
манифестација 
 
Број укључених 
ромских удружења 
 
Број учесника 
манифестације 

Локална самоупава  
 
Ромска удружења 
 
 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 

Минимум два пута 
годишње 
обезбедити неку 
културну 
манифестацију 

200.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
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8. Рад Радне  групе 
за имплементацију 
ЛАП-а за 
образовање 
  

8.1. Редовни састнаци  
8.2. Учествовање на 
семинарима 
 

Одржавање 
редовних састанака  

Примењено знање 
 
Договори, закључци 
радне групе, 
покренуте 
иницијативе 

Радна група Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

Током 2017. године За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

 

      УКУПНО: 3.450.000,00ДИН.  

 
 

II 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА  ОД 01.01. 2018 ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ   

 

ЦИЉ МЕРА ЗАДАТАК ИНДИКАТОР 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
МОНИТОРИНГ 

 
ВРЕМЕНСКИ РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

1.Унапређење 
предузетничких 
иницијатива код 
Рома и Ромкиња 
на територији 
Општине Оџаци 

1.1.Информисање 
незапослених Рома и 
Ромкиња о 
могућностима и 
условима за започиња 
сопственог посла кроз 
организацију 
едукативно- 
информативних 
трибина у ромским 
насељима 
 
1.2. Едукација и 
пословна оријентација 
за самозапошљавање, 
као и обука за израду 
бизнис плана. 
 
1.3. Спровођење 
субвенција за 
самозапошљавање, 

Организовати 
информативне 
састанке 
 
 
 
 
 
 
 
Организовати 
обуке у сарадњи 
са НСЗ 
 
 
 
 
Формирати и 
спровести 
програм за 
пружање 

Број 
информисаних 
Рома. 
 
 
 
 
 
 
Број Рома којима 
су одобрена 
средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локална 
самоуправа 
 
НСЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Током 2018. 
године  

500.000,00 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
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Sturt up и микро 
кредите 
 

субвенција, Sturt 
up и микро за 
самозапошљава
ње  на локалном 
нивоу 
 

Број одобрених 
субвенција за 
самозапошљава
ње и Sturt up и 
микро кредита 

 
 
 
 
 

2.Подстицаји и 
подршка 
послодавцима за 
отварање и 
опремање радних 
места намењених 
запошљавању 
Рома и Ромкиња 

2.1.Подизање свести 
послодаваца о значају 
запошљавања Рома и 
Ромкиња кроз 
индивидуалне 
обиласке 
2.2.Субвенције 
послодавцима за 
отварање и опремање 
нових радних места. 
2.3. Субвенција 
доприноса за обавезно 
социјално осигурање 
по члану 45. Закона о 
доприносима  
2.4.Сензибилизација 
послодаваца за 
запошљавање 
Ромкиња (афирмативна 
акција) 

Организовати 
индивидуалне 
састанке у 
сарадњи са НСЗ  
 
Формирати и 
спровести 
субвенције за 
нова радна 
места 
 
Информисати 
послодаваце о 
могућностима 
субвенционисањ
а 
 
Инфирмисање 
послодаваца о 
значају 
запошљавања 
жена 
 

Број 
послодаваца 
информисаних о 
значају 
запошљавања 
Рома 
 
Број 
новозапослених 
Рома и Ромкиња 
 
Број Рома и 
Ромкиња за које 
су послодавци 
остварили право 
на субвенцију 

НСЗ 
 
Локални савет за 
запошљавање 
 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

Током 2018. 
године  

500.000,00 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 

3.Подстицаји и 
подршка  
фирмама  за 
отварање и 
опремање радних 
места намењених 
запошљавању 
Рома и Ромкиња 
 
 

3.1. Субвенције 
фирмама за отварање 
нових радних места 
 
3.2.Самозапошљавање 
Рома које подразумева 
удруживање средстава 
 
3.3. Категоризација 
лица у програму 

Организовати 
индивидуалне 
састанке у 
сарадњи са НСЗ  
 
Формирати и 
спровести 
субвенције за 
нова радна 
места 

Број 
новододељених 
субвенција 
 
Број 
новоотворених 
радних места 

Локална 
самоуправа 
 

НСЗ 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

 Током 2018. 
године  

200.000,00 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 
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 отварања нових радних 
места 

 
Информисати 
послодаваце о 
могућностима 
субвенционисањ
а два или више 
подносиоца  а 
све ради 
остваривања  
истог циља. 

4.Повећање 
запошљивости 
Рома и Ромкиња 

4.1.Реализација 
мотивационог 
семинара намењеног 
незапосленим лицима 
ромске националности. 
 
4.2.Укључивање 
незапослених Рома и 
Ромкиња у постојећи 
програм НСЗ додатног 
образовања и обука,  
као и кроз нове 
програме  
 
4.3.Креирање посебних 
програма обука 
намењених Ромима и 
Ромкињама на основу 
дефицитарних 
занимања и 
заинтересованости 
 
4.4.Информисање 
незапослених Рома и 
Ромкиња за активно 
тражење посла кроз 
сајмове запшљавања. 

Организовати 
додатно стручно 
оспособљавање 
на основу 
дефицитарних 
занимања за 
минимум 50 
полазника   
 
Мотивисати и 
информисати 
Роме и Ромкиње 
о постојећим 
програмима НСЗ 
 
Израдити 
програм обука и 
спровођење 
 
Организовати 
сајам за 
запошљавање 
једном годишње 
на општинском 
нивоу 

Број 
информисаних 
лица ромске 
националности. 
Реализован 
семинар. 
 
Број Рома и 
Ромкиња 
укључених у 
програме. 
Креиран 
програм обука.  
 
Број укључених 
Рома и Ромкиња 
у активно 
тражење посла. 
 
Број 
новозапослених/
запослених Рома 
и Ромкиња 

Локална 
самоуправа 
 
НСЗ 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

 Током 2018. 
године  

За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

5.Организовање и 
укључивање 

5.1  Финансирање  за 
јавне радове на нивоу 

Расписати јавни 
позив за ромска 

Број поднетих 
предлога 

Локална 
самоуправа 

Радна група за 
израду и 

Током 2018. 
године  

600.000 ,00динара 
на годишњем 
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незапослених 
Рома и Ромкиња у 
програме јавних 
радова 
 
 
 
 
 
 
 
 

локалне самоуправе 
5.2. Информативна 
кампања и мотивисање 
незапослених Рома и 
Ромкиња за 
запошљавање у јавним 
радовима 
5.3  Пружање помоћи 
извођачима радова у 
припреми предлога и 
током спровођења 
пројеката јавних 
радова 

удружења на 
нивоу локалне 
самоуправе ради 
спровођења  
јавних радова 
 
 
Организовати 
информативну 
кампању 

пројеката 
 
Број 
ангажованих 
Рома 
 
Број 
информисаних 
Рома 

 
НСЗ 
 
 

имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

нивоу 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 

6. Рад радне групе 
за 
имплементацију 
ЛАП- а за 
запошљавање 
 

Редовни састанци Одржавање 
редовних 
састанака радне 
групе 

Договори 
Закључци 
Радне групе 
покренуте 

Локална 
самоуправа 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. 
године  

За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

 
 

      УКУПНО: 1.800.000,00  

                                                                                                                                                                
III 

 
                                                                        АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА  ОД 01.01. 2018 ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ   
  

ЦИЉ МЕРА ЗАДАТАК ИНДИКАТОР 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
МОНИТОРИНГ 

 

ВРЕМЕНСКИ РОК 

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
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1.Утврђивање 
здравственог 
стања ромске 
популације на 
територији 
општине Оџаци 

1.1.Ажурирање 
података у 
постојећој бази о 
здравственом стању 
становника ромске 
националности  
 

Организовати 
ангажовање 
анкетара, 
израдити 
анкетни лист  и 
извршити  
анкетирање, 
обрадити 
податке 
 
Прикупљање 
података о 
тешко 
оболелим 
припадницима 
ромске 
националне 
мањине (због 
приоритета) 

Извршено 
анкетирање 
 
Извештај о 
тренутној 
ситуацији 
 
Број тешко 
оболелих 
припадника 
ромске заједнице 

Мобилни тим 
 
Дом здравља 
 
Здравствени 
медијатор 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. 
године  

 100.000 динара 
 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
 
 
 

2. Повећање 
нивоа знања о 
значају лечења и 
значају 
превентивне 
контроле здравља 
укупне ромске 
популације   

2.1. Едукације о 
значају здравља, 
здравственој 
заштити и очувању 
здравља у ромским  
насељима 
 
2.2. Едукације о 
значају здравља, 
здравственој 
заштити и очувању 
здравља у 
предшколској и 
школској установи 
 
2.3. Организовање 
семинара и 
радионица за 
здравствене 
раднике ради 

Израдити 
зааједнички 
програм 
едукације 
 
 
 
Организовати  
едукације 
 

Израђен програм 
едукације 
 
 
 
 
Спроведена 
едукација у 
ромским 
насељима и 
предшколској и 
школској установи 

Локална 
самоуправа 
  
Дом здравља  
 
 
Здравствени 
медијатор 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. 
године  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Током 2018. 
године  

100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
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упознавања са 
специфичним 
потребама ромске 
популације 

3. Побољшање 
доступности 
здравствене 
заштите за 
ромску 
популацију 

3.1. Суфинансирање 
медикамената и 
медицинских 
помагала за 
припаднике ромске 
националности 
3.2. Периодично  
окупљање радне 
гупе и разматрање 
постојећих 
проблема ради 
реализације мера из 
ЛАП-а  
3.3. Информативне 
радионице о значају 
очувања здравља 
код девојчица, 
значај школовања 
као и последице 
склапања раних 
бракова   

Пружити 
материјалну 
помоћ Ромима 
за набавку 
медикамената 
 
Ангажовати  
здравственог 
медијатора у 
сарадњи са 
Министарством 
здравља 
 
Организовати 
информативне 
радионице/сем
инаре у 
ромским 
насељима и 
школама са 
девојчицама/р
одитељима  

број 
суфинансираних 
медикамената и 
помагала 
 
Број ангажованих 
медијатора 
 
 
 
 
 
 
 
Број 
информисаних 
породица/мајки/ 
девојчица 
 
Број одржаних 
радионица 
 

Локална 
самоуправа 
 
Министарство 
здравља 
 
Дом Здравља 
 
Здравствени 
медијатор  
 
 
стручни 
сарадници 
 
Невладине 
организације 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

 Током 2018. 
године  

 750.000 динара  
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 
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4. Унапређење 
животног 
окружења у 
ромској 
заједници 

4.1. Анализа 
хигијенско 
епидемиолошких 
услова у ромским 
насељима 
 
4.2 Предузимање 
активности од 
стране локалне 
самоуправе на 
побољшању услова 
живота –  

ангажовање 

комуналне и 

грађевинске 

инспекције. 
 

Спровести 
анализе и 
поднети 
извештај 
 
 
Реализовати 
активности које 
су неопходне за 
унапређење 
услова живота 
Рома, на основу 
података из 
извештаја 
 
Израдити 
пројекте за 
реализацију 
активности за 
побољшање 
услова живота 
и конкурисати 
на релевантне 
позиве 

Извештај  о 
налазима 
записници 
 
 

Локална 
самоуправа 
 
Хигијенско 
епидемилолошка 
служба 
здравственог 
центра Сомбор 
 
Комунална, 
грађевинска  
инспекција  
 
Санитарна 
инспекција 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Током 2018. 
године  

100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 

5. Израда личних 
докумената 
(Личне карте и 
здравствене 
књижице) 

 5.1. Обезбедити  
финансијску помоћ 
при изради личних 
докумената 
  

Пружити 
материјалну 
помоћ Ромима 
за израду 
докумената  
 

Број израђених 
докумената  
 
 

Локална 
самоуправа 
 
Координатор за 
ромска питања  

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 

Током 2018. 
године  

300.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
и донатори 

6. Пакети за 
исхрану  

6.1Обезбеђивање 
основних животних 
намирница 
најугроженијим 
становницима 

Побољшање 
услова живота 

Број подељених 
пакета 

Локална 
самоуправа 
ЦЗСР 
Црвени крст 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Током 2018. 
године  

600.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
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7. Рад радне 
групе за 
имплементацију 
ЛАП- а за 
здравље 
 

7.1Редовни састанци Одржавање 
редовних 
састанака 
радне групе 

Договори 
Закључци 
Радне групе 
покренуте 

Локална 
самоуправа 
 
Здравствени 
медијатор 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

 Током 2018. 
године  

За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

      УКУПНО: 2.000.000,00 

 
 
 

I 

                                              АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА РОМА  ОД 01.01. 2018 ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ   
 

   
 

ЦИЉ МЕРА ЗАДАТАК ИНДИКАТОР 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
МОНИТОРИНГ 

 
ВРЕМЕНСКИ РОК 

 ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

1. Мапирање 

услова живљења 

Рома у насељима 

општине Оџаци - 

формирање 

комисије за 

утврђивање стања 

и потребе  

објеката за које је 

спроведена  

анкета 

1.1.Спровођење 

истраживања социо-

демографских и 

стамбених прилика и 

потреба ромских 

домаћинстава  

/упоређивање са 

резултатима из 2008./ 

 

1.2.формирање 

комисије за 

утврђивање стања и 

потребе објеката за 

које је спроведена 

анкета  

 

Организовати 

анкетаре и 

обучити их за 

примену анкете 

 

Извршити 

анкетирање у 9 

насељених места у 

општини 

 

Обрадити 

прикупљене 

упитнике  

 

Објавити 

резултате  

и написати  

извештај са 

дефинисаним 

критеријумима и 

приоритетима 

Израђена база 

података о броју 

припадника 

ромске 

националности у 

општини 

 

Израђена база 

података о 

стамбеним 

потребама Рома, 

као и извештај 

 

 

  

Радна група за 

израду и 

имплемента-цију 

ЛАП-а 

 

Ромска удружења 

 

Координатор за 

ромска питања 

Радна група за 

израду и 

имплементацију 

ЛАП-а 

 

Мобилни тим 

 

Континуирано 

током 2018. 

године  

60.000 динара 

 

Извор: Буџет 

локалне 

самоуправе 
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2. Унапређивање 
услова становања 
на територији 
општине Оџаци 
 
 

2.1.Регулисање 

имовинско-правног 

статуса стамбених 

објеката и 

грађевинског 

земљишта  као и 

објеката на 

парцелама на којима 

се планира изградња 

нових  

 

Информисање  и 

склапање уговора 

о закупу са 

носиоцима права 

својине 

 

Израда потребне 

планске и 

пројектне 

документације  

Регулисати 

имовинско-правни 

статус стамбених 

објеката у 

општини Оџаци 

 

Радови на 

објектима до 

нивоа основних 

стамбених  

минимума 

Склопљени 

уговори о закупу 

 

Извод из катастра 

 

Израђена планска 

и пројектна 

документација 

 

Извођени радови 

на објектима које 

комисија обилази 

ла 

Локална 

самоуправа  

(Одељење за 

урбанизам  

-катастар 

непокретности) 

 

Координатор за 

ромска питања  

 

 

Радна група за 

израду и 

имплементацију 

ЛАП-а 

 

Мобилни тим 

 

Континуирано 

током 2018. 

године  

500.000 динара 

 

Извор: Буџет 

локалне 

самоуправе  и 

други донатори 

 

 2.2.Изградња 

инфраструктурне 

мреже и кућних 

прикључака у 

насељеним местима 

општине Оџаци  

Припрема и 

израда планске и 

пројектне 

документације за 

повезивање на 

основну 

инфраструктурну 

мрежу (водовод, 

струја, 

канализација, 

саобраћјнице и 

слично) 

 

Фазна реализација 

плана изградње 

инфраструктурне  

мреже 

Израђена планска 

и пројектна 

документација  

 

Изграђена 

инфраструктурна 

мрежа 

Локалана 

самоуправа (месне 

заједнице) 

 

Јавна предузећа 

 

Удружења грађана 

 

 

Радна група за  

имплемента- 

цију ЛАП-а 

 

Мобилни тим 

Континуирано 

током 2018. 

године  

Извор:  

 суфинансирање са 

вишег нивоа 

власти - АПВ. 

1.000.000,00 

динара 

 

10.000.000,00дина

ра Локална 

самоуправа 
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 2.3. Извођење 
радова на 
постојећим 
стамбеним јединица 
у ромским насељима 
односно месним 
заједницама  до 
нивоа основних 
стамбених услова, 
стандарда 
 
  

Израда техничке 
документације и 
прибављање 
потребних 
одобрења и 
сагласности 
 
Радови на 
објектима/ 
реконструкција,са
нација, 
адаптација, 
инвестиционо и 
текуће одржавање 
до нивоа основних 
стамбених 
стандарда 
 
Изградња 
купатила 

Стамбени објекати 
доведени до 
нивоа који 
испуњавају 
важеће стамбене 
и хигијенске 
услове. 
 
Употребна 
дозвола за све 
стамбене објекте 

Локална 
самоуправа 
Координатор за 
ромска питања 
 
Надзорни орган 
(именована особа)  
 за праћење 
извођења 
грађевинских 
радова 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 

Континуирано 
током 2018. 
године  

5.000.000,00 
динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 

3. Одржива стабена 
решења за 
становника Новог 
насеља у Богојеву 
са расељавањем, и 
решавање 
стамбених питања 
ромских породица у 
Општини Оџаци 
кроз изградњу 
нових или куповину 
постојећих 
стамбених јединица 

3.1. Израда и 
реализација 
Стратегије за 
одржива стамбена 
решења за 
становнике Новог 
насеља уз учешће 
корисника до 2020. 
 
3.2. Идентификација 
и уступање локација, 
израда техничке 
документације 
 
3.3. Изграња нових 
или куповина 
постојећих 
стамбених објеката 

Формирање 
координационог 
тела за израду и 
праћење 
Стратегије за 
одржива стамбена 
решења за 
становнике Новог 
насеља уз учешће 
корисника до 
2020. 
 
Избор локација, 
припрема и 
израда техничке  
документације за 
изградњу 
стамбeних 
објеката 

Формирано 
координационо 
тело (број 
чланова/ица 
координационог 
тела) 
 
 
 
 
 
 
Израђена 
техничка 
документација 
 
Број смештених  
породица /лица 
 

Локална 
самоуправа 
 
Дирекција за 
изградњу Оџаци 
 
Посебно 
формирана 
комисија стручних 
лица при општини 
 
Удружења грађана 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 
 
 

Континуирано 
током 2018. 
године  

 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе и 
донатори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.800.000,00дин. 
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Изградња нових 
стамбених 
јединица   
 
Куповина 
стамбених 
објеката  

Број 
купопродајних 
уговора 

4. Оспособљавање 
становника 
ромских насеља за 
укључивање у рад 
локалних органа 
одлучивања 

4.1. Обука и 
анимирање 
појединаца из 
ромских насеља 
 
4.2. Формирање  
Савета становника 
ромских  насеља  
 
4.3.Укључивање 
ромског 
становништва у рад 
локалних органа 
одлучивања  
 
 

Организовање 
обука и 
анимирање 
појединаца из 
ромских насеља 
 
Образовање 
Савета становника 
ромског насеља 
 
Оспособљавање 
за учешчће у раду 
локалних органа 
одлучивања  

Број формираних 
Савета у ромским 
насељима  
 
Број формираних 
месних 
канцеларија  
 
Број Рома 
одборника у  СО 
 
Број акција 
покренутих од 
стране ЛС- управе 
у циљу решавања 
проблема  насеља 

Координатор за 
ромска питања 
 
Ромска и друга 
удружења 
 
Локална 
самоуправа  
 
Координатор за 
ромса питања 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 
 

Континуирано 
током 2018. 
године  

50.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 

5. Интеграција 
становника насеља 
у окружење 

5.1.Заједничке 
акције ромског и 
неромског 
становништва 

Организовање 
заједничких 
акција ромског и 
неромског 
становништва 

Број успешних 
заједничких 
акција 

Локална 
самоуправа 
канцеларија за 
Роме 
 
Савети становника 
ромских  насеља  

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Континуирано 
током 2018. 
године  

100.000 динара 
 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 

6.  Конкурси у 
области становања 
за удружења 
грађана  

6.1.Израда конкурса 
и одабир пружалаца 
услуга и извођача 
радова 
  

Имлементација 
општинских 
конурса минимум 
једном годишње, 
и по потреби 

Реализован 
конкурс 
 

Локална 
самоуправа  
Радна група 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Континуирано 
током 2017. 
године  

200.000,00динара 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
 
 
 



 “Службени лист општине Оџаци” 23/2017    29.11.2017 .године        

898 

 

7.Односи са 
јавношћу 

7.1. Редовно 
информисати јавност 
током 
имплементације 
ЛАП-а 

Објављивати 
једном у  три  
месеца  чланке у 
локалном листу,  
локалним радио и 
ТВ станицама, 
информисати 
Роме о  раду 
координатора  
 кроз емитовање 
емисија  
 на језицима 
националних 
мањина,објављив
ати ажурно 
информације на 
сајту општине.  

 Координатор за 
ромска питања 
Протокол и 
информисање 
општинске управе 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Континуирано 
током 2017. 
године  

За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

8. Едукација 
становништва у 
ромским насељима 

8.1. Организовање 
предавања на тему: 
“Унапређење услова 
живљења у ромским 
насељима” 
 
 

 Два пута годишње 
организовати 
обуке за минимум 
10 особа, 
представника 
ромске заједнице 
из насељених 
места општине.  
 
Организовати два 
пута годишње 
радионице у 
вртићима и 
школама општине 
о очувању 
животне средине 
и култури 
живљења  

Број учисника 
Број успешно 
одржаних 
предавања 
Број одржаних 
радионца 
Број присутне 
деце 
Број укључених 
школа и вртића 

Ромска удружења  
 
Локална 
самоуправа 
 
 

Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 
 
 

Континуирано 
током 
имплементације 
ЛАП 2016-2020 
 

1000.000 динара 
Извор: Буџет 
локалне 
самоуправе 
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9. Рад Радне  групе 
за имплементацију 
ЛАП-а за становање 

9.1.Редовни састнаци  
 
9.2.Учествовање на 
семинарима 

Одржавање 
редовних 
састанака  

Број састанака 
 
Број семинара 

Радна група Радна група за 
израду и 
имплементацију 
ЛАП-а 
 
Мобилни тим 

Континуирано 
током 
имплементације 
ЛАП 2016-2020 
 

За ову меру нису 
потребна додатна 
средства 
 

      УКУПНО: 28.810.000,00дина
ра. 

 УКУПНО ЗА СВЕ 
ЧЕТРИ ОБЛАСТИ 

36.060.000,00 
ДИНАРА. 

 
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПРЕДВИЂЕНА  ЛАП-ом  ОД 01.01. 2018 ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ  ИЗНОСЕ: 36.060.000,00 динара 

V 
Овај План ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“ због хитности реализације планираних мера. 
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