СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 1. ВРБАС 4. ЈАНУАР 2011. ГОДИНА XLVII

1.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2005, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Акциони план за спровођење Стратегије развоја
општине Врбас за 2011. годину.

Члан 2.
Акциони план за спровођење Стратегије развоја општине Врбас за 2011.
годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-61/2010-I/01
Дана: 30. децембра 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2011.ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III
IV

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

СЕКТОРСКА ГРУПА - ПРЕДУЗЕТНИШТВО,МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 1.
Унапредити меку
инфраструктуру
за подршку
развоју МСПП и
привлачење
нових
инвестиција

ЗАДАТАК 1:
Основати
Канцеларију за
локални економски
развој

Оснивање
канцеларије,
Опремање
канцеларије,
Обука запослених

х

Општинска управа

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Општинска
управа,Дирекција за
изградњу
Служба за катастар
непокретности

Буџет
општине
Врбас,
Донације

ЗАДАТАК 2:
Изградити систем за
издавање дозвола и
докумената за
инвеститоре и
предузетнике, са
јасно дефинисаним
роковима и
процедурама, на
једном шалтеру
One-Stop-Shop

Изградња систем за
издавање дозвола и
докумената
на једном шалтеру
One-Stop-Shop

х

Напомена
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ЗАДАТАК 3:
Донети годишњи
акциони план за
запошљавање

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ
2.
Развијати
комуналну
инфраструктуру
за нове
инвестиције

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ
3.
Развијати
маркетинг
општине Врбас –
стварање имиџа
''града брендова''
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ
4.
Развијати људске
ресурсе у складу
са потребама
привреде и

Израда акционог
плана за
запошљавање,
Усвајање плана

х

Општинска
управа,Савет за
запошљавање,НСЗ

Буџет
општине
Врбас

Одељење за
привреду ,
Дирекција за
изградњу

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Општинска управа
Одељење за
привреду

Буџет
општине
Врбас,
Донације

ЗАДАТАК 4:
Донети план
ревитализације и
уређења
напуштених
објеката, као и план
промоције истих као
brownfield локација

Израда базе података
напустених објеката,
Израда каталога и
Плана промоције као
brownfield

х

х

ЗАДАТАК 5:
Израдити спот
општине Врбас и
пропагандни
материјал за
промоцију општине
Врбас на сајмовима

Израда пропагадног
материјала,
Израда плана
промоције општине

х

ЗАДАТАК 6:
Креирати базу
података о
расположивој
радној снази у
општини Врбас

Израда базе података
о расположивој
радној снази у
општини

х

х

Општинска управа
Одељење за
привреду
Национална служба
за запошљавање
Савет за
запошљавање

Буџет
општине
Врбас,
Донације
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предузетништва

ЗАДАТАК 7:
Активирати социоекономски савет

Усвајање плана рада
социо-економског
савета

Општина Врбас
Социо-економски
савет

х

Буџет
општине
Врбас

ЗАДАТАК 8:
Одржавати курсеве
предузетништва за
лица на евиденцији
НСЗ

х

Организовање
курсева

х

х

ЗАДАТАК 9:
Организовати
сајмове
запошљавања
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ
5.
Промотивне
активности с
циљем
подстицања
развоја нових
МСПП

Организовање сајма

х

х

Савет за
запошљавање,
НСЗ,
Организације
цивилног друштва

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Одељење за
привреду,
НСЗ,Привредни
субјекти општине
Врбас

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Одељење за
привреду , НСЗ
Организације
цивилног друштва,
Локални медији

Буџет
општине
Врбас,
Донације

ЗАДАТАК 10:
Израдити пројекат
промоције
предузетништва,
предузетничке
културе и
образовања и
спровести медијску
кампању

Пројекат промоције
предузетништва,
предузетничке
културе и образовања
Спровести медијску
кампању

х
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ЗАДАТАК 11:
Вршити промоцију
женског
предузетништва,
кроз низ
образовних
активности,промоци
је удруживања,
упознавање са
условима
финансирања и
примерима добре
праксе
ЗАДАТАК 12:
Израдити брошуру
''Како покренути
сопствени бизнис''

Пројекат промоције
женског
предузетништва
Израда план
промоције,
Одржавање
семинара,
радионица...

Одељење за
привреду, НСЗ
Организације
цивилног друштва,
Локални медији

Буџет
општине
Врбас,
Донације

х

Одељење за
привреду, НСЗ,
Организације
цивилног друштва,

Буџет
општине
Врбас,
Донације

х

Одељење за
привреду,
НСЗ,
Локални медији

Буџет
општине
Врбас,
Донације

х

Израда брошуре

х

ЗАДАТАК 13:
Промовисати на ТВ
Бачка све
предузетничке идеје
у Врбасу

Снимање ТВ емисија

х

х

х
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ
6.
Развијати
програме помоћи
развоја
постојећих МСПП

ЗАДАТАК 14:
Израдити
публикацију «Како
унапредити свој
бизнис» са освртом
на ISO стандарде,
глобал гап, нове
технологије
ЗАДАТАК 15:
Израдити пројекат
секторског
повезивања МСПП,
са циљем
стимулисања
удруживања,
формирања
кластера ,размене
искустава, знања,
заједничког наступа,
заједничког новог
улагања
ЗАДАТАК 16:
Израдити водич за
учествовање на
сајмовима за МСПП

Израда публикације

х

Прикупљање
података ,
спровођење
анализа,израда
планова

Израда водича за
учествовање на
сајмовима

х

х

Одељење за
привреду

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Одељење за
привреду,Привредн
и субјекти општине
Врбас

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Одељење за
привреду

Буџет
општине
Врбас,
Донације
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ
7. Унапредити
финансијску
подршку за развој
МСПП

ЗАДАТАК 17:
Основати фонд за
развој МСПП

Основати фонд за
развој МСПП

х

Општина Врбас

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Општинско Веће,
Општинска управа,
Пословне банке

Буџет
општине
Врбас,
Банке,
Донатори

Одељење за
привреду,
Одељење за
финансије,
Пословне банке

Буџет
општине
Врбас,
Донације

Одељење за
привреду,
Пословне банке

Буџет
општине

ЗАДАТАК 18:
Уговарање
повољнијих
кредитних линија за
МСПП са пословним
банкама
ЗАДАТАК 19:
Израда брошуре о
потенцијалним
изворима
финансирања
бизниса и ''Како
препознати
повољне кредитне
услове''
ЗАДАТАК 20:
Промовисати све
нове конкурсе,
кредитне линије
банака и фондова
за МСПП

У сарадњи са
пословним банкама
које послују у Врбасу,
договорити
стимулативне линије
и програме за МСПП

х

Израда брошуре
''Како препознати
повољне кредитне
услове''

Промотивна кампања
путем веб сајта и др

х

х

х

х

х
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ЦИЉЕВИ

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 1.
Унапређење
туризма кроз
укључивање свих
субјеката који
директно или
индиректно
учествују у
развоју туризма
општине

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2.
Креирање
препознатљивог
туристичког
производа који ће
постати део
регионалне и
националне
туристичке
понуде

ЗАДАЦИ

ЗАДАТАК 1:
Формирати
туристичку
организацију
општине Врбас
(ТООВ) у току 2011
год
ЗАДАТАК 2
До краја 2011.
године израдити и
усвојити Стратегију
одрживог развоја
туризма општине
Врбас
ЗАДАТАК 3:
Осмислити,
креирати и
континуирано
унапређивати
промотивне
активности
(пропагандни
материјал, веб
маркетинг и учешће
на сајмовима)

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III IV
СЕКТОРСКА ГРУПА - ТУРИЗАМ
Доношење одлуке о
оснивању,
именовање Управног
и Надзорног одбора
Опремање
канцеларије

Израда Стратегије
одрживог развоја
туризма

Израда плана
промотивних
активности,
пропагадног
материјала, веб сајта,
план ушчешћа на
сајмовима

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

х

Скупштина општине
Врбас

Буџет
општине
Врбас
Донације

х

х

Туристичка
организација
општине Врбас

Буџет
општине
Врбас
Донације

х

Туристичка
организација
општине Врбас

Буџет
општине
Врбас
Донације

х

х

Напомена
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ЗАДАТАК 4:
Донети идејно
решење сувенира
града и израдити га

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3.
Пројектима за
развој туризма
анимирати
домаће и стране
инвеститоре да
улажу у сектор
туризма

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 4.
Обезбедити
одрживост
стварањем
услова за
образовање и
запошљавање
већег броја
младих људи
разних занимања,
са посебним
освртом на
очување и
ревитализацију
села

ЗАДАТАК 5:
Израдом пројеката
везаних за
стратешка
опредељења
у туризму
аплицирати за
добијање
финансијских
средстава на
националном и
међународном
нивоу
ЗАДАТАК 6:
Подстаћи сеоска
домаћинства на
преуређивање и
адаптацију делова
или целих кућа за
пружање услуга
смештаја и исхране

Осмишљавање
идејног решења
сувенира града,
Израда сувенира
града

Израда пројеката од
значаја за развој
туризма у складу са
Стратегијом развоја
туризма

Израда плана
подстицаја сеоских
домаћинстава на
адаптацију делова
или целих кућа за
пружање услуга
смештаја и исхране

х

х

Туристичка
организација
општине Врбас
Културни центар
Врбас

Буџет
општине
Врбас
Донације

х

х

Туристичка
организација
општине Врбас,
Канцеларија за ЛЕР

Буџет
општине
Врбас
Донације

х

Туристичка
организација
општине Врбас,
Општина Врбас
Месне заједнице
насељених места

Буџет
општине
Врбас
Донације

х

х
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 5
Вршити строгу и
сталну контролу
развоја који не
сме ни у једној
сфери да угози
еколошке
прилике и
квалитет и стање
животне средине,
већ да се путем
организованих
активности
улепшају и
доведу у ред
многи запуштеи
делови општине

ЗАДАТАК 7:
Израда Пројекта
рекултивације
локације бивше
циглане у Савином
Селу и изградња
рибњака за
спортски риболов,
ревитализација
околине и
претварање у
туристичкорекреативни
комплекс

Израда пројекта
рекултивације,
изградња рибњака,
Ревитализација
околине и
претварање у
туристичкорекреативни
комплекс

х

х

х

х

Туристичка
организација
општине Врбас,
Општина Врбас
МЗ Савино Село,
ЈВП Воде
Војводине,
Дирекција за
изградњу,
Невладин сектор
Покраински
секретаријат за
енергетику

Пок. Сек. за
енергетику
Буџет
општине
Врбас,
Донације

Општина Врбас
Институт за јавно
здравље

Буџет
општине
Врбас
Донације

ЗАДАТАК 8:
Итвршити детаљну
анализу и
испитивања
геотермалних
изворишта у
насељу Врбас као
основу за улагање у
здравствени
туризам

Детаљна анализа и
испитивање
геотермалних
изворишта као основу
за улагање у
здравствени туризам

х

х
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ЦИЉЕВИ

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 1.
Oснаживање
пољопривредних
газдинстава

ЗАДАЦИ

ЗАДАТАК 1:
Едукација
пољопривредних
произвођача
ЗАДАТАК 2:
Редовно
информисање
пољопривредних
произвођача
ЗАДАТАК 3:
Усвајање
подстицаја из
општинског буџета
за удруживање
пољопривредника у
струковна
удружења
ЗАДАТАК 4:
Усвајање
подстицаја из
општинског буџета
за очување
постојећих
брендова и
афирмација нових

ПОТРЕБНО
Одговорне
ВРЕМЕ
институције
АКТИВНОСТИ
(по кварталима
(организације)
2011 година)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – ПОЉОПРИВРЕДА
Организовање
Одељење за
округлих столова и
х
х привреду
скупова
ПСС
пољопривредника
Организовање
округлих столова,
скупова
пољопривредника,
штампање
информатора
Сазивање скупова
пољопривредних
произвођача ради
презентације идеје,
организовање и
израда Статута и
Програма рада
удружења

Презентација наших
брендова на
Сајмовима и
скуповима

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

РЕСУРСИ

Постојећи:
Стручни
кадрови из
управе и ПСС

Одељење за
привреду
ПСС

Постојећи:
Стручни
кадрови из
управе и ПСС

Одељење за
привреду
ЈАЗИП

Заинтересовани
пољопривредни
произвођачи,
стручна помоћ
факултета и
ПСС

Одељење за
привреду

Постојећи:
Стручни
сарадници
одељења за
привреду,
средства
Управе

Напомена
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2.
Унапређење
квалитета
управљања
пољопривредним
ресурсима

ЗАДАТАК 5:
Cубвенције мањих
пројеката
струковних
удружења из
области
пољопривреде
ЗАДАТАК 6:
Подстицај органској
пољопривредној
производњи

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3.
Развој
пољопривредне
инфраструктуре

ЗАДАТАК 7:
Одржавање канала
за наводњавање

Стимулисање мањих
пројеката у вредности
до 300 000 динара

х

Организовање
стручних предавања,
повезивање са
произвођачима
органске хране из
региона

х

х

Континуирана
сарадња око кошења
и уређења канала за
наводњавање и
одводњавање са
Воде Војводине

х

х

ЗАДАТАК 8:
Изградња сточне
пијаце

х

Израда пројекта

Одељење за
привреду

Средства из
буџета

х

Одељење за
привреду

Заинтересовани
пољопривредни
ци који се баве
повртарском
производњом,
стручни
сарадници

х

Одељење за
инспекцијске
послове
ЈВП Воде
Војводине

Пољочуварска
служба,
комунална
инспекција, ЈКП

Одељење за
привреду
Дирекција за
изградњу

Стручне службе
општине и
Дирекције

ЈАЗИП

Средства из
буџета и
донација

х

ЗАДАТАК 9:
Изградња
прихватилишта за
псе и мачке

Израда пројекта,
изградња и опремање
објекта

х

х

рој: 1. Страна 13 . Службени лист општине Врбас, 4. јануар 2011. године____
ЗАДАТАК 10:
Уређење атарских
путева
Обележавање
атарских путева,
равнање путева,
изградња отресишта

ЗАДАТАК 11:
Пошумљавање и
подизање
ветрозаштитних
појасева
ЗАДАТАК 12:
Формирање
расадника и
хумусишта

Садња дрвећа по
плану озелењавања ,
подизање
ветрозаштитних
појасева
Израда пројекта,
именовање стручног
лица, набавка
потребне опреме и
материјала и обрада
земљишта

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОУ, Месне
заједнице,
Дирекција за
изградњу

Средства из
закупа
пољопривредно
г земљишта,
Средства
Секретаријата
за
пољопривреду

ОУ, удружење
горана

Саднице ,
механизација,
партнерске
организације
(Горани, ловци)

ЈАЗИП, ОУ

Стручни кадар,
локација,
саднице,
механизација

Континуира
на
активност
која се
изводи
сваке
године уз
тенденцију
да до 2015
урадимо
комплетна
отресишта
на свим
потребним
локацијама
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III
IV

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

СЕКТОРСКА ГРУПА – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 1 :
Унапређење
организационе
структуре
општинске управе
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2 :
Стручно
усавршавање
кадрова

ЗАДАТАК 1:
Нова
систематизација
радних места у
општинској управи
ЗАДАТАК 2:
Oбучавање и
усавршавање
кадрова
ЗАДАТАК 3:
Увести стандард
квалитета у
општинској управи
ЗАДАТАК 4:
Формирати Услужни
центар општине

Израда и усвајање
систематизације
радних места у
општинској управи

х

Израда програма
стручног усавршавања
и обучавања
запослених и
спровођење обука

х

х

Увести стандард
квалитета ISO 9001
Израда пројекта и
адаптација
простора за
Услужни центар

х

Општинска управа

Општинска
управа

х

х

Општинска управа

Општинска
управа

х

х

Општинска управа
Сертификована
кућа

Општинска
управа
Дирекција за
изградњу,
Општина,
донатори
Општинска
управа,
Донатори

х

х

Општинска управа

Опрема за рад
Услужног центра

х

х

Општинска управа

Израда програма
за рад Услужног центра

х

х

Општинска управа

Општинска
управа

Обука кадрова за рад у
Услужном центру

х

х

Општинска управа

Општинска
управа

Напомена
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3 :
Унапређење
сектора који
директно пружају
услуге грађанима

ЗАДАТАК 5:
Формирати Систем
48 сати

Формирање,реконструк
ција
и опремање
канцеларије за
Систем 48 сати
,Едукација
изабраних лица за рад
на сисстему

х

х

Општинска управа

Дирекција за
изградњу,
Општина,
донатори

Набавка софтвера

х

х

Општинска управа

Општинска
управа

Промотивне активности

х

х

Општинска управа

Општинска
управа

Одлука о оснивању
канцеларије, опремање
канцеларије

х

ЗАДАТАК 6:
Формирати
Канцеларију за
младе
ЗАДАТАК 7:
Формирати
Канцеларију за
Роме
ЗАДАТАК 8:
Промовисати
концепт
приступачности
кроз израду Мастер
плана за уклањање
арх.препрека

Одлука о оснивању
канцеларије, опремање
канцеларије

Општинска управа

Општинска
управа,
Донатори

х

Општинска управа

Општинска
управа,
Донатори

Формирање радне
групе за приступачност

х

Општинска управа

Општинска
управа

Израда Акционог плана
за приступачност

х

Радна група за
приступачност

Општинска
управа,
Донатори

Промоција концепта
приступачности

х

Општинска управа

Општинска
управа

х

х

х
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ЗАДАТАК 9:
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 4:
Уводити
савремене
информационе
технологије

Увести е-управу
(интегрисани
информационо –
документациони
систем на нивоу
општинске управе).
ЗАДАТАК 10:
Увести електронске
седнице Скупштине
општине Врбас

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 5:
Развијати моделе
информисања о
раду управе
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 6:
Подстицати
оснивање нових
ОЦД

Интегрисани
информациони систем –
документациони систем

Увођење електронских
седнице скупштине
општине Врбас

х

Општинска управа

Општинска
управа,
донатори

х

Општинска управа
Скупштина
општине Врбас

Општинска
управа,
донатори

ЗАДАТАК 11:
Израдити
информатор о раду
управе

Израда брошуре о раду
Општинске управе

ЗАДАТАК 12:
Дефинисање
критеријума за
доделу буџетских
средстава ОЦД

Дефинисање процедура
за коришћење
средстава буџета
организацијама
цивилног друштва

х

х

ЗАДАТАК 13:
Израдити водич за
ОЦД

Израда брошуре ''водич
за организације
цивилног друштва''

х

х

Начелник
Општинске управе

Општинска
управа

Општинско веће и
Одељење за буџет
и финансије
Општинске управе

Општинско
веће

Општинска управа,
Одељење за
друштвене
делатности

Општинска
управа
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ЗАДАТАК 14:
Организовање
обука за писање
пројеката
члановима ОЦД

Обука за писање
пројеката чланова
организација цивилног
сектора

х

х

х

Општинска управа

Општинска
управа,
донатори

х

Општинска управа,
Општинско Веће,
Председник
општине

Општинска
управа

х

Начелник
Општинске управе
Општинско веће
Општинско веће

Општинска
управа,
донатори

ЗАДАТАК 15:
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 7 :
Унапређење
сарадње и
удруживање са
другим
општинама

Успостављање
партнерских односа
са другим
општинама

Идентификовати
потенцијалне
партнерске општине,
успоставити формалне
односе и дефинисати
планове могућих
праваца сарадње и
заједничке развојне
пројекте

х

х

ЗАДАТАК 16:
Направити план
размене искустава Студијске посете и
учење кроз
примере Добре
праксе, са
општинама ЕУ

Размена искустава са
земљама Европске
уније

х

х
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III
IV

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

СЕКТОРСКА ГРУПА - ЦИВИЛНИ СЕКТОР
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 1.
Дефинисање
опсега цивилног
сектора у
општини Врбас

ЗАДАТАК 1:
Израда базе
података (регистра )
о удружењима из
врбаске општине

Приступање изради
базе података о
удружењима на
територији општине
Врбас

х

Оделење за
привреду

Стручни
кадар управе

Оделење за
привреду

Стручни
кадар управе
и ОЦД

Општинска управа,
ОЦД

Буџет
Општине

ЗАДАТАК 2:
Оснивње тела за
сарадњу са
цивилним сектором
СПЕЦИФИЧАИ
ЦИЉ
2.
Изградњом
партерства
између цивилног,
јавног и
приватног
сектора

Оснивање Савета за
ОЦД

х

ЗАДАТАК 3:
Дефинисање
средстава у
општинском буџету
за подршку ОЦД

Дефинисање
критеријума за ОЦД,
отварење буџетске
линије и доношење
одлуке за
фианансирање

х
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3.
Пружањем
системске
подршке
постојећим као и
удружењима у
оснивању

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 4.
Развијањем
капацитета
организација за
одрживост

ЗАДАТАК 4:
Оснивање ресурс
центра за ОЦД

Доношење одлуке о
оснивању ресурс
центра

х

Општинска управа,
ОЦД

Стручни
кадар управе
и ОЦД

ЗАДАТАК 5:
Информисање
грађана и грађанки
путем локалних
медија о
активностима ОЦД

Редовно спроводити
медијску кампању о
активностима ОЦД

х

х

х

х

Општинска управа
и ОЦД

Општина,
ОЦД

х

х

х

х

Општинска управа,
ОЦД, партнерске
организације

Општина,
ОЦД

х

х

х

х

Општинска управа,
ОЦД

Општина

ЗАДАТАК 6:
Спровођење
редовних обука за
чланове ОЦД

Спровођење плана
обуке корз радионице и
семинаре

ЗАДАТАК 7:
Омогуђавање
коришћења
општинских
просторија за рад
удружења

Уступање општинских
просторија на
коришћење ОЦД
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ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
2011 година)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СПЕЦИФИЧАН
ЗАДАТАК 1:
Доношење одлуке о
ЦИЉ 1 :
x
ревизији ЛЕАП-а
Имплементација
Локалног
еколошког
акционог плана
(ЛЕАП)

Ревидирати ЛЕАП
општине Врбас

Именовање
координатора ЛЕАП-а
и формирање
техничких тимова за
скторе животне
средине
Дефинисати
проблеме у животниј
средини
Одабир приоритетних
циљева за решавање
проблема у животној
средини
Израдити акционе
планове за
приоритене циљеве
за решавање
проблема у животној
средини
Израда Нацрта
ЛЕАП-а
Доношење Одлуке о
усвајању ЛЕАП-а

Одговорне
институције
(организације
)

РЕСУРСИ

СО Врбас

x

СО Врбас

Буџет 30%
Донације 70%

x

Технички
тимови ЛЕАПа

Буџет 30%
Донације 70%

x

Технички
тимови ЛЕАПа

Буџет 30%
Донације 70%

Технички
тимови ЛЕАПа

Буџет 30%
Донације 70%

x

Технички
тимови
ЛЕАП-а

Буџет 30%
Донације 70%

x

СО Врбас

x

x

x
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2 :
Заштита
квалитета вода
општине Врбас

ЗАДАТАК 2:
Пројекат
сакупљања и
прераде отпадних
вода на територији
општине Врбас

ЗАДАТАК 3:
Пројекат
ремедијације Великог бачког канала
ЗАДАТАК 4:
Побољшање
квалитета и
квантитета воде за
пиће кроз пројекат
водоснабдевања
општине Врбас
ЗАДАТАК 5:
Заштита
водотокова

Довршетак изградње
магистралног
колектора на подручју
општине Кула у
дужуни од 2600
метара

СО Врбас
x

МЖСПП
И УНДП
СО Врбас

Довршетак
канализационе мреже
у насељеним
местима општине

x

Изградња ЦППОВ
општина Кула и
Врбас

x

Израдити пројекат
ремедијације ВБК
Избор одговарајуће
варијанте
водоснабдевања
Обезбеђивање
недостајућих
средстава
Израда пројектне
документације
Анализа постојећег
стања водотокова на
подручју општине
Врбас
Израда пројектне
документације
Мониторинг

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

НИП
МЖСПП
ФКУ АПВ
СО Врбас
МЖСПП
МИСП
СО Врбас,
пројектантска
кућа
ЈП ,,Дирекција
за изградњу"
ЈП ,,Дирекција
за изградњу"
СО Врбас
ЈП ,,Дирекција
за изградњу"

Буџет СО
Врбас,
Министарство
НИП,
Донатори
Буџет СО
Врбас,
донатори
Буџет СО
Врбас,
донатори
Општина,
Дирекција за
изградњу
Донатори
Дирекција за
изградњу

x

x

x

Општина
Врбас и Воде
Војводине

Општина Врбас
и Воде
Војводине

x

x

x

Пројектантска
кућа

Дирекција за
изградњу, Воде
Војводине

x

Општина
Врбас и Воде
Војводине

Дирекција за
изградњу
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3 :
Управљање
отпадом на
територији
општине Врбас

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 4 :
Коришћење
обновљивих
извора енергије

ЗАДАТАК 6:
Израда Локалног
плана управљања
отпадом

Оформљена радна
група на локалном
нивоу за израду
плана
Прикупљање
података од
генеретора стварања
отпада
Израда и усвајање
локалног плана
управљања отпадом

x

Општина
Врбас

Општина
Врбас,
донатори

x

x

Општина
Врбас

Општина
Врбас,
Дирекција за
изградњу

x

Скупштинa
Општине

Општина Врбас

ЗАДАТАК 7:
Популаризација,
анализа и
сагледавање
могућности
изградње
производних
капацитета за
прераду биомасе

Донети акт о изради
студије оправданости
коришћења биомасе
као алтернативни
извор енергије

Израда Студије
оправданости
коришћења биомасе
као алтернативни
извор енергије

Популаризација
коришћења
производних
капацитета за
алтернативне изворе
енергије

x

x

x

x

x

x

Надлежни
орган локалне
самоуправе за
доношење
акта,
покрајински и
републички
органи
Локална
самоуправа и
овлашћена
установа за
израду
пројекта,
Дирекција за
изградњу
Локална
самоуправа,
грађани
општине, ОЦД,
удружења
грађана

Општина Врбас

Општина Врбас

Општина Врбас
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 5:
Заштита
природе,предела
и биодиверзитета

ЗАДАТАК 8:
Заштита,
унапређење и
афирмација
природних
заштићених добара
и стављање под
заштиту нових

Израда пројекта стазе
здравља у парку
природе “Jегричка”

x

План и програм
афирмације
зашт.добра “Чарнок“

x

План и програм
заштите стабла “Беле
тополе”

x

Иницијатива
стављања под
заштиту
“Провалија”

x

ЗАДАТАК 9:
Покретање
иницијативе за
евидентирање
значајних
предеоних
природних и радом
стечених
вредности
општине/ремиза,ут
рина,пашњака,
шуме, урбане
зелене
површине,паркови,
вештачке водене
површине.../

Израда катастра
дрвећа у граду

Израда катастра
значајних предеоних
радом стечених
вредности
(ремизе,паркови,утри
не,пашњаци...)
Израда катастра у
насељеним
местима

x

x

x

x

x

x

x

x

-Воде
Војводине
-Општинска
управа
Завод за
заштиту
природе,
Општинска
управа
Завод за
заштиту
природе,
општинска
управа
Завод за
заштиту
природе,
Општинска
управа, ОЦД
Завод за
заштиту
природе,
Општинска
управа, ЈКП
Стандард

Општина
Врбас,
донатори

Општина Врбас

Општина Врбас

Општина Врбас

Општина
Врбас,
ЈКП Стандард

x

Завод за
заштиту
природе,
Општинска
управа

Општина Врбас

x

Завод за
заштиту
природе,
Општинска
управа, ЈКП
Стандард

Општина Врбас
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ЗАДАТАК 10:
Заштита
биодиверзитета

Обележавање и
учествовање у
акцијама значајних
датума од интереса
за заштиту животне
средине
Израда пописа
биодиверзитета
посебно угрожених
екосистема
истаништа ретких
ендемичних врста
Допуна пројекта
озелењавања и
Пошумљавања,
са посебним
акцентом на
аутохтоне врсте,
к.о.Равном Селу и
к.о.Савином Селу и
к.о. Косанчић

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 6:
Система
праћења стања
квалитета
животне средине

ЗАДАТАК 11:
Израдити катастар
загађивача
ЗАДАТАК 12:
Праћење стања
квалитета ваздуха

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Општина Врбас

x

Овлашћена
Организација,
општинска
управа, ОЦД,
Покраински
заводи и др.

Општина Врбас

x

Овлашћена
организација,о
пштинска
управа
Месне
заједнице,
ОЦД

Општина
Врбас,
Дирекција за
изградњу,
Донатори

СО Врбас

Општина
Врбас,
Донатори

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

Израда интегралног
катастра загађивача
Доношење одлуке
надлежног органа за
послове зжс
Одредити овлашћену
установу за
контролно мерење
квалитета ваздуха(
преко јавног тендера)

x

Органи и
организације,
Општинска
Управа
ОЦД,
Покраински
заводи и др.

x
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Контролно мерење
квалитета ваздуха
ЗАДАТАК 13:
Праћење стања
квалитета
земљишта

Доношење Акта
надлежног органа
Одредити овлашћену
установу за
контролно мерење

Контрола квалитета
земљишта
ЗАДАТАК 14:

Акт надлежног органа

Праћење стања
квалитета воде за
пиће

Одредити овлашћену
установу
Контролно праћење
квалитета воде за
пиће

ЗАДАТАК 15:

Акт надлежног органа

Праћење стања
квалитета
површинских вода

Одредити овлашћену
установу за
контролно мерење
Контролно праћење
квалитета
површинских вода
(Велики бачки канал,
Мали бачки канал,
Јегричка)

Општина
Врбас,
Овлашћена
установа

Општина Врбас

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

x

x

x

x

Општина
Врбас

x

x

Општина
Врбас,
Овлашћена
установа
Општина
Врбас

x

x

Општина
Врбас,
Овлашћена
установа
Општина
Врбас

Општина Врбас

Општина Врбас
Општина Врбас

Општина Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас,
Овлашћена
установа

Општина Врбас

x
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ЗАДАТАК 16:
Праћење стања
квалитета
подземних вода

Акт надлежног органа
Одредити овлашћену
установу за
контролно мерење
Контролно мерење
квалитета подземних
вода

ЗАДАТАК 17:
Праћење стања
комуналне буке и
утицаја на животну
средину

ЗАДАТАК 18:
Контролно мерење
аерополена
ЗАДАТАК 19:
Праћење стања
животне средине и
редовно
информисање
јавности у циљу
превентивног
деловања
ЗАДАТАК 20:
Унапређење рада
инспекцијских
служби

Доношење одлуке
надлежног органа
Одредити овлашћену
установу за
контролно мерење
Извршити контролно
мерење комуналне
буке

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

x

x

Општина
Врбас,
Овлашћена
установа
Општина
Врбас

Општина Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас

Општина Врбас

x

Општина
Врбас,
Овлашћена
установа

Општина Врбас

Општина
Врбас

Општина
Врбас, ОЦД

Општина
Врбас

Општина
Врбас, ОЦД

x

Контролно мерење
аерополена
Доношење извештаја
о контролним
мерењима

x

Обавештавање
јавности о резултатима мерења и давање
препорука путем
медија (ТВ Бачка,
Глас, интернет сајт)

x

x

Општина
Врбас

Општина
Врбас, ОЦД

Набавити техничку
опрему за рад (ауто,
дигитални
фотоапарат,
компјутери и др.)

x

x

Општина
Врбас

Општина
Врбас,
Донација
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 7:
Едукација и
подизање свести
грађана

ЗАДАТАК 21:
Едукација и
подизање свести
грађана

Израда адекватних
програма за
едукацију деце
школског и
предшколског узраста
(интерактивне
еколошке радионице)
Побољшање улоге
месних заједница
кроз организовање
трибина и округлих
столова и едукативне
радне активности за
грађане
Едукација и повећање
информисаности
грађана кроз
информативно едукативну кампању
уз штампање и
дистрибуцију
флајера, брошура,
постера, билборде...
Сарадња јавног и
невладиног сектора
кроз израду плана
спровођења заједничких активности
Израда Акционог
плана спровођења
заједничких
активности локалне
самоуправе и ОЦД
сектора

x

Општина
Врбас, ОЦД

Општина
Врбас, ОЦД

x

x

Општина
Врбас
Месне
заједнице

Општина
Врбас, ОЦД

x

x

Општина
Врбас
ОЦД

Општина
Врбас, ОЦД

x

x

Општина
Врбас,
ОЦД

Општина
Врбас, ОЦД

x

x

x

Општина
Врбас,
ОЦД, Локални
медији

Општина
Врбас, ОЦД
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ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
Одговорне
(по кварталима
институције
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
2011 година)
(организациј
е)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-У Р Б А Н И З А М
СПЕЦИФИЧАН
ЗАДАТАК 1:
Припрема и израда
Дирекција за
ЦИЉ 1 :
програма за израду
изградњу
x
x
x
плана генералне
Израда плана
Урбанизам регулације
Генералне
ИЗРАДА
регулације Врбаса Усвајање програма за
УРБАНИСТИЧКО
израду плана
x
x
x
Општина
ПЛАНСКЕ
генералне регулације
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Дирекција за
Израда плана
x
x
x
изградњу
генералне регулације
Стручна контрола
урбанистичког плана

x

x

x

РЕСУРСИ

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас
Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас
Дирекција за
изградњу,
Донације

Комисија за
планове

Дирекција за
изградњу

Излагање плана на
јавни увид и усвајање

x

Општина
Врбас

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

Усвајање плана

x

Скупштина
општине
Врбас

Општина Врбас

ЗАДАТАК 2:
Усвајање
Просторног плана
Врбаса
ЗАДАТАК 3:
Израда плана
детаљне
регулације радне
зоне Врбас

Припрема и израда
програма за израду
плана детаљне
регулације радне
зона Врбас
Усвајање програма за
израду плана
детаљне регулације
радне зона Врбас

x

x

Дирекција за
изградњу

Општина

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас
Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

Напомена
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ЗАДАТАК 4:
Израда плана
детаљне
регулације радне
зоне Змајево

Израда плана
детаљне регулације
радне зона Врбас

x

Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Донације

Стручна контрола
урбанистичког плана

x

Комисија за
планове

Дирекција за
изградњу

Излагање плана на
јавни увид

x

Општина

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

Усвајање плана

x

Скупштина
општине
Врбас

Општина Врбас

Припрема и израда
програма за израду
плана детаљне
регулације раднe
зоне Змајево
Усвајање програма за
израду плана
детаљне регулације
радне зоне Змајево
Израда плана
детаљне регулације
радне зоне Змајево

x

x

Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

x

Општина

x

Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Донације

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

Стручна контрола
урбанистичког плана

x

Комисија за
планове

Дирекција за
изградњу

Излагање плана на
јавни увид

x

Општина

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

Скупштина
општине
Врбас

Општина Врбас

Усвајање плана

x
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2 :
Урбанизам УНАПРЕЂЕЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3 :
Урбанизам –
ФОРМИРАЊЕ ГИС
ЦЕНТРА

ЗАДАТАК 5:
Израда плана
детаљне
регулације
северне и јужне
обилазнице
ЗАДАТАК 6:
ФОРМИРАЊЕ
ГИС-а

Израда пројектне
документације

Изградња општинске
еxтранет мреже
(оптика, wireless,
frame relay,
изнајмљена
линија...) и
дефинисање
комуникационих
параметара система

Прикупљање и
креирање база
података (графичке и
табеларне) за ГИС
систем

x

x

x

x

Дирекција за
изградњу
Одељење за
урбанизам

Дирекција за
изградњу,
Општина Врбас

x

Општина
Чланице
групе за гис

Општина,
донатори

x

Општина
Чланице
групе за гис
ГИС центар

Општина,
Дирекција за
изградњу
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ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
Одговорне
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
(по кварталима
институције
2011 година)
(организације)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - С А О Б Р А Ћ А Ј
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 : ЗАДАТАК 1:
Израда пројектне
Дирекција за
Израда плана
документације и
изградњу,
Саобраћај детаљне регуладобијање
Одељење за
унапређење
ције северне
грађевинске
x
x
урбанизам
саобраћајне
обилазнице
дозволе
инфраструктуре
ЗАДАТАК 2:
Израда пројектне
Дирекција за
Израда плана
документације и
изградњу,
детаљне регуладобијање
Одељење за
ције јужне
грађевинске
x
x
урбанизам
обилазнице
дозволе
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
ЗАДАТАК 3:
Израда планске и
Дирекција за
2:
пројектне докуизградњу,
ментације и исхоПроширење
Одељење за
Саобраћај - повећање
довање одобрења
x
x
постојећих
урбанизам
степена безбедности у
за изградњу
саобраћајница за
саобраћају за све
Припрема,
Општина,
добијање
учеснике у саобраћају
имплементација
и
Дирекција за
жељеног нивоа
мониторинг
целокуx
x
изградњу
услуге
пног процеса
ЗАДАТАК 4:
Дирекција за
Израда и
Израда планске и
изградњу,
реализација
пројектне
Одељење за
пројекта видео
документације
x
x
урбанизам
надзора на
територији
Припрема,
насељених места
Општина,
имплементација и
општине Врбас
Дирекција за
мониторинг
x
x
изградњу
целокупног
процеса

РЕСУРСИ

Дирекција за
изградњу,
донације
Дирекција за
изградњу,
општина
Врбас,
донације
Дирекција за
изградњу,
општина
Врбас,
донације
Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Напомена
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ЗАДАТАК 5:
Семафоризација
оптерећених
саобраћајница у
зонама школа или
раскрсница са
повећаном
фреквенцијом
немоторизованих
кретања
ЗАДАТАК 6:
Израда пројеката
техничке
регулације
саобраћаја за
насељена места

ЗАДАТАК 7:
Израда пројеката
за заштиту
угрожених
категорија
учесника у
саобраћају

Израда планске и
пројектне
документације

x

Припрема,
имплементација и
мониторинг
целокупног
процеса

x

Израда планске и
пројектне
документације

x

Припрема,
имплементација и
мониторинг
целокупног
процеса

x

Израда планске и
пројектне
документације

x

Припрема,
имплементација и
мониторинг
целокупног
процеса

x

x

x

x

x

x

x

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина ,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

Општина,
Дирекција за
изградњу,
Донације

Општина Врбас,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

ЗАДАТАК 8:
Израда анализе
црних тачака или
Стратегије
безбедности
саобраћаја у
општини Врбас

Израда Стратегије
за безбедност
саобраћаја у
општини Врбас

x

x

x

Општина Врбас ,
Дирекција за
изградњу,
Савет за
саобраћај

Општина,
Дирекција за
изградњу
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
3:
Саобраћај-решавање
проблема
стационарног
саобраћаја
(путничког,теретног,
бициклистичког)

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
4:
Маркетиншке
активности у области
саобраћајне едукације
и промовисање
здравијег начина
живота
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
5:
Саобраћај -афирмација
бициклистичког
саобраћаја

ЗАДАТАК 9:
Планирање и
изградња
паркинга за
путничка и
теретна возила
ЗАДАТАК 10:
Увођење система
наплате паркирања у централним градским
зонама
ЗАДАТАК 11:
Промоција и едукација о употреби
немоторизованих
видова саобраћаја за задовољавање потреба за
путовањима
ЗАДАТАК 12:
Планирање,
пројектовање и
изградња
градских
бициклистичких
стаза

Израда пројектне
документације и
исходовање одобрења за изградњу
Припрема,
имплементација и
мониторинг целокупног процеса

x

x

x

x

Усвајање одлуке о
увођењу система
наплате паркирања

Припрема,
имплементација и
мониторинг
целокупног
процеса

x

x

Промотивне
активности путем
локалних медија,
едукација грађана

Израда пројектне
документације и
исходовање
одобрења за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

x

x

x

x

x

x

Општина Врбас,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина Врбас,,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина Врбас,
Локални медији,
ОЦД

Општина,
Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

Општина,
Дирекција за
изградњу,
Донације

Општина Врбас,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

x

x

x

Општина,
Дирекција за
изградњу,
Донације

x
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ЗАДАТАК 13:
Промоција цикло
туризма
ЗАДАТАК 14:
Изградња
бициклистичких
паркинга

Промотивне
активности путем
локалних медија
Израда пројектне
документације и
исходовање
одобрења за
изградњу
Припрема,
имплементација и
мониторинг
целокупног
процеса

x

x

x

x

x

x

x

Општина Врбас,
Локални медији,
ОЦД

Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

Општина Врбас,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу
Општина,
Дирекција за
изградњу,
Донације

Општина,
Дирекција за
изградњу
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ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
Одговорне
(по кварталима
институције
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
2011 година)
(организације)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-В О Д О С Н А Б Д Е В А Њ Е
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 : ЗАДАТАК 1:
Избор одговарајуће
x
x
Дирекција за
варијанте
изградњу
Унапредити систем
водоснабдевања
Изградња
водонабде-вања
Обезбеђивање
Дирекција за
фабрике воде
изградњом фабрике
x
недостајућих
изградњу
воде
средстава
Општина Врбас
Израда пројектне
документације
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2 :
Изградити и
реконструисати
постојеће
инфраструктурне
системе ради
повећања њихове
ефикасности

ЗАДАТАК 2:
Извршити
изградњу новог
бунара у Бачком
Добром Пољу
ЗАДАТАК 3:
Извршити
изградњу новог
бунара у Куцури
ЗАДАТАК 4:
Извршити
реконструкцију и
доградњу
водоводне мреже
у индустријској
зони (Кулски пут)
у Врбасу

Израда пројектне
документације и
добијање дозвола
Имплементација и
мониторинг
Израда пројектне
документације и
добијање дозвола
Имплементација и
мониторинг
Израда пројектне
документације

Имплементација и
мониторинг

x

x

x

x

x

Дирекција за
изградњу
Пројектантска
кућа

РЕСУРСИ

Дирекција за
изградњу,
Општина
Донације,
Општина
Општина,
Дирекција за
изградњу,
Пројектантска
кућа

Дирекција за
изградњу
ЈКП Стандард

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас

Дирекција за
изградњу
ЈКП Стандард

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас,
Донације
Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас

Дирекција за
изградњу
Општина Врбас
Дирекција за
изградњу
Општина Врбас

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас

Напомена
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ЗАДАТАК 5:
Извршити
реконструкцију
водоводне мреже
у Бачком Добром
Пољу заменом
малих пречника
водоводне мреже
пречницима
одговарајућих
димензија
ЗАДАТАК 6:

Израда пројектне
документације

Имплементација и
мониторинг

Израда пројектне
Извршити
документације
реконструкцију
водоводне мреже
на рубним
деловима насеља
у Куцури
Имплементација и
мониторинг

Дирекција за
изградњу
Општина Врбас

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас

Дирекција за
изградњу
Општина Врбас

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас,
Донације

Дирекција за
изградњу
Општина Врбас

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас

Дирекција за
изградњу
Општина Врбас

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас,
Донације

ЈКП Стандард
Општина Врбас

ЈКП, Општина

ЗАДАТАК 7:
Извршити
смањивање
губитака у
водоводној
мрежи обрачуном
количине
утрошене воде у
објектима
колективног
становања преко
централних
водомера

Усвојена Одлука
општине

x

x
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3 :
Израдити пројектну
документацију за
водоводне објекте на
територији општине
Врбас

ЗАДАТАК 8:
Извршити
геодетско
снимање свих
постојећих
објеката
водоводног
система који нису
евидентирани у
катастру и исте
уписати
ЗАДАТАК 9:
Израдити
пројектну
документацију за
све предвиђене
радове на
изградњи,
доградњи и
реконструкцији
водоводних
система или
делова система,
за које не постоји
неопходна
документација

Дирекција за
изградњу

Израда пројектне
документације

x

x

x

x

Дирекција за
изградњу
Одељење за
урбанизам
ЈКП Стандард

Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу,
Општина
Врбас
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ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
Одговорне
(по кварталима
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
институције
РЕСУРСИ
Напомена
2011 година)
(организације)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 :
ЗАДАТАК 1:
Унапредити
функционисање
система грејања путем
аутоматизације рада
котлова, постепене
замене котлова новим
са већим степеном
корисности,
модернизацијом
топлотних подстаница
уградњом савременије
опреме
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2 :
Развијати систем
мерења потрошње,
јачати одговорност
грађана корисника

Уградња опреме
за регулацију
рада котлова у
котларницу блок
Васиљ
Копривица

Набавка неопходне
опреме за
регулацију рада
котлова
Уградња опреме

x

x

ЈКП Стандард

Донатори,
општина, ЈКП
Стандард,
Дирекција за
изградњу

ЗАДАТАК 2:
Доношење новог
тарифног
система за
обрачун
топлотне
енергије
ЗАДАТАК 3:

Доношење одлуке о
новом тарифном
систему

Уградња
калориметара у
топлотне
подстанице и
алокатора на
грејна тела

Набавка неопходне
опреме,
Уградња опреме

x

x

x

ЈКП Стандард,
Општина Врбас

ЈКП Стандард

Општина

ЈКП Стандард,
општина,
донатори
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ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
Одговорне
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
(по кварталима
институције
2011 година)
(организације)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 :
ЗАДАТАК 1:
Општина
Оснивање ЕЕ И
Савет за
x
Успостављање
ОИЕ институције
енергетску
Увођење
основног оквира за ЕЕ
ефикасност
енергетског
и ОИЕ
Савет за
менаџмента у
енергетску
општини Врбас
Донешење
ефикасност
општинске
Општина
Стратегије
Одељење за
x
енергетског развоја
енергетски
менаџмент

Доношење
општинских одлука
за унапређење
енергетске
ефикасности и
подстицај ОИЕ

x

Оснивање Фонда за
ЕЕ (и ОИЕ)

x

Савет за
енергетску
ефикасност
Општина
Одељење за
енергетски
менаџмент
Савет за
енергетску
ефикасност
Општина
Одељење за
енергетски
менаџмент

РЕСУРСИ

Дирекција за
изградњу,
Општина

Дирекција за
изградњу, ЈКП

Дирекција за
изградњу,
Општина

Општина

Напомена
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Успостављање
статистичког и
информационог
система за ЕЕ

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2:

ЗАДАТАК 2:

Успостављање ЕЕ,
мониторинг система за
јавни сектор

Прикупљање
енергетских
параметара из
јавног сектора

Прописивање (од
стране општине)
обавезе редовног
обавештавања
институције за ЕЕ и
ОИЕ (агенција или
оделење) од стране
бужетских
општинских
корисника о
енергетским
карактеристикама
објеката у њиховој
надлежности, на
основу упитника
дистрибуираних од
стране агенција или
Оделење за ЕЕ и
ОИЕ
Успостављање
шеме степендана/хладних дана
од стране
Метеоролошког
Института

x

x

x

x

x

x

Савет за
енергетску
ефикасност
Општина
Одељење за
енергетски
менаџмент

Одељење за
енергетски
менаџмент
Буџетски
корисници са
територије
општине

Метеоролошки
Институт
Одељење за
енергетски
менаџмент

Општина,
Дирекција за
изградњу,
донације

Дирекција за
изградњу,
Општина, ЈКП,
буџетски
корисници

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3:
Развијање шема
енергетског
менаџмента на
локалном нивоу и
развој капацитета

ЗАДАТАК 3:
Дефинисање
правила и
процедура,
обуке за
енергетски
менанџмент,про
моција

Прикупљање
података,
попуњавање базе
података, по
потреби процена
функционалности
и адаптација базе и
упитника и израда
првих извештаја на
основу
прикупљених и
обрађених података
Дизајн шеме
енергетског
менаџмента на
локалном нивоу и у
објектима јавног
сектора
Израда и
публиковање
детаљног Водича
за енергетски
менаџмент у јавном
сектору
Израда брошура о
ЕЕ мерама за
зграде, водоводе,
јавну расвету, као и
за коришћење
ОИЕ у зградама
(сунце, биомаса и
др.);

x

x

x

x

Одељење за
енергетски
менаџмент

x

Одељење за
енергетски
менаџмент

x

Одељење за
енергетски
менаџмент

x

Одељење за
енергетски
менаџмент

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа
Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа
Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа

рој: 1. Страна 42 . Службени лист општине Врбас, 4. јануар 2011. године____

Тренинг курсеви за
енергетске
менаџере

x

Израда регулативе
за успостављање
шема енергетског
менаџмента на
локалном
нивоу, могу се
предвидјети
екстерни
("outsourced")
енергетски
менаџмент и
колективни
енергетски
менаџмент за групе
малих зграда
(ЕСЦО);

x

x

x

Одељење за
енергетски
менаџмент

Општина
Одељење за
енергетски
менаџмент

x

ЕЕ демо-пројекти и
пилот
имплементација
акционих планова
за ЕЕ

Ширење
информација о
резултатима и
публицитет

x

x

x

x

x

x

x

Одељење за
енергетски
менаџмент
Дирекција за
изградњу
Општина
Одељење за
енергетски
менаџмент
Локални и други
медији
Маркетиншка
агенција

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа

Општина

Општина

Могуће
финансира
ње
из кредита
Светске
Банке
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Умрежавање
енергетских
менаџера.
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 4:
Реализација ЕЕ
инвестиција и увођење
ЕЕ грант шема за шири
јавни сектор

ЗАДАТАК 4:
Управљање ЕЕ
инвестицијама и
стварање услова
за повећање
броја
инвестиција у ЕЕ
и ОИЕ

x

x

Припрема,
имплементација и
мониторинг ЕЕ
инвестиција
Припрема
прихватљивих
предлога пројеката,
као и тендерске
документације уз
екстерну подршку
других надлежних и
компетнтних
институција
Покретање
посебних ЕЕ
инвестиционих
програма за јавну
расвјету и системе
водоснабевања,
даљинско грејање
Финансирање/суфи
нансирање студија
оправданости за
развој система за
комбиновану
производња
електричне и
топлотне енергије и
система за
даљинско грејање.

x

x

x

x

x

x

Одељење за
енергетски
менаџмент
Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина

Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина

Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина

Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу
Општина,
донације

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу,
донације

Општина,
Дирекција за
изградњу,
донације
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 5:
Унапређење ЕЕ у
сектору
зграда/стамбеном
сектору

ЗАДАТАК 5:
Побољшање ее у
сектору зграда/
стамбеном
сектору

Спровођење мере
за примену
постојеће
регулативе за
топлотну изолацију

Информативна
кампања и
промовисање ЕЕ у
стамбеном сектору
Обуке и активности
на преносу знања
("know-how") за
инжењере,
грађевинаре,
инсталатере и
оператере

x

x

x

x

x

x

x

x

Спровођење мере
за промовисање
нискоенергетских
зграда и примену
ОИЕ у зградама

x

x

Увођење
индивидуалног
мерења и
промовисање
заједничких ЕЕ
решења у
колективним
зградама

x

x

Одељење за
урбанизам
Грађевинска
инспекција
Одељење за
енергетски
менаџмент
Надзорни органи
Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина
Одељење за
енергетски
менаџмент
Агенција за
енргетску
ефикасност
Покрајнски
секретаријат за
енергетику
ЈП Дирекција за
изградњу
Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина

Инфраструктурни
субјекти у
општини

Општина,
Дирекција за
изградњу

Општина,
Дирекција за
изградњу

Стручни кадар
Општине и
Дирекције за
изградњу,
Екстерна
консултантска
кућа

Општина,
Дирекција за
иуградњу

Дирекција за
иуградњу, ЈКП
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Сертификовање
енергетских
перформанси
јавних зграда

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 6:
ЕЕ у сектору
домаћинства
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 7:
Подизање нивоа
осветљености и
остваривање уштеде у
потрошњи електричне
енергије

ЗАДАТАК 6:
Подизање ЕЕ у
домаћинствима
ЗАДАТАК 7:
Реконструкција
јавне расвете у
општини Врбас

Регулаторне и
друге мере за
омогућавање
алтернативних
финансијских
механизама у
јавном сектору
(уговарање
енергетских
карактеристика,
"Third party
financing" , ESCO и
др.
Спровођење јавне
кампање штедње
енергије за општу
јавност
Израда пројектне
документације и
добијање
грађевинске
дозволе
Припрема,
имплементација и
мониторинг
целокупног процеса
реконструкције
јавне расвете

x

x

x

x

x

x

x

Сертификациона
куђа
Одељење за
енергетски
менаџмент

Одељење за
енергетски
менаџмент
Општина

Општина

Општина,
Донације

x

Одељење за
енергетски
менаџмент
Локални медији

Општина,
Дирекција за
изградњу

x

x

Инфраструктурни
субјекти у
општини
Пројктантске куће

Општина,
Дирекција за
изградњу,
Екстерна
консалтинг
кућа

x

x

x

Дирекција за
изградњу
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ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
Одговорне
(по кварталима
институције
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
РЕСУРСИ
2011 година)
(организације
)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ- УРЕЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 : ЗАДАТАК 1:
Извршити геодетско
Одвођење отпадних и
атмосферских вода

Легализовати
комуналне
објекте
канализације који
нису уписани у
катастар
ЗАДАТАК 2:
Стимулисати
грађане да се
прикључе на
систем градске
фекалне
канализације.

снимање свих
постојећих објеката
канализационог
система који нису
евидентирани у
катастру и исте
уписати
Спровести акцију на
стимулацији
грађана да се
прикључе на
канализациону
мрежу чим се
створе услови

x

x

x

x

Дирекција за
изградњу
ЈКП Стандард

x

x

x

x

ЈКП Стандард
Општина
Врбас

Дирекција
за изградњу
ЈКП
Стандард,
Општина

Општина,
ЈКП
Стандард

ЗАДАТАК 3:
Израдити
пројектну
документацију за
решавање
проблема
одвођења
атмосферских
вода у свим
насељеним
местима општине
Врбас.

Израдити пројектну
документацију за
решавање
проблема
одвођења
атмосферских вода
у свим насељеним
местима општине
Врбас

x

x

x

x

Дирекција за
изградњу

Дирекција
за
изградњу,
Општина

Напомена
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ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
Одговорне
(по кварталима
институције
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
РЕСУРСИ
2011 година)
(организациј
е)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА – УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И ЈАВНИ СЕКТОР
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 :
ЗАДАТАК 1:
Извршити набавку
ЈКП Стандард ЈКП
камиона смећара
x
Стандард,
Унапређење квалитета
општина,
Унапређење
комуналних услуга и
донације
квалитета
јавног сектора
Опремање ЈКП
изношења
ЈКП
“Стандард“ са два
отпада
Општина
аутосмећара
Стандард,
x
Врбас,
Општина
капацитета 15 или
донације
3
Врбас
16+2 м са
потисном плочом у
Укључити насеља
Савино Село и
ЈКП
Косанчић у систем
x
x
ЈКП Стандард
организованог
Стандард
одношења
комуналног отпада
Набавка канти за
смеће од 140
литара за
Донатори,
домаћинства у
x
x
x
x
ЈКП Стандард општина
Савином Селу,
Врбас
1.100 ком + 300 ком.
за замену
оштећених
Набавка металних
контејнера
запремине 1,1 м3,
50 ком. за замену
Донатори,
x
x
x
x
ЈКП Стандард општина
оштећених као и за
продају правним
Врбас
лицима
потенцијалним
корисницима услуга

Напомена
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ЗАДАТАК 2:
Унапређење
система
депоновања
отпада

Набавка 100
контејнера за ПЕТ
амбалажу као и
врећа за
домаћинства која
живе у кућама,
10.000 ком. месечно
за одвајање ПЕТ
амбалаже
Увођења рециклаже
и примарне
селекције, односно,
раздвајање отпада
на месту настанка,
издвајање
секундарних
сировина (ПЕТ,
папир, картон,
лименка)

x

x

x

x

ЈКП Стандард

Донатори,
општина
Врбас

x

x

x

x

ЈКП Стандард

ЈКП
Стандард,
Донације

Легализација
депоније
X

Добијање
интегралне дозволе
за третман отпада
за ЈКП Стандард

X

ЈКП
Стандард,
Одељење за
урбанизам,
Општина
Врбас
ЈКП
Стандард,
Општина
Врбас

Општина
Врбас

Општина
Врбас
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ЗАДАТАК 3:
Унапређенје
услуге
одржавања
зелених
површина

ЗАДАТАК 4:
Трансформација
јавног
комуналног
предузећа

Израда Програма
за планско сечење
и орезивање
дрвећа

Подизање јавне
свести грађана о
очувању биљних
врста као и заштити
зелених површина
Набавка моторних
косачица, тримера,
моторних тестера
за континуирано
обављање посла
Одлука о
раздвајању
Избор
консултантске куће
Студија
оправданости
(економска и
технолошка)
Процес раздвајања

x

x

x

x

x

x

x

x

ЈКП
Стандард,
Одељење за
урбанизам,
комуналне
делатности и
заштиту
животне
средине
ЈКП Стандард
Општина
Врбас
Невладин
сектор
ЈКП Стандард

x

Скупштина
општина
Врбас
ЈКП Стандард

x

x

x

Консултантск
а кућа

Општина
Врбас, ЈКП
Стандард

Општина
Врбас

Општина
Врбас, ОЦД

Општина
Врбас, ЈКП
Стандард
Општина
Врбас
Општина
Врбас, ЈКП
Стандард
Општина
Врбас, ЈКП
Стандард
Општина
Врбас, ЈКП
Стандард
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III
IV

Одговорне
институције
(организације
)

РЕСУРСИ

СЕКТОРСКА ГРУПА - ИНФОРМИСАЊЕ
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1.
Очувати и унапредити
систем локалног
јавног информисања у
општини Врбас као
незаменљиве
компоненте развоја
демократије и потврде
принципа
транспартентности
локлане самоуправе у
вршењу својих
функција.

ЗАДАТАК 1:
Решити питање
просторних
услова за рад ЈП
за информисање,
радиа и ТВ Бачка.

Набавка простора,
адаптација и
опремање
x

x

Општинско
веће,
информативни
центар

Општина,
донатори

x

Информативн
и центар

Информати
вни центар,
општина,
донатори

x

Информативн
и центар

Информати
вни центар,
општина,
донатори

ЗАДАТАК 2:
Обновити
потребну
техничку опрему
ЗАДАТАК 3:
Обезбедити
услове за
прелазак са
аналогног на
дигитални
систем
емитовања, а у
складу са
националаном и
стратегијом ЕУ у
овој области.

Набавка опреме у
складу са
годишњим планом
набавке

x

Доношење
потребних одлука и
набавка потребне
опреме
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I II III
IV

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

x

Општинско
веће, школе

Стручни
кадрови
општинске
управе и
донације

x

Општинско
веће, школе,
тим за
приступачност,
Удружење
грађана

Стручни
кадрови
општинске
управе и
донације

x

Општинско
веће, школа,

Дирекција
за
изградњу и
школа

СЕКТОРСКА ГРУПА - ОБРАЗОВАЊЕ
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1.
Побољшати радне
услове у школама

ЗАДАТАК 1:
Адаптирати и
реконструисати
школске зграде за
рад школа у једној
смени

ЗАДАТАК 2
Адаптирати
школске објекте за
лакши приступ
ученицима са
телесним
инвалидитетима.
ЗАДАТАК 3:
Поставити балон
салу за наставу
физичког
васпитања у ОШ „
Братство
јединство”, коју
похађају и
ученици са
посебним
потребама

Сачинити план
потребних
реконструкција и
извршити
реконструкцију и
адаптацију у складу
са планом

Сачинити план
потребних
адаптација и
извршити
адаптацију у складу
са

x

x

планом

Израда пројекта за
постављање балон
сале
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ЗАДАТАК 4:
Завршетак радова
на 3. фази
доградње ОШ „
Братство
јединство” у
Куцури.
ЗАДАТАК 5:
Извршити
адаптацију
просторија за
потребе музичке
школе у Савином
Селу.
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2.
Унапредити наставне
процесе модерном
наставном опремом

Завршетак
планираних радова

x

Сачинити план
потребних
адаптација и
извршити
адаптацију у складу
са планом

x

x

x

Дирекција за
изградњу,
школа

Дирекција
за
изградњу,
школа,
донатори

x

Музичка
школа,
Дирекција за
изградњу

Дирекција
за
изградњу,
донатори

Школе, МУП
Врбас и
Општинска
управа

Стручни
кадрови
општинске
управе и
донације

Школе,
Оделење за
друштвене
делатности

Школе

ЗАДАТАК 6:
Опремити школе
безбедоносном
опремом.

Израда пројекта
опремања школа

x

ЗАДАТАК 7:
Обезбедити свим
школама приступ
Интернету.

Увођење интернета

x

x
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ЗАДАТАК 8:
Опремити
информатичке
кабинете.

Обезбеђење
потребне опреме за
информатичке
кабинете

x

Школе,
Оделење за
друштвене
делатности

Школе

x

Предшколска
установа

Општинска
управа,
донације

x

Предшколска
установа

Општинска
управа,
донације

Предшколска
установа

Општинска
управа,
донације

x

ЗАДАТАК 9:
Предшколску
установу
опремити новим
машинама за
рубље.

Набавка опреме

ЗАДАТАК 10:
Предшколску
установу
опремити новим
машинама за
пеглање рубља

Набавка опреме

ЗАДАТАК 11:
Опремити
потребним
намештајем
предшколски
објекат „Грлица” у
Куцури

Набавка намештаја

x
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III
IV

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

СЕКТОРСКА ГРУПА – ЗДРАВСТВО (ДОМ ЗДРАВЉА)
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 1 :

ЗАДАТАК 1:
Изградња
здравствене
амбуланте Стари
Врбас

Обезбеђивање
локације за
изградњу
Стварање услова
за почетак
реализације
пројекта
Израда пројекта

Општина Врбас

x

x

Општина Врбас

x

Општина Врбас

x

Изградња објекта

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

x
ЗАДАТАК 2:
Изградња
здравцтвене
амбуланте Куцура

Обезбеђена
потребна
документација
Готов пројекат
здравствене
амбуланте

Општина Врбас

x

Општина Врбас

x

Завршетак објекта
x

x

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

Дирекција
за
изградњу
Дирекција
за
изградњу,
Општина
Врбас
Општина
Врбас
Дирекција
за
изградњу,
донатори
Општина,
Дирекција
за
изградњу
Дирекција
за
изградњу,
донатори
Дирекција
за
изградњу,
донатори
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ЗАДАТАК 3:

Изградња гаража у
Дому здравља за
потребе СХМП

Стварање услова
за почетак
реализације
пројекта

Општина Врбас

x

Израда пројекта

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

x
Изградња објекта
x
ЗАДАТАК 4:
Реновирање и
асфалтирање
околине Дома
здравља

ЗАДАТАК 5:
Наставак
реновирања
фасаде на згради
Дома здравља
ЗАДАТАК 5:
Набавка
"реанимобила" за
СХМП

Стварање услова
за почетак
реализације
пројекта
Асфалтирање
околине Дома
здравља
Наставак и
завршетак
реновирања
фасаде

Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка

x

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

Општина Врбас

x

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

x

Дирекција
за
изградњу,
донатори
Дирекција
за
изградњу,
донатори
Дирекција
за
изградњу,
донатори
Дирекција
за
изградњу,
донатори
Донатори

Дом здравља

x

Донатори

Дом здравља

Дом
здравља

Дом здравља

Дом
здравља

x

x
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ЗАДАТАК 6:
Набавка возила за
поливалентну
патронажу

Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка

ЗАДАТАК 7:
Набавка два
комби возила за
санитетски
транспорт
ЗАДАТАК 8:
Набавка возила
(пик-ап) за
техничку службу
ЗАДАТАК 9:
Набавка УЗ за
педијатрију

ЗАДАТАК 10:
Набавка
микроскоп за
цитолошку
лабораторију

Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка
Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка

Дом
здравља

Дом здравља

Дом
здравља
Дом
здравља

x

x

Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка
Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка

Дом здравља

Дом здравља
x

x

Дом здравља
Дом здравља

Дом
здравља
Дом
здравља

x

Дом здравља

x

Дом здравља

Дом
здравља
Дом
здравља

x

x

Дом здравља
Дом здравља

Дом
здравља
Дом
здравља

x

x

Дом здравља

Дом
здравља
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ЗАДАТАК 11:
Набавка заштитне
радне одеће и
обуће

Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка

ЗАДАТАК 12:
Континуирана
едукација
запослених
ЗАДАТАК 13:
Увођење ИСО
стандарда

Акредитација
предавања
Ангажовање
предавача из
других институција
Формирање
комисије за
спровођење
поступка јавне
набавке
Одабир
консултанске куће

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Дом здравља

Дом
здравља

Дом здравља

Дом
здравља
Дом
здравља

Дом здравља

x

x

x

Дом здравља

Дом
здравља

Дом здравља

Дом
здравља

Дом здравља

Дом
здравља

x

x

x
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)
I
II
III
IV

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

Секторска група: Здравство (Апотека)
СПЕЦИФИЧА
Н ЦИЉ 1 :

ЗАДАТАК 1:
Решавање
имовинских односа

Решавање имовинско
–правних односа
везаних за Градску
Апотеку

ЗАДАТАК 2:

Стварање услова за
почетак реализације
пројекта

Изградња Апотеке у
Куцури

x

Општина Врбас

x

Општина Врбас
Општина Врбас,
Апотека

x

Израда пројекта

Општина Врбас
x

Изградња објекта
x

x

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

ЗАДАТАК 3:
Прављење прилаза за
доставу лекова у
Апотеци Б.Д.Поље

ЗАДАТАК 4:
Увођење гаса у
објектима Апотека
Б.Д. Поље, Змајево и
Равно Село

Општина Врбас,
Апотека

Стварање услова за
почетак реализације
пројекта

x

Асфалтирање
прелаза за доставу
лекова

x

Стварање услова за
почетак реализације
пројекта

Општина Врбас

ЈП Дирекција и
Општина Врбас

Општина Врбас,
Апотека,
донатори
Општина Врбас,
Апотека,
донатори
Општина Врбас,
Апотека,
Дирекција за
изградњу
Општина Врбас,
Апотека,
донатори

Општина Врбас

x

Општина Врбас,
Апотека,
Дирекција за
изградњу, Врбас
Гас
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Израда пројекта

Општина Врбас
Врбас-гас
x

Формирање комисије за спровођење
поступка јавне
набавке
Радови на увођењу
гаса
ЗАДАТАК 5:
Набавка аутомобила
за доставу лекова

ЗАДАТАК 6:
Континуирана
едукација запослених
ЗАДАТАК 7:
Увођење ИСО
стандарда
ЗАДАТАК 8:
Расписивање нових
специјализација
ЗАДАТАК 9:
Акредитација

Апотека
x

x

Формирање комисије
за спровођење
поступка јавне
набавке
Набавка
Акредитација
предавања
Ангажовање
предавача из других
институција
Рад на увођењу ИСО
стандарда - 4.фаза
Сертификација
Планирање врсте и
броја
специјализација
Доношење одлуке о
слању на специјализацију и реализација
Формирање комисије
Одабир консултанске
куће

Општина Врбас,
Апотека,
Дирекција за
изградњу, Врбас
Гас
Апотека

x

Општина Врбас
Врбас-гас
Апотека

Врбас Гас,
Дирекција за
изградњу
Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

Апотека

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

СПЕЦИФИЧА
Н ЦИЉ 1.

ЗАДАТАК 1:
Формирати сталну
поставку Музеја –
обезбедити простор и
средстава за сталну
поставку Музеја

Очување
историјског и
културног
наслеђа
општине
Врбас
СПЕЦИФИЧА
Н ЦИЉ 2.
Унапређење
професиона
лне понуде у
култури

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
АКТИВНОСТИ
2011 година)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА - КУЛТУРА
Наставак радова на
формирању
сталне
поставке музеја
x

ЗАДАТАК 2
Основати општински
савет за културу

Донети одлуку о
оснивању савета,
израдити план и
програм

ЗАДАТАК 3:
Наставак радова на
позоришту у Врбасу

Наставак изградње
позоришта у складу
са пројектом и
предвиђеном
динамиком

ЗАДАТАК 4:
Издавати годишње
публикације на
основу усвојених
годишњих планова о
активностима у
култури
ЗАДАТАК 5:
Издвајање дела
простора у Галерији
за продају слика

Израда годишње
публикације о
активностима о
култури

Одлука о издвајању
дела простора у
галерији за продају
слика и адаптацију

x

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

Културни центар музеј

Стручни кадрови
музеја,
ангажовани
експерти,
донатори

x

Одељење за
друштвене
делатности,
Културни центар,
Општинско веће

Стручни кадрови
општинске
управе

x

Културни центар,
Дирекција за
изградњу

Дирекција за
изградњу, Фонд
за капитална
улагања

Културни центар

Културни центар

Културни центар

Културни центар

x

x

x

x

x

x

x

x
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СПЕЦИФИЧА
Н ЦИЉ 3.
Унапређење
аматерских
културних
садржаја

СПЕЦИФИЧА
Н ЦИЉ 4.
Унапређење
људских
ресурса за
рад у
култури

ЗАДАТАК 6:
Набавка софтвера за
компијутерску обраду
слика у Галерији
ЗАДАТАК 7:
Обновити градски хор
и основати орекестар
Културног центра
ЗАДАТАК 8:
Обезбеђивање
простора ради
укључивања младих
у културни живот
Врбас
ЗАДАТАК 9:
Одржавање
општинских смотри
аматерског
стваралаштва на
основу усвојених
годишњих планова
ЗАДАТАК 10:
Одржавање
манифестација на
основу усвојених
годишњих планова
ЗАДАТАК 11:
Стимулисање развоја
кадрова у области
културе на основу
усвојених годишњих
планова

Набавка софтвера и
потребне
компјутерске опреме
за обраду слика

x

Формирати и почети
са радом хора

x

Донешење одлуке о
уступању простора за
рад младих и
опремање

x

Културни центар галерија

Културни центар,
Општина,
донатори

Културни центар

Културни центар

Културни центар,
Канцеларија за
младе

Општина,
донатори

Припреме и
одржавање
општинских смотри
аматерског
стваралаштва на
основу усвојених
планова

x

x

x

x

Културни центар

Културни центар,
општина

Припреме и
одржавање
манифестација на
основу усвојених
планова

x

x

x

x

Културни центар

Културни центар,
општина

x

x

x

x

Културни центар

Културни центар,
општина

Реализација
програма о
усавршавању
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ЦИЉЕВИ

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 1.
Очување
здравља и
промоција
здравог стила
живота грађана
кроз бављење
спортом

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2.
Јачање улоге
физичког
вежбања
младих у
предшколском и
школском
узрасту

ЗАДАЦИ

ЗАДАТАК 1:
Формирати
асоцијацију "Спорт за
све"

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
АКТИВНОСТИ
2011 година)
I
II
III
IV
СЕКТОРСКА ГРУПА - СПОРТ
Одржати оснивачку
скупштину и донети
оснивачка акта.

ЗАДАТАК 2:
Израда правилника о
коришћењу
спортских објеката
ЦФК
ЗАДАТАК 3:
Завршити спортске
хале у Равном Селу,
Бачком Добром Пољу
и Савином Селу.

формирање комисије
и усвајање
правилника о
коришћењу спортских
објеката

ЗАДАТАК 4:
Санација спортских
терена у општини
Врбас
ЗАДАТАК 5:

Конкурисати код
донатора за средства
за санацију спортских
терена

Израда плана и
програма спортских
такмичења основних
школа

Наставити радове на
изградњи спортских
хала

x

x

x

x

Усвојити план и
програм спортских
такмичења ученика
основних школа
x

x

x

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

x

Представници
грађана, синдикалне организације привредних
друштава и других организација

x

Управни одбор
ЦФК, Општинско
веће

Спортски радници
ЦФК и спортска
удружења Врбаса

x

Дирекција за
изградњу,
Школе, Фонд за
капитална
улагања АПВ

Фонд за капитална
улагања,
Дирекција за
изградњу

Школе,
Дирекција за
изградњу,
Општинско веће

Донатори,
општина

Општинска
управа, ЦФК,
Основне школе

Стручни кадрови
општинске управе
и ЦФК

Стручни кадрови
школа и општине

Напомена
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СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 3.
Унапређење
квалитетног
спорта у
општини Врбас

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 4.
Успостављање
услова за
бављењем
спортом за лица
са
инвалидитетом

ЗАДАТАК 6:
Дефинисати
критеријуме за
расподелу средстава
у спорту

Израда и усвајање
критеријума за
расподелу буџетских
средстава за спорт

ЗАДАТАК 7:
Израда програма за
оспособљавање и
едукацију кадрова у
спорту

Формирање комисије
за израду програма
за оспособљавање и
едукацију кадрова у
спорту

ЗАДАТАК 8:
Израда правилника о
стипендирању
перспективних
спортиста

Формирати комисију
за израда
Правилника о
стипендирању
перспективних
спортиста

ЗАДАТАК 9:
Формирање
спортског одбора за
бављење питањима о
учешћу лица са
ивалидитетом у
спортским
активностима

Формирати одбор и
дефинисати
критеријуме за
коришћење спортских
објеката лица са
инвалидитетом

ЗАДАТАК 10:
Израда плана
прилагођавања
спортских објеката
лицима са
инвалидитетом

Усвојити план за
прилагођавање
спортских објеката
лицима са посебним
потребама

x

Одбор за спорт,
Општинско веће

Општина

x

x

Одбор за спорт,
Општинско веће

Општина

x

x

Одбор за спорт,
Општинско веће

Општина

x

Одбор за спорт,
Општинско веће

Општина, ОЦД

x

x

x

Спортски одбор
за лица са
посебним
потребама,
Општинско веће

Општина, ОЦД
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2.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2005, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Акциони план за спровођење Стратешког плана
развоја социјалне заштите општине Врбас за 2011. годину.

Члан 2.

Акциони план за спровођење Стратешког плана развоја социјалне заштите
општине Врбас за 2011. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-62/2010-I/01
Дана: 30. децембра 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 1. Страна 65 . Службени лист општине Врбас, 4. јануар 2011. године___
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2011. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТ

ПОТРЕБНО
(по кваврталима
2011. година)
I

II

III

Одговорне
институтије
(организације)

РЕСУРСИ

Напомена

Постојећи
стручни кадрови

Ангажовање и
едукација
нових кадрова
преко
конкурса
Јавних радова

Непостојећи:
трошкови
пружања услуге
850.000 дин.

Обухваћени су
трошкови
хонорара,
материјални
трошкови,
набавке
опреме и
медицинског и
санитетског
материјала

IV

СЕКТОРСКА ГРУПА – СТАРА ЛИЦА
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
1:
Унапредити положај
остарелих лица у
општини Врбас кроз:
А) Побољшање
квалитета и обима
постојећих услуга у
социјалној заштити
старих,
Б) континуирано
информисање о
доступним услугама
и правима,
Ц) и кроз
успостављање нових
целовитијих услуга
(дневни центар,
сервис на точковима,
кућа нега)
запослених на
активној
партиципацији
старих особа и
једнакој доступности
свим кросницима

1.2.проширење обима
корисника постојеће
услуга помоћи и неге
у кући за минмално
10% са корисницима
из свих МЗ општине
Врбас уз
субвенционисан
услугу хране на
точковима и услугу
физикалне терапије
при Клубу за стара и
одрасла лица

Едукција нових
Кадрова ради
покривања
већег броја
корисника

1.3. проширење
обима корисника
програма Црвеног
крстаза развој
добросуседске
помоћи „брига за
сгтаре“ за 10% више
годишње

Едукација и
регрутовање
нових
волонтера ради
покриваеа
већег броја
корисника
Организовање
рад службе

Ангажовање
нових карова

1. Национална
служба за
запошљавање
Х
2. Геронтолошки
Центар Врбас

Х

Х

Х

Х

1. Члан
Опшсатинског већа
за здравство и
социјалну политику
2. Геронтолошки
Центар Врбас

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Црвени крст

Црвени крст

Постојећи
стручни кадрови
простор
Непостојећи:
трошкови
пружања услуге
850.000 дин.
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТ

1.4. У другој половини 2011.
године при Геронтолошком
центру развити целовит
концепт успостављања
Фнрбнох врнзтс зс дзстс
ливс и одонр дс
инбслифизрзом

Планирање и
пројектовање
услуга уз
одређивање
критеријума
финансирања
услуга
Планирање
потребних
кадрова за
Дневног Центра

1.5. и 1.6. Током прве
половине 2011. године, при
Геронтолошком центру
доградња, опремање и
стављање у фукцију
дневног центра за старе и
ОСИ за 50 корисника
саетом услуга:
- исхрана,
- основа здравствена нега
и одржавање хигијене,
- физиотерапетутс-ке
услуге,
- дневни боравак за одмор
и радноокупациону
терапију,
- организован превоз
корисника

Извођење радова
на доградњи
објекта, набавка
намештаја,
опреме и
материјала за
функционисање
Дневног центра

ПОТРЕБНО
(по
кваврталима
2011. година)
I II III IV

Одговорне
институтије
(организације)

РЕСУРСИ

Напомена

1. Геронтолошки
Центар Врбас
2. Члан Општинског
већа за здравство и
социјалну политику

Х

Постојећи
стручни кадрови

1.Геронтолошки
Центар
Х
2. Члан Општинског
већа за здравство и
социјалну политику

1.Геронтолошки
Центар

Х

2. Члан Општинског
већа за здравство и
социјалну политику

Х

1. Герентолошки
центар
2. удружење
пензионера
3. Удружења ОЦИ

Организовање и
свакодневни рад
службе: Пружање
услуга у Центру
Х

Х

Постојећи
стручни кадрови

Постојећи :
трошкови
доградње,
набавке опреме
и материјала и
25.000.ооо дин,
Постојећи
Стручни
кадрови
Непостојећи :
трошкови за
хонораре,
материјални и
други трошкови
3.890.ооо дин,

Фонд за
капитална
улагања
25.000,000 динара

Покрајински
секретаријат за
социјалну
политику и
демографију
3.000.000 дин.
Буџет општине
Врбас 890.000
дин.
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ЦИЉЕВИ

СПЕЦИФИЧАН
ЦИЉ 2:
Јачати
осетљивост и
солидарност
локалне
заједнице
(институција,
локалне власти
и грађана)
према
целовитим
потребама
сгтрарих особа
кроз активности
усмерене на
екукацију о
значају стааре
популације
јачање
викибтерутна

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТ

2.1. Током 2011. и надаље Развој и спровође-ње
плана информисања о
остваривању права и
новим локалним услугама социјалне заштите

Израда и спровођење
плана информисања
јавности о раду Комисије за
спровођење акционих
планова из области
социјалне заштите
Израда информативног и
пропагандног материјала
(брошуре, web sajta)
Континуирано информисање остарелих лица о
услугама социјалне заштите
и другим правима кроз презентацију услуга путем медија и трибина при Месним
заједницама бар једном
годишње

2.2. – 2.3.
Tоком 2011. године и
надаље спродити план за
информисање грађана о
правима и услугама
социјалне заштите са
елементима промотивно
едукативне камшање

2.4. 2.5.
До средине 2011.
припремити и до краја
2011. оранизовати серију
од 6. округлих столова на
тему ства-рања Водића за
остваривање права
старих особа са инвалидитетом за кориснике и
з астручњаке које се баве
старима

2.6. Пропозиција
интегрисаности старих
особа у свакодневно
живот грађана кроз
годишње организовање
културних и спротских
активности

Припрема материјала,
организација одкруглих
столова и прелом и
штампање материјала
посебно за кориснике и
посебно стручњаке из
различитих институција

Организација култруних и
спротских активности са
учешћем старих и др.
Грађана општине Врбас.

ПОТРЕБНО
(по кваврталима
2011. година)
I
II I I V

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Одговорне институтије
(организације)
1. Комисија за спровођење
акционих планова из
области социјалне заштите
2. Члан Општинског већа
за здравствемп о социјалну
политику
1. Комисија за спровођење
акционих планова из
области социјалне заштите

Х

Постојећи стручни
кадрови

непостојећи
Трошкови израде
60.000 динара

Комисија за спровођење
акционих планов из облсти
соијалне заштите

непостојећи
трошкови
организације
трибина 60.000
динара

1. Комисија за спровођење
акционих планов из области
социјалне заштите.
2. Члан Општинског већа за
здравствено и социјалну
политику.
3. Директори руководиоци:
Герентолошког центра,
Дома задравља,Удружења
пензионера (свих
категорија), Удружење ОСИ
Културног центра,
Спортског центра

Постојећи стручни
кадрови

Х

Х

РЕСУРСИ

Герентолошки центар

Непостојећи
трошкови
организације
округлих столова и
штампања Водича
170.000 динара

Постојећи:
Искуство досадашњим организацијама
Непостојећи:
трошкови организације 75.000 динара

Напомена
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТ

СПЦИФИЧАН ЦИЉ
3:

3.1. Током 2011.
организовати састанке
Савета за праћење
спровођења Акционог
плана

Током 2011. године
организаија састанака тела
4 пута годишње.

Унапређење
људских,
материјалних ,
финансијских и др.
Капацитета пружаоци
локалних услуга
социјалне заштите
кроз:
а) формирање и
развијање унутар
општине и регије
б) снимање. потреба
старих, континуиране
едукације и
информисање.
ц) планско,
рационално и
економично
решавање просторно
техничких услова за
рад

3.2. Почетком 2011.
године дефинисати и
потписати протоколе о
сарадњи и поступању
између пружаоца услуга
социјалне заштите из
јавног, приватног и
цивилног сектора
3.3. Током 2011. године
израдити социјалне
карте за насељена
места Змајево, Савино
Село, Куцура и Врбас.

Х

Састављање Протокола и
потписивање

Договор о начину
састављања и вођења
Социјалних карти корисника

Испитивање довијслнох
дзсња котидникс
3.4.Током 2011. године
обезбеђивање
адекватног простора за
НВО и Удружења
грађана која помажу
старим особама.

ПОТРЕБНО
(по кваврталима
2011. година)
I II III IV

Х

1. Комисија аа провођење
акционих планова из
области социјалне
заштите.
2. Члан Општинског већа
за здравство и социјалну
политику.
1.Удружење грађана

Х

Х

Изналажење адекватног
простора
Х

Х

1. Комисија за
спровођење акционих
планова области
социјалне заштите
2. Члан Општинског већа
за здравствено и
социјалну политику.

РЕСУРСИ

Постојећи:
Трошкови
организације
састанака
10.000 динара.

1. Комисија аа провођење
акционих планова из
области социјалне
заштите.
2. Члан Општинског већа
за здравство и социјалну
политику.

Х

Х

Х

Одговорне институтије
(организације)

Х

1. Комисија аа провођење
акционих планова из
области социјалне
заштите.
2. Члан Општинског већа
за здравство и социјалну
политику.

Непостојећи:
Трошкови
2000.000 дин.

Напомена
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТ

3.5. Током 2011. године
да Комисија за
спровођење акционих
планова из области
социјалне заштите
општине Врбас
успостави контакте са
представницима
сличних комисија и
другим општинама ради
размене искуства и
планирања заједничких
едукација, пројеката
развоја услуга,
медијских наступа и
друге сарадње.

Организација сусрета
представника општина из
региона.

ПОТРЕБНО
(по кваврталима
2011. година)

Одговорне институтије
(организације)

1. Комисија аа провођење
акционих планова из
области социјалне
заштите.

РЕСУРСИ

Напомена

Постојећи:
стручни кадрови

2. Члан Општинског већа
за здравство и социјалну
политику.

Х

Непостојећи:
Трошак
организације
сусрета 85.000.
динара.

УКУПНО:
30.500.000 обезбеђена
средства
Потребна средства:
2.500.000. дин.
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОС
ТИ

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
( по кварталима
2011 година)

I
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА Ц ИЉНУ ГРУПУ РОМИ
1.Унапређење 1.1. У току прве
Прикупљање и
положаја
половине
обрада
Рома у
2011.године
података и
општини
направити План формирање
Врбас кроз
рада и створити
базе података
успостављањ
заједничку базу
е Канцеларије података за
за ромска
Роме у општини
питања
Врбас
Едукација и
ажурирање
базе података

х

II

III

Одговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

1.Црвени крст
Врбас
2.НВО Осмех

Постојећи:
Волонтери
Црвеног крста
и НВО Осмех

IV

Потребни:
3.000,00

х
1.Црвени крст
Врбас
2.НВО Осмех

х

Теренским
радом
обезбедити
податке за
ажурирање
социјалне
карте ромске
заједнице

х

Напомена

1.Црвени крст
Врбас
2.НВО Осмех
3. МЗ Куцура
4. МЗ Р.Село
5. МЗ Змајево

Постојећи:
Волонтери
Црвеног крста
и НВО Осмех
Потребни:
20.000,00

Материјал
ии
трошкови
потребни
за
реализацију
анкете

Трошкови
едукације

Постојећи:
Сарадници
Црвеног крста
и НВО Осмех
Потребни
100.000,00

Трошкови
теренског
рада
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1.2. До краја
2011.године (и у
току прве
половине
2012.године)кон
тинуирано
промовисати
људска права и
постићи
сензибилизацију
заједнице за
ромска питања

1.3.До краја
2011.године
обезбедити
простор и
едукованог
сарадника за
отварање
Канцеларије за
ромска питања

Направити
дугорочни план
и програм
активности у
области
унапређења
положаја Рома
у општини
Врбас
Пројекти
(Црвени крст
Врбас) који
имају за циљ
афирмацију
ромске културе

1.Црвени крст
Врбас
2. НВО Осмех

Потребни:
Примери
добре праксе
из других
општина

х

1.Црвени крст
Врбас

х

Постојећи:
Кадрови

х

х

Постојећи:
Сарадници и
волонтери
Црвеног крста
Врбас

х
Потребни:
160.000,00

Пројекти НВО
Осмех који
афирмишу
толеранцију и
интеркултурал
ност

1.НВО Осмех

х

х

х

Постојећи:
Сарадници и
волонтери
НВО Осмех

х
Потребни:
160.000,00

Одређивање
критеријума
конкурса за
сарадника

1.Комисија за
радне односе
општинске
управе
х

х

х

Трошкови
реализациј
е пројекта

х

Постојећи:
Докумет СП
Потребни:
Документ о
систематизац
ији радног
места
сарадника

Трошкови
реализациј
е пројекта
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у партнерству
са суседним
општинама
Обезбеђивање
простора за
канцеларију

1.Начелник
општинске
управе Врбас
х

х

х

Постојећи:
Просторије у
власништву
општине

х
Потребни:
Простор
(30.000,00)

Едукација
сарадника за
ромска питања

1.НВО Осмех
2.Црвени крст
Врбас
х

х

х

х

Постојећи:
Техничка и
стручна
подршка
реализацији
тренинга
Потребни:
20.000,00

2.Подстицање
самоорганизо
ваности
ромске
популације у
општини
Врбас,хоризо
нтално и
вертикално
повезивање
са сродним
организација
ма

2.1. До краја
2011.године
формирати
Удружење
ромске
популације у
општини Врбас
и извршити
едукацију
лидера
Удружења

Организова-ње
трибина у
циљу
анимирања
Рома за
оснивање
удружења

х

х

х

х

1.Руководила
ц одељења за
друштвене
делатности
општинске
управе

Постојећи:
Техничка и
стручна
подршка у
реализацији
трибине
Потребни:
8.000,00

1. НВО Осмех
2. Црвени

Постојећи:
Техничка и

Трошкови
(струја,
телефон)

Трошкови
реализациј
е тренинга

Трошкови
реализациј
е трибине
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Организова-ње
едукације за
лидере

крст Врбас
х

х

х

х

Формирање
докумената и
радних тела
Удружења
х

3.
Обезбеђење
додатних
стимулативни
х мера за
Роме
општине
Врбас за
наставак
школовања

3.1.Toком
2011.године
обезбедити
средства за
стимулацију
деце за редовно
похађање
школе- трајан
задатак

3.2. До краја
2011.године
обезбедити
средства за

Подела
школског
прибора,као
вид позитивне
дискриминациј
е за 100
ученика
Обезбедити
средства за
плаћање
продуженог
боравка у
основним
школама за
ромску децу
Едукација у
сарадњи са
референтним
ромским

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Група
грађана
ромске
националност
и
еманципована
кроз пројекте
за едукацију
ромских
лидера
1.Црвени крст
Врбас

стручна
подршка за
реализацију
едукације
Потребни:
20.000,00
Постојећи:
Примери
добре праксе
Потребни:
10.000,00

х

1.НВО Осмех
2. Црвени
крст Врбас

Трошкови
формализа
ције
Удружења

Постојећи:
Спискови
ученика у
школама

х

1.Општинска
служба за
заштиту деце
и бригу о
породици
2.Центар за
социјални рад

Трошкови
реализациј
е пројекта

Потребни:
300.000,00
Постојећи:
Дневни
боравци у
школама
Потребни:
300.000,00
Постојећи:
Техничка и
стручна
подршка у

Трошкови
набавке
уџбеника

Трошкови
услуга
дневног
боравка
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едукацију 1
ромског
асистента у
општини Врбас

организацијама

х

х

х

х

реализацији
едукације
Потребни:
50.000,00

Иницирати
сарадњу
ромског
асистента са
школама

х

х

х

х

1.Руководила
ц одељења за
друштвене
делатности
општинске
управе

Постојећи:
Афирмативни
ставови
школе према
ромском
питању
Потребни:
Протокол о
сарадњи

УКУПНО

1.181.000,00

Трошкови
едукације
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СЕКТОРСКА ГРУПА – ДЕЦА И ОМЛАДИНА
ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

1.СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ : Унапређење
положаја деце и
омладине
креирањем
могућности за
целовитију и
ефикаснију заштиту
уз њихово активно
учешће у
дефинисању
потреба и креирање
програма који ће
најадекватније
одговорити на
идентификоване
приоритетне
потребе

1.1
Формирати
стручно,
мултисекторско тело
на нивоу Општине
које ће се бавити
децом и омладином
уз обавезно учешће
представника деце и
омладине – toком
2011 године

дописи свим институцијама , школским и
омладинским
парламентима о
намери
именовање лица која
чине стручно
мултисекторско тело
на нивоу Општине
које ће се бавити
децом и омладином

1.2.
стварање системске
базе података деце и
омладине од 0-29
година – почетак
2011године

формирање листе
иницијално
неопходних података
за постављање
системске базе

систематизација
постојећих података и
идентификација
података који
недостају

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(2011. година)

+

+

+

+

+

Одговорне
институције
(организације)
Комисија
за
спровођење
акционих планова из
области
социјалне
заштите
- Директори основних
школа
- Директори средњих
школа
- Директор Дома
здравља
-Начелник полиције
- општински Јавни
тужилац
- Директор Центра за
социјални рад

РЕСУРСИ

Напомена

Постојећи:
Постојање комисије

Постојећи:
Постојање
институција и кадрова

Стручно
мултисекторско тело
на нивоу Општине

Постоје кадрови и
институције које се
баве децом и
омладином.
Недостаје формирано стручно тело

Стручно
мултисекторско тело

Постојећи ресурси –
институције и њихове
базе података. Недостају
хонорари активних
учесника у потрази
постојећих и недостајућих података
100 000 дин

Други
задатак је
условљен
реализациј
ом првог
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

сачињавање плана
динамике
прикупљања података
и именовање
одговорних актера за
прикупљање
недостајућих
података са теренаобрада података

1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ :
Унапређење положаја
деце и омладине
креира-њем могућности
за целовитију и ефикаснију заштиту уз
њихово активно учешће
у дефини-сању потреба
и креирање програма
који ће најадеква-тније
одговорити на
идентификоване
приоритетне потребе

1.3. подстицати рад
ученичких и
омладинских
парламената, од
сваке школе тражити и мишљење о
проблемима деце и
омладине које има
школски парламент,
нарочито приликом
израде акционих
планова –
континуирано

Сваком школском и
омладинском
парламенту послати
писмо о намерама и
текст стратегије
социјалне заштите
који се односи на
децу и омалдину

именовање
представника деце
и омладине који ће
активно учествовати
у реализацији
стратегије и
наведеног задатка

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(по кварталима
2011 година)

Одговорне
институције
(организације)

Постојећи ресурси искуства институција
система у истражи-вању
проблема у социјалној
средини Недостајући су
хоно-рари за спровођење
истражи-вања и материјални трошкови
истраживања 100 000 дин

стручно тело
+

+

+

+

Одговорни
актери

Комисија
спровођење
акционих
планова
области
социјалне
заштите

РЕСУРСИ

за
из

- Стручне
службе
основних и
средњих школа
- Председници
школских
парламената
- Председник
омладинског
парламента

- постојање школских
парламената
- постојање
омладинског
парламента
- НВО "Осмех",
иницијатор формирања
омладинског
парламента у Врбасу
Постојећи ресурси
-школски парламенти
-омладински парламент
-НВО "Осмех"

Напомена
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ
1.4.
Направити
протокол о
сарадњи
институција и
невладиних
организација у
области
превенције
болести
зависности у току
2011. године. До
краја 2011.
направити план
акције и кренути у
синхронизовану
акцију

АКТИВНОСТИ
Организација
скупова свих
система
неопходних у
превенцији
болести
зависности и
доношење
протокола о
сарадњи

Организација
скупова свих
система
неопходних у
превенцији
болести
зависности ради
доношења
алгоритма одн.
корака у
решавању
појединачних
случајева
зависности и
злоупотребе ПАС
у Општини

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(2011. година)

+

+

+

+

Одговорне институције
(организације)
- одбор за превенцију
болести зависности,
Начелник сектора
друштвених делатности
општине Врбас,
Директори и
руководиоци:
Дома
здравља основних
школа
средњих школа
Центра за социјални
рад НВО који се баве
децом и омладином
Начелник полиције
општински
Јавни
тужилац
- одбор за превенцију
болести зависности,
Начелник сектора
друштвених делатности
општине Врбас,
Директори и
руководиоци:
Дома
здравља основних
школа
средњих школа
Центра за социјални
рад НВО који се баве
децом и омладином
Начелник полиције
општински
Јавни
тужилац

РЕСУРСИ


сви системи
постоје у Општини

Недостају средства
за ангажовање
стручних лица
100 000 дин.

Сви ситеми постоје у
Општини
Недостају средства
за ангажовање
стручних лица:
100 000 дин

Напомена
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ
Увођење у практичну примену конференције случаја
формирањем тела
које ће пратити
ефикасност
примене алгоритма
у решавању појединачних случајева
злоупотребе ПАС и
давати мишљење о
спорним
случајевима

2.СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ :
Унапређење
квалитета,
обима и
доступности
постојећих и
развијање
нових услуга
локалне
заједнице
намењених
заштити деце,
младих и
породице.

2.1. Састављање
проткола о
сарадњи између
поливалентне
патронажне
службе Дома
здравља Врбас и
свих актера
пружалаца услуга
социјалне заштите
на територији
општине Врбас у
оквирима
предвиђеним
законом до краја
2011. године

формирање
наведене службе
Састављање и
потписивање
протокола од
стране
заинтересованих
актера

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ (2011.
година)

+

+

+

Одговорне институције
(организације)

- одбор за превенцију
болести зависности,
Начелник сектора
друштвених делатности
општине Врбас,
Директори и руководиоци: Дома здравља
+
основних школа
средњих школа
Центра за социјални рад
НВОкоји се баве децом и
омладином
Начелник полиције
општински Јавни тужилац
Министарство здравља и
+
Дом здравља
Директори и руководиоци:
Дома Здравља, Центра за
социјални рад,
Геронтолошког центра,
Црвеног крста, основних и
средњих школа,
удружења грађана и др.
+

РЕСУРСИ
Сви наведени
системи
Недостају
Хонорари учесника
тела које се бави
овом
проблематиком
четири пута
годишње:
150 000 дин

Постоје кадрови и
простор
Постоје кадрови и
простор

Напомена
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2.4.Формирање
Центра за
превентивне
активности или
Диспанзера за
ментално
здравље у оквиру
Дома здравља
Врбас- рад са
младима који су у
ризику .

У оквиру Дома
здравља правно
проширити
делатност одсека
здравственог
васпитања и на
Саветовалиште за
очување
породичног
здравља
стручно
оспособљавање
два лица за рад у
породичној терапији
при Саветовалишту
за очување
породичног
здравља

+ +

+

+

Министарство здравља
Дом здравља - Одсек
здравственог васпитања
Начелник
сектора
друштвених делатности
општине Врбас

- постојање
кадрова

општински Одбор за
превенцију болести
зависности

Постојање
институција

Директор Дома здравља

-недостајуће недовољан број
едукованих
постојећих кадрова
- обезбеђивање
простора.

Недостајуће –
едукација из
породичне
терапије за два
стручна радника
500 000 дин
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ЦИЉЕВИ
3.СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ :
Створити
боље услове
за раст
наталитета
кроз
обезбеђивање
додатних
стимулативних
мера за
родитеље и
породице

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

3.1 Регресирана
социјална давања
из општинског
буџета ,
*бесплатна и
регресирана
ужина за децу у
основним
школама, *дневни
боравак за децу
са сметњама у
развоју,
*бесплатан и
регресиран превоз
за ученике
средњих школа,
*бесплатан превоз
за студенте
путнике) поступно
превести у
бесплатна у
складу са
критеријумима
општине који су на
снази – до краја
2014. г.

Већ постојеће
критеријуме и
бројеве корисника
за бесплатне и
регресиране ставке
испитати и
поделити у групе
приоитета .
Након
успостављања
категорија у складу
са
буџетом
Општине корисника
давања који су до
сада
били
дефинисани
као
регресирани
превести
у
бесплатне

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(2011. година)

Одговорне институције
(организације)

РЕСУРСИ

Начелник сектора за
друштвене делатности

Постојање сектора
у локалној
самоуправи

Члан Општинског већа
задужен за здравство и
социјалну заштиту

Постојање сектора
у локалној
самоуправи

Напомена

Број: 1. Страна 81 . Службени лист општине Врбас, 4. јануар 2011. године___
3.СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ :
Створити
боље услове
за раст
наталитета
кроз
обезбеђивање
додатних
стимулативних
мера за
родитеље
породице

3.2. обезбеђивање
посебне ставке у
буџету Општине
за намене
награђивања деце
и омладине која су
освојила једно од
прва три места на
државном нивоу и
ван ње из било
које области
друштвеног
ангажмана –
почети са
реализацијом
крајem 2012.

Испитивање броја
деце и омладине
која су освојила
једно од три места
на такмичењима од
општинског до
републичког и
вишег нивоа

Комисија
за
спровођење акционих
планова из области
социјалне заштите

Недостаје –
хонорари за
ангажовање у
прикупљању
информација о
резултатима и
информисање
одбора о тим
подацима
50 000 дин

Буџетом
општине
испитати
могућности
и
начине
континуираног
финансирања

Начелник сектора за друштвене делатности,

3.3 Формирање
базе података о
броју даровите
деце и омладине у
општини и
обезбеђивање
услова за даљи
развој
планирањем
средстава за ове
намене у буџету.
Приоритет
Општине –почети
шк.2011/ 2012

Испитати број
даровите деце и
омладине из
различитих области

Комисија за спровођење акционих планова
из области социјалне заштите,Стручно
мултисекторско тело на нивоу Општине које
ће се бавити децом и омладином

Стручно
мултисекторско тело
на нивоу општине које
ће се бавити децом и
омладином,
Стручне службе
предшколске и
школских установа

Постоје кадрови
недостају –
хонорари за
спровођење
испитивања
и материјални
трошкови
150 000 дин
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

4.СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ :

4.1. Наставити
програм едукације
локалне заједнице
о последицама
злоупотребе
психоактивних
супстанци који је
почео 2004.
године и од 2011.
године проширити
његов обим и
интезитет кроз
нове облике
превентивног рада
као што су
вршњачке групе,
рад са ризичним
групама, увођење
активиста и
лидера међу
родитељима који
воде превентивне
активности,
мултидисциплина
рни дискусиони
клубови, спорт,
креативно
изражавање
трајање до 2014.
године

1.а/Пресек рада
свих школа, Одсека
здрав. васпитања и
Општинског одбора
за превенцију
болести зависности,
са јасно
дефинисаним
активностима,
садржајима и
темпом.

Подизање
нивоа знања у
средини о
могућностима
очувања и
унапређења
здравља у
моменту када
је оно
квалитетно,
одн. када је
особа здрава.

б/ Стицање увида у
рад НВО из ове
области и других
чинилаца који се
дотичу ове теме:
локалних медија,
Културног центра
Врбаса
в/ усагласити
садржаје, програме
и активности
превенције болести
зависности

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(2011. година)

+

+

+

+

Одговорне
институције
(организације)
одбор за превенцију
болести зависности,
Начелник сектора
друштвених
делатности општине
Врбас,
Директори и
руководиоци:
Дома здравља,
основних школа,
средњих школа,
Центра за социјални
рад, НВО који се баве
децом и омладином,
Начелник полиције
општински Јавни
тужилац
Директори локалних
медија
Директор Културног
центра

РЕСУРСИ
Кадрови и
институције
Недостају – хонорари
за кадрове који ће
радити прикупљање
информација.
30.000 дин за
потребе послужења
деце и младих

Напомена

Број: 1. Страна 83 . Службени лист општине Врбас, 4. јануар 2011. године___
ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

4.СПЕЦИФИЧ
НИ ЦИЉ :

4.2. Неопходна је
даља надградња
базе података о
величини проблема
злоупотребе супстанци међу децом и
омладином новим
истраживањима .
База је неопходна
због планирања
праваца у
превентивним
активностима
4.3 . формирање
клубова
лечених
зависника
(млад и њихове
породице), због
обезбеђивања
услова за
одржавање
стабилне
апстиненције –

Подизање
нивоа знања у
средини о
могућностима
очувања и
унапређења
здравља у
моменту када
је оно
квалитетно,
одн. када је
особа здрава.

АКТИВНОСТИ

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(2011. година)

Прикупљање
анкетног
материјала
током 2012.г.

Одговорне институције
(организације)
Одсек за здравствено
васпитање
Општински одбор за
превенцију болести
зависности

1.рад Клуба
породица које у
свом саставу
имају члана који
је у
апстиненцији

+

+

+

2. Рад клуба
лечених
алкохоличара
једном месечно

+

+

+

Одсек за здравствено
васпитање,
општински одбор за
+
превенцију болести
зависности

РЕСУРСИ
Кадрови Одсека

Постојање породица
које имају своје
чланове у стабилној
апстиненцији
Постојање кадрова
који воде клубове
Одсек за здравствено Средства
за
васпитање,
функционисање клуба
+ општински одбор за
превенцију
болести 150 000 дин
зависности

Напомена
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

4.СПЕЦИФИЧНИ 4.4
ЦИЉ : Подизање Од почетка 2011.
нивоа знања у године интензисредини
о вирати рад и
фокусираност
могућностима
очувања
и педијатријске
службе, одсека
унапређења
здравственог
здравља
у васпитања и
моменту када је Центра за
оно квали-тетно, социјални рад на
одн. када је мере за рано
особа здрава.
откривање младих
са ризиком
5.
5.1.
СПЕЦИФИЧАН
До децембра
ЦИЉ:
2008.год.
едуковано је
Подизање
путем
знања свих
једнодневног
друштвених
семинара до сада
актера и свести
220 особа. План је
у средини о
да се до половине
величини
2011. године
проблема и
едукује укупно 500
начинима
особа.
решавања
питања
злоупотребе
психоактивних
супстанци

АКТИВНОСТИ
Набављање
довољне
количине тестова
за
откривање
психоактивних
супстанци
у
организму
и
рутинско
обављање
наведене анализе

ПОТРЕБНО
ВРЕМЕ
(2011. година)

Одговорне институције
(организације)
општински Одбор за
превенцију
болести
зависности
Директор
Дома
здравља

+

+

+

+

1. Током октобра,
новембра
и
децембра
2008
кроз
два
једнодневна
семинар
је
прошло још 70
особа
2.
на
основу
петогодишњег
плана активности
Општинског
одбора едуковати
и преосталих 280
особа

РЕСУРСИ
Постојање
лабораторије
Постојање одсека
-Недостају
неопходне количине
уринских тестова
300 000 дин

општински Одбор за
превенцију болести
зависности

Постојећи кадрови и
постоји
буџет
општинског одбора

Одсек за здравствено
васпитање Дома
здравља

+

+

општински Одбор за
превенцију болести
зависности

Постојећи кадрови и
постоји
буџет
општинског одбора

Одсек за здравствено
васпитање Дома
здравља
УКУПНО:

1.730.000,00

Напомена
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ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

СЕКТОРСКА ГРУПА - ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
1.Формирати
Прикупити
Радити на формирању
заједничку
искуства из
базе за ОСИ
базу података околине
за ОСИ
Направити базу
података
2. Унапредити 2.1. развој
-усвајање измене
систем
Центра за дневни
Одлуке о социјалној
локалне
боравак деце и
заштити грађана
соц.заштите
омладине ометене општине Врбас и
особа са
у развоју
увођење нове услуге
инвалидитето
-увести Центар за
м повећањем
дневни боравак деце и
квалитета и
омладине ометене у
обима
развоју
постојећих
-извршити адаптацију
услуга и
простора и опремање
увођењем
нових услуга

-запослити 3 стручна
лица, 1 медицинску
сестру, 1 неговатељицу
и чистачицу

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
(по кварталима
2011. година)
I II III
IV
+ +

+ +

+ +

+

Oдговорне
институције
(организације)

РЕСУРСИ

Одељење
друштвених
делатности ,
ЦСР,ЦК, МНРО и
друга удружења
Председник
Општине

Постоје кадрови

Друштво за помоћ
МНРО у сарадњи са
Дирекцијом за
изградњу

Потребна
средства

Одељење за
друштвене
делатности у
сарадњи са
Националном
службом за
запошљавање

Потребна
средства

7.000.000

1.000.000

Напомена

Обезбеђена
средства од
стране
фонда за
Капитална
улагања
Део
средстава би
финансирала општина а
за део плата
конкурисало
би се код
донатора
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3. Омогућити
равноправнос
ту
школовању и
предшколском
збрињавању
деце са
сметњама у
развоју у
општини
Врбас,
увођењем
инклузивног
приступа

4.јачање осетљивости и
солидарности
локалне
заједнице
према целовитим потребама деце и
омладине са
сметњама у
развоју

3.1. Током
школске 20102011. године
пратити школовања и спровођење
индивидуално
образовног плана
или индивидуалног начина рада
деце са сметњама
у развоју на бази
инклузивног
приступа у
предшколској
установи и
основним и
средњим школама
4.1.Информисање
грађана о правима
и услугама
социјалне заштите
за децу и
омладину са
сметњама у
развоју у циљу
сензибилизације
заједнице за
потребе ОСИ

-именовање и
уходавање рада
интерресорне Комисије
за процену додатне
образовне, здравствене
и социјалне подршке
деци и ученицима на
бази инклузивног
приступа
-упис деце са
сметњама у развоју у 1.
разред основне школе

+

Председник Општине

Постоје и
кадрови,
накнада
трошкова рада
интерресорне
комисије

Медијска промоција о
потребама и правима
ОСИ путем локалног
радија и ТВ Бачка

+

+

+

+

Комисија за
спровођење акционих
планова из области
социјалне заштите

Постоје кадрови

4.2.организовати
округле столове
на тему ОСИ и
њихова права и
могућности
4.3. Континуирано
информисати ОСИ

Припрема и
организовање округлог
стола Одржавање
предавања, трибина и
др
.штампање брошуре

+

+

+

+

Друштво МНРО и
комисија за
спровођење акционих
планова из области
социјалне заштите
Комисија за
спровођење акциониих
планова и друштво
МНРО

Постоје кадрови
Потребна
средства

1.000.000
динара
+

+

Основна школа у
сарадњи са Друштвом
за помоћ МНРО

20.000
Постоје кадрови
Потребна
средства
25.000
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5. Омогућити
лакше
кретање
особа са
инвалидитето
м и приступ
јавним
институцијама
уклањањем
архитектонски
х баријера

5.1. Током 2011.
године омогућити
приступ свим
јавним објектима
(домови здравља,
поште, општински
органи, школе,
суд, полиција)
уклањањем
архитектонских
баријера –
изградњом
приступних рампи
или обарањем
ивичњака

УКУПНО ЗА
ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

-сачинити целовити
план за уклањање
архитектонских
баријера на јавним
објектима
-поставити приступне
рампе на објектима
СУД-а и општине

+

+

Локална самоуправа

Постоје кадрови

Локална самоуппава

Потребна
средства
300.000

-извршити обарање
ивичњака у I зони за
насељено место Врбас

+

Локална самоуправа

Потребна
средства
100.000
Укупно
9.445.000
Потребно:
2.445.000

Обезбеђена
средства
7.000.000
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СЕКТОРСКА ГРУПА ПОРОДИЦА
1. Унапредити
1.1. доступност
квалитет
услуга што
постојећих услуга већем броју
и увести нове
корисника
услуге
соц.заштите

1.2. Повећати
број корисника
''Народне
кухиње'' за
25%

2. Унапредити
целовиту
функционалност
породице формирањем нових
услуга социјалне
заштите
усмерених ка
превенцији
проблема у
породици и
пружању подршке
и помоћи
породици у кризи

2.1. оснивање
Клубова
корисника са
истим или
сличном
проблематико
м /школа за
радитеље/

квартали

I II

III

IV

-формирање радне
групе и усвајање
регресиране скале за
продужени боравак
- реализовати услугу у
граду Врбасу

- направити списак
потенцијалних
корисника
- сваког месеца
одобрити 100 оброка

Одељење
друштвених
делатности,
ЦСР и школе
Председник
општине
+ +

+

+ +

+

-прикупљање података
о постојећој пракси у
окружењу

+

-основање Клуба
хранитеља
-оснивање Клуба за
децу и омладину са
сметњама у развоју

+

+

+ +

+

-перманентна едукација

+

+ +

+
+

Постоје
кадрови
Потребна
средства:
360.000,00

Радна група
Члан
општинског
већа за
здравство и
социјалну
политику,
ЦСР
Комисија за
спровођење
акционих
планова из
области
социјалне
заштите
Центар за
социјални
рад
Центар за
социјални
рад
Друштво
МНРО
Локална
самоуправа

Постоје
кадрови
Трошкови кухиње
600.000,00

Постоје
кадрови
Потребна
средства:
50.000

Постоје
кадрови
Потребна
средства:
50.000
50.000,00

да би се
финансирало
по 5 ученика
у 4 основне
школе у
граду
потребно је
50.000 на
месечном
нивоу
Обезбеђена
донација
„Carnex“-а
током целе
2011. године
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3. Унапредити и
повезати
сарадњу међу
институцијама
које се баве
насиљем у
породици

3.1. Развијање
сарадње и
комуникације у
самој општини
као и регији
3.2.Континуира
но праћење и
анализирање
годишњих
извештаја и
стања на
терену

-формирати радну
групу
- израда протокола

+

+ +

+

Општински
одбор

- формирање мобилног
тима
- израда флајера
- организовање
''округлих столова''

+

+ +

+

ЦСР и
полицијс

- увести још један
термин у раду
Саветовалишта за брак
и породицу

+

+ +

+

ЦСР

+

+ +

+

Одбор и ЦСР

3.3.Перманент
на едукација и
информоисањ
е јавности
УКУПНО ЗА
ПОРОДИЦУ

Стара лица
Роми
Деца и омладина
Особе са инвалидитетом
Породица

Потребна средства:
Обезбеђена средства:
Потребна средства (буџет општине и остали извори):

350.000,00

250.000,00

50.000,00

1.760.000,00

УКУПНО – циљне групе:
-

Постоје
кадрови

30.500.000,00
1.181.000,00
1.730.000,00
9.445.000,00
1.760.000,00

44.616.000.00
35.000.000,00
9.616.000,00

Конкурисати
код донатора

Конкурисати
код донатора
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