
ОДЛУКА РУКОВОДИОЦА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОДГОВОРОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

МЕРА ИЗ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ 

  

  

Основна школа „ 4. октобар“ Глогоњ 

Адреса: Трг маршала Тита 8  

Деловодни број: 1263 

Датум: 01.12.2022.г.  

   

На основу члана 20. став 1. тачка 3) Закона о родној равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 52/21, 

члана 4. став 1. тачка 3) Правилника о изради и спровођењу Плана управљања ризиком од повреде 

принципа родне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 67/22- даље: Правилник), директор школе 

горе наведеног дана доноси  

   

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „4. ОКТОБАР“ У ГЛОГОЊУ  

за 2023. годину  

   

1. Одређује се лице одговорно за спровођење мера из Плана управљања ризицима од повреде 

принципа родне равноправности (даље: План управљања ризицима) у Основној школи „4. октобар“ 

Глогоњ за 2023. годину.  

2. Лице одговорно за спровођење мера из Плана управљања ризицима је:  

1) Станојка Урошевић, распоређена на пословима педагога школе  

Тачка 2. ове одлуке са именованим лицем одговорним за спровођење мера из Плана управљања 

ризицима чини саставни део тог плана за 2023. годину.  

3. Лице из тачке 2. ове одлуке дужно је да:  

- активно учествују у спровођењу мера из Плана управљања ризицима, пратећи њихов утицај на 

превенцију ризика од повреде принципа родне равноправности у ОШ „4. октобар“ у Глогоњу;  



- остварују сарадњу са лицем задуженим за послове  у вези са доношењем и извештавањем о 

спровођењу овог плана   

- учествују у процени ризика у областима рада, односно пословним процесима који су нарочито 

изложени ризицима од повреде принципа родне равноправности ради формулације превентивних 

мера и рокова за њихово предузимање;  

- учествују у изради годишњег Извештаја о спровођењу Плана управљања ризицима од повреде 

принципа родне равноправности, који обавезно садржи: податке о доносиоцу плана управљања 

ризицима; процену степена ризика, вероватноће настанка и могућих последица ризика; списак мера 

садржаних у годишњем плану управљања ризицима; информације о томе да ли су мере из годишњег 

плана управљања ризицима спроведене и разлоге због којих мере евентуално нису спроведене.  

- обављају и друге послове у вези са применом чл. 19-24. Закона и Правилника.  

4. Одлуку јавно објавити на огласној табли (и на интернет страници органа јавне власти, уколико 

постоји).  

5. Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.  

   

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 20. став 1. тачка 3) Закона и члана 4. став 1. тачка 3) Правилника предвиђено је 

одређивање лица одговорних за спровођење мера из Плана управљања ризицима од повреде 

принципа родне равноправности (даље: План управљања ризицима).  

Одредбама члана 19. став 2. Закона регулисано је да се План управљања ризицима доноси после 

процене ризика, чија је методологија ближе разрађена у члану 3. Правилника.  

Будући да је чланом 20. Закона регулисано да План управљања ризицима садржи: (1) области и 

процесе који су нарочито ризични за повреду принципа родне равноправности и процену степена 

ризика; (2) превентивне мере којима се отклањају ризици и рокове за њихово предузимање; и (3) 

податке о лицима одговорним за спровођење мера из Плана управљања ризицима, произилази да 

обвезник доношења Плана управљања ризицима одређује лице која ће бити одговорна за 

спровођење мера из овог плана, као и да се подаци о именованом  лицу уносе у наведени план и да 

чине његов саставни део.  

Одредбама члана 21. Закона, регулисано је да су обвезници доношења Плана управљања ризицима 

органи јавне власти (без обзира на број запослених и радно ангажованих лица у њима), а чланом 

24. истог закона, предвиђено је да План управљања ризицима могу донети и правна лица и 

организације која нису обвезници доношења тог плана.  

Ради јавности у раду  ову одлуку треба јавно објавити на огласној табли (и на интернет страници 

органа јавне власти, уколико постоји).  

Такође, у погледу рокова, предвиђено је да ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.  



У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву одлуке.  

   

 
   директор  

        

      ____________________ 

Драган Јањић 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЛУКА РУКОВОДИОЦА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

ИЗРАДЕ  ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ и ИЗВЕШТАЈА   

  

  

Основна школа „ 4. октобар“ Глогоњ 

Адреса: Трг маршала Тита 8  

Деловодни број: 1264 

Датум: 01.12.2022.г.  

   

На основу члана 20. став 1. тачка 3) Закона о родној равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 52/21, 

члана 4. став 1. тачка 3) Правилника о изради и спровођењу Плана управљања ризиком од повреде 

принципа родне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 67/22- даље: Правилник), директор школе 

горе наведеног дана доноси  

   

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗРАДЕ  ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ и 

ИЗВЕШТАЈА  У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „4. ОКТОБАР“ У ГЛОГОЊУ  

за 2023. годину  

   

1. Одређује се лице задужено  за послове израде  Плана управљања ризицима од повреде принципа 

родне равноправности (даље: План управљања ризицима) у Основној школи „4. октобар“ Глогоњ за 

2023. годину.  

2. Лице задужено за послове израде  Плана управљања ризицима је:  

1) Сандра Цветковски Стојку, распоређена на пословима секретара школе  

2. Лице из тачке 2. ове одлуке дужно је да:  

- учествује у процени ризика у областима рада, односно пословним процесима који су нарочито 

изложени ризицима од повреде принципа родне равноправности ради формулације превентивних 

мера и рокова за њихово предузимање;  

- учествују у изради Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности  и 

годишњег Извештаја о спровођењу Плана управљања ризицима од повреде принципа родне 



равноправности, који обавезно садржи: податке о доносиоцу плана управљања ризицима; процену 

степена ризика, вероватноће настанка и могућих последица ризика; списак мера садржаних у 

годишњем плану управљања ризицима; информације о томе да ли су мере из годишњег плана 

управљања ризицима спроведене и разлоге због којих мере евентуално нису спроведене.  

- остварују сарадњу са лицем задуженим за послове  спровођења мера из Плана управљања 

ризицима од повреде принципа родне равноправности   

3. Одлуку јавно објавити на огласној табли (и на интернет страници органа јавне власти, уколико 

постоји).  

4. Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.  

   

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 19. став 2. Закона регулисано је да се План управљања ризицима доноси после 

процене ризика, чија је методологија ближе разрађена у члану 3. Правилника.  

Одредбама члана 21. Закона, регулисано је да су обвезници доношења Плана управљања ризицима 

органи јавне власти (без обзира на број запослених и радно ангажованих лица у њима), а чланом 24. 

истог закона, предвиђено је да План управљања ризицима могу донети и правна лица и организације 

која нису обвезници доношења тог плана.  

Ради јавности у раду  ову одлуку треба јавно објавити на огласној табли (и на интернет страници 

органа јавне власти, уколико постоји).  

Такође, у погледу рокова, предвиђено је да ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.  

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву одлуке.  

   

 
     

      __  директор__________ 

       

______________ 

Драган Јањић 

   

 


