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59.  На основу члана 43 .  Закона о буџетском систему («Службени гласник 

Републике Србије», број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11 ) ,  члана 32. став 1.  

тачка 2. Закона о локалној  самоуправи («Служб ени гласник РС», број  

129/2007),  и члана 39 .  став 1. тачка  2. Статута општине Оџаци 

(«Службени лист општине Оџаци», број  17/08  и 27/10), Скупштина 

општине на 36. седници одржаноj  08.09.2012.године, донела је   
 

О  Д  Л  У  К  У  
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2012. ГОДИНУ  

 
Члан 1.  

 У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2012 .  годину 

(«Службени лист општине Оџаци», број  11 /11, 2/12 и 9/12), у члану 1. 

став 2. износ од „845.044.937“ динара замењује се износом „874.181.519“ 

динара.  

 У члану 1. став 3. износ „763.935.551“ замењује се 

износом „793.072.133“ динара.  

 У члану 1. став 4. износ „763.935.551“ замењује се 

износом „793.072.133“ динара, и износ „430.951.808“ динара замењује се 

износом „ 460.088.390“ динара.  

 
Члан 2.  

У члану 2. у тачки 1. износ „717.028.1 57“ замењује се износом 

„746.164.739“ динара, у тачки 2. износ „736.935.551“ замењује се износом 

„793.072.133“ динара  

 

Члан 3.  

У члану  3. у табели „ПРИХОДИ И ПРИМАЊА“ конто 713120-

Порез  на имовину,  износ од „24.000.000“ замењује   се  износом 

„24.600.000“ .  

Колона укупно 713 - износ „40.250.000“ замењује се износом 

„40.850.000“.  

Конто 741520 -накнада за коришћење шума и пољопривредног 

земљишта - износ од „10.863.418“ замењује   се  износом „39.400.000“.  

Колона укупно 741 -  износ „38.063.418“ замењује  се износ ом 

„66.600.000“.  

Колона укупни текући приходи 7 - износ „717.028.157“ замењује  

се износом „746.164.739“.Колона укупно планирани приходи и примања и 

остала средства износ „845.044.937“ замењује  се износом „8 74.181.519“.  

 
Члан 4.  

У члану 4.  у табели „РАСХОД И ПО НАМЕНАМА“:  

Расходи за запослене економска класификација 411 у колони 3 –  

Средства из буџета износ од „145,573,502“ се замењује износом 

„145,742,502“, економска класификација  412 социјални доприноси  на 

терет послодавца износ од „26,528,028“ замењује се износом  

„26,558,028“, Социјална давања  запосленим економска класификација 

414 у колони 3 –  Средства из буџета износ од „3,893,002“ се замењује 

износом „4,193,002“; а у колони 5 –  Укупна средства износ од 

„166,492,653“ се замењује износом од „166,662,653“, износ од 

„30,005,275“ се замењује износом од „ 30,035,275“, а  износ од 

„4.772.072“ замењује се износом од „5.072.072“ динара.  
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Укупно 41 износ из колоне 3 „183,409,096“ се замењује 

износом „183,909,096“, а у колони 5 износ од „209,320,564“ замењује се 

износом „209,820,564“.  

Коришћење услуга и роба –  Трошкови путовања  економска 

класификација 422 у колони 3 средства из буџета  износ од „1,724,760“ 

замењује се износом  од „1,524,760“ а у колони 5 –  Укупна средства 

износ од „2,384,760“ се замењује износом од  „2,184,760“  

Услуге по уговору -економска класификација 423 у колони 3 

средства из буџета  износ од „74,811,900“ замењује се износом од 

„100,798,389“ а у колони 5 –  Укупна средства износ од „78,648,400“ се 

замењује износом од „104,634,889“  

Специјализоване услуге  - економска класификација 424 у 

колони 3 средства из буџета  износ од „20,177,464“ замењује се износом  

од „20,527,464“ а у колони 5 –  Укупна средства износ од „22,364,464“ се 

замењује износом од „22,714,464“  

Текућe поправкe и одржавање  - економска класификација 425 у 

колони 3 средства из буџета  износ од „31,864,273“ замењује се износом  

од „28,864,273“ а у колони 5 –  Укупна средства износ од „34,880,273“ се 

замењује износом од „31.880,273“  

Укупно 42 износ из колоне 3 „182,846,511“ се замењује износо м 

„205,983,000“, а  у колони 5 износ од „207,889,971“ замењује се износом 

„231,026,460“.  

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 

економска класификација 451 у колони 3 средства из буџета  износ од „  

73,295,431“ замењује се износом  од „74,295,431“ а  у колони 5 –  Укупна 

средства износ од „75,670,589“ се замењује износом од „76,670,589“  

Укупно 45 износ из колоне 3 „73,295,431“ се замењује износом 

„74,295,431“, а у колони 5 износ од „75,670,589“ замењује се износом 

„76,670,589“.  

Донације  и трансфери  - економска класификација 463 у колони 3 

средства из буџета и колони 5 износ од „136,202,504“ замењује се износом  

од „135,452,504“  

Укупно 46 износ из колоне 3 и 5 „155,202,504“ се замењује износом 

„154,452,504“,   

Основна средства  - зграде и грађевински објекти  - економска 

класификација 511 - износ из колоне 3 „47,172,900“ се замењује износом 

„52,172,900“, а у колони 5 износ од „73,022,900“ замењује се износом 

„78,022,900“.  

Машине и опрема - економска класификација 512 - износ из колоне 3 

„20,217,683“ се замењује износом „20,464,776“, а у колони 5 износ од 

„21,117,683“ замењује се износом „21,117,776“.  

Укупно 5 износ из колоне 3 „69,406,583“ се замењује износом 

„74,656,676“, а у колони 5 износ од „96,156,583“ замењује износом 

„101,406,676“,  

 Укупни расходи из колоне 3 „763,935,551“ се замењује износом 

„793,072,133“, а у колони 5 износ од „845,044,937“ замењује износом 

„874,181,519“.  

 
Члан 5.  

У члану 5.  у табели „РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА“, раздео 1,  

Глава 2 –Извршни и законодавни органи,  финансијски, фискални 

и спољни послови –  Председник општине и општинско веће  

-  на позицији 8- Расходи за запослене економска класификација 

411 у колони 7 и 9 –  износ од “7.600,000“ се замењује износом од 

„8,020,000“ динара,  

-  на позицији 9- социјални доприноси  на терет послодавца  

економска класификација 412 у колони 7 и 9 –износ од “1,361,000“ се 

замењује износом од „1,441,000“ динара,  
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-  на позицији 14 - став 6.  - Чланарина за Р.Р.  асоцијацију 

“Бачка“ економска класификација 424 у колони 7 и 9 - износ од“600 ,000“  

се замењује износом од „950,000“ динара,  

-  отвара  се нова  Позиција 19/1  на економској  класификациј  511 -

Куповина  непокретности - пословна зграда  - у износу од 5,000,000  динара 

у колони 7 и 9.  

Укупно  колона 7 и 9 износ од „27,482,860“ се замењује износом 

од „33,332 ,860“ динара .  

 

Глава 3 - Опште услуге -Општинска управа   

-  Расходи за запослене економска класификација 411 у колони 7 

и 9 –износ од „71,700,000“ се замењује износом „71,280,000“,  

-  економска класификација  412 социјални доприноси  на терет 

послодавца износ од „12,752,000“ замењује се износом „12,672,000“;  

-  Расходи за социјална давања запослених економска 

класификација 414 у колони 7 и 9 –  износ од „2,450,000“, замењује се 

износом „2,750,000“;  

-  Текуће поправке и одржавањеа –фасада старе зграде -  

економска класификација 425 у колони 7 и 9  износ од „3,000,000“ се  

брише.  

Укупно  колона 7 и 9  износ од „119,509,332“ се замењује 

износом од „116,309,332“ динара.  

 

Глава 8 –  ЈП “Дирекција за изградњу“ Оџаци, позиција 184  

-  Расходи за запослене економска класификација 411 у кол они 7 и 

9–износ од “5,800,000“ се замењује износом од „5,970, 000“ динара,  

-   Позиција 185 -економска класификација  412 социјални 

доприноси  на терет послодавца износ од „ 1,032,000“  замењује се 

износом  „1,062,000“;   

 Укупно колона 7 износ од „41,605,500“ се замењује износом од 

„41,805,500“ динара,  а у колони 9 износ од „67,305,500“ се замењује 

износом од „67,505,500“ динара.  

           

Глава 10.02 Развој  заједнице –  Програм заштите и уређења 

пољопривредног земљишта:  

-  позиција 208 - Услуге по уговору - економска класификација 

423 у колони 7 и 9  износ од „6,728,281“ се замењује износом од 

„34,014,770“ динара;  

-  отвара се нова позиција –  машине и опрема - економска 

класификација 512 у колони 9 за износ „250,093“  

-   позиција 209 -Услуге по уговору - економска класификација 423 

у колонама 7 и 9 износ од „4,135,137“ се замењује износом од „5,135,137“ 

динара.  

Укупно  колона 7 и 9 износ од „49,038,757“ се замењује износом 

од „77,575,339“ динара .  

 

Глава 10.03 Развој  заједнице –  Пројекти, економска 

класификација 423 Суфинансирање пројеката (од других нивоа власти)  

-  позиција 217, економска класификација 423, износ у колони 7 и 

9 од „4,742,000“ динара мења се и гласи „2,742,000“,  

-  позиција 218 - Суфинансирање пројеката (од др.нивоа власти) - 

економска класификација 451 износ у коло ни 7 и 9 од „3,000,000“ динара 

мења се и гласи „4,000,000“,  

-  позиција 221 -Међународна сарадња -прошкови путовања - 

економска класификација 422 износ у колони 7 и 9 од „200,000“ динара,  

брише се.  
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-  позиција 222 -Услуге по уговору за међународну сарадњу - 

економска класификација 423 износ у колони 7 и 9 од „300,000“ динара,  

брише се.  

Износ Укупно колона 7 и 9 износ од „8,242,000“ се замењује 

износом од„6,742,000“ динара.  

 

У глави 12 –  Услуге рекреације и спорта –  Спортски савез општине,  

отвара се нова позиција  232 /1,  економска класификација 463 - Трансфери 

осталим нивоима власти - за зараде у колонама 7 и 9 за износ од „250.000“ 

динара.  

Укупан износ за функцију 810 у колонама 7 и 9 износ од  

„10,533,480“ мења се износом „10.783.480“ динара  

 

У глави 19 –  Здравство некласификовано на другом месту,  позиција  

265 ,  економска класификација 463 -Текуће поправке и одржавања опреме и 

возила у колони 7 и 9 износ  од „3.000.000“ динара, мења се и гласи 

„2,000,000“ динара.  

Укупан износ за функцију 760 у колонама 7 и 9 износ од 

„19,248,000“ мења се износом „18.248.000“ динара.  

Укупни расходи износ из колоне 3 „763,935,551“ се замењује 

износом „793,072,133“, а у колони 5 износ од „845,044,937“ замењује износом 

„874,181,519“.  

Члан 6 .  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у 

«Службеном листу» општине Оџаци.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број:  011-31/2012-II    Председник Скупштине општине  

Дана:08.09.2012.године         Милош Пејчић ,с.р.  

         ОЏАЦИ       

         

60. На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљиш ту  (  “Сл. Гласник 

Републике Србије” број  62/2006  и  41/2009) и члана 39. став 1. тачка. 7.  

Статута  општине Оџаци ( “Службени лист општине Оџаци” бр.17/08 и 

27/10), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде  бр.  320 -111689/1/2012-14 од  03.09.2012. године, Скупштина 

општине Оџаци на својој  36. седници одржаној  дана 08.09.2012. године,  

донела је  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ , 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   

ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ ЗА 2012.  ГОДИНУ  

 
I 

Овим Програмом врше се измене и допуне Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Оџаци за 

2012. годину  („Службени лист општине Оџаци“ број  4/2012).  

 

II 

У Уводном делу Годишњег програма заштите,  уређења и кори шћења 

пољопривредног земљишта општине Оџаци за 2012. годину  („Службени лист 

општине Оџаци“ број  4/2012), иза тачке „1.3. ОДВОДЊАВАЊЕ И 

НАВОДЊАВАЊЕ“, додаје се нова тачка „1.4“ која гласи:  

„1.4. УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА  
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Стање постојећих пољских путева и отресишта захтева редовно 

одржавање и уређење путне мреже. Примена савремене механизације у 

пољопривредној  производњи (машине велике снаге и габарита) захтева и  

уређивање путева и саобраћајница у складу са тим потребама, те се у те 

сврхе издвајају значајна средства, као једне од најзначајнијих мера 

Годишњег програма.“.  

III 

У табеларном делу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Оџаци за 2012.  годину, табела „8. План 

прихода сопственог учешћа“, мења се и гл аси:  

ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа  

  

извор средстава    (дин)  

Пренета средства   
                                         

37,575,339,00  

Планирана средства од закупа пољопривредног 
земљишта у  државној  својини по Програму  2012.        

40,000,000.00  

УКУПНО  77 .575,339,00  

 

Табела  „9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта“ мења се и гласи :  

 

ТАБЕ ЛА  9 .      Програм утв рђивања  ра дова  н а  за ш ти ти ,  уређ ењ у и  коришћ ењу  пољопривре дног  
земљишт а  

наме не  у лаг ања  
површи на  у  

hа ,  бро ј  
узорака  

предр ачу нск а  
вредно ст  

улаг ањ а (ди н )  

констр укци ја  фин ан сир ањ а  

сопс тв ено  уч ешћ е  
други  

извори  

(% )  (ди н )  (% )  (дин )  

Ком аса ц и ја  п ољ оп рив р едн о г  
зе мљишта   

1 , 24 0 , 54 1  10 0 %  1 , 24 0 , 54 1  
  

Одводњ ава ње  
пољ оп р ивр едн о г  зе мљ ишта   

13 ,4 05 ,4 13  10 0 %  13 ,4 05 ,4 13  
  

наво дњав ањ е 
пољ оп р ивр едн о г  зе мљ ишта   

12 ,8 27 ,0 27  10 0 %  12 ,8 27 ,0 27  
  

Из гр адњ а,  ур е ђењ е и  
одр жав ањ е ат арс ких  п ут ева  и  

кан ала   
30 ,6 08 ,1 20  10 0 %  30 ,6 08 ,1 20  

  

Уре ђ ење  и  оп ре ма ње  
пољ очув арс ке  слу жб е   

12 ,8 22 ,5 22  10 0 %  12 ,8 22 ,5 22  
 
  

об еле жав ањ е па р цел а 
држ авн ог  з ем љишт а   

82 7 , 02 7  10 0 %  82 7 , 02 7  
  

I  У РЕ ЂЕ ЊЕ  
ПО ЉОПРИ ВР ЕД НОГ  

ЗЕ МЉ ИШТ А   
71 ,7 30 ,6 51   71 ,7 30 ,6 51   

  

Под иза ње и  га ј ење  
вет ро за шт итн их  по ј асев а   

4  , 56 7 , 5 68  10 0 %  4  , 56 7 , 5 68  
  

I I  ЗАШТ ИТА 
ПО ЉОПРИ ВР ЕД НОГ  

ЗЕ МЉ ИШТ А   
4 , 56 7 , 56 8   4 , 56 7 , 56 8  

 0 . 00  

Oпр е мањ е ко м иси ј е  за  
из рад у  го дишњ е г  пр о гр ам а и  

накн ад а  к ом ис и ј е  з а  
спр ово ђе ње  ј ав но г  п осту пк а  

лиц ита ц и је   

45 0 , 09 3  10 0 %  45 0 , 09 3  

  

студ и ј с ко -  ист ра жив ачк и   82 7 , 02 7  10 0 %  82 7 , 02 7    
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рад ов и  

I I I  СТ УД ИЈ СКО -
ИСТ РАЖ И ВАЧКИ  Р АДО ВИ  
КОЈИ  ТРЕТ ИР АЈ У 
ПРО БЛ ЕМ АТ ИКУ ЗЕМ ЉИ Ш ТА   

1 , 27 7 , 12 0  10 0%  1 , 27 7 , 12 0  

 0 . 00  

уку пно ( I + I I +  I I I )   77 ,5 75 ,3 39   77 ,5 75 ,3 39    

IV 

 Овај  програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

“Службеном листу општине Оџаци”.  

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ OЏАЦИ 

 

Број:  011 -32 /2012-II     Председник Скупштине,  

Дана: 08.09.2012.године        Милош Пејчић,с.р.  

           ОЏАЦИ  

 

61.  На основу члана 100. став 4 и 5. Закона о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/09), члана 6. Одлуке о формирању 

буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“ бр. 17/09) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 17/08), Скупштина општине 

Оџаци на 36.  седници одржаној  дана 08.09.  201 2 .  године доноси:  

 

ПРОГРАМ  

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ ЗА 2012. ГОДИНУ  

 

 У Програму заштите животне средине општине Оџаци за 2012. годину           

(  „Службени лист општине Оџаци“, бр.  9/12) у табели,  под редним бројем 1. 

„Сузбијање амброзије“ тачка 1.1 . ,  у делу назива активности, мења се и 

гласи:  

 „Сузбијање амброзије ,  спровођењем поступка директног уговарања са 

ЈКП „Услуга“ Оџаци,  која испуњава услове за обављање овог посла“.  

 

 У табели под редним бројем 4. „Праћење квалитета површинских вода“ 

тачка 4.1. у делу назива активности, мења се и гласи:  

 „Мониторинг површинских вода на јавним купалиштима –  Базен-

Оџаци,  „Штранд“ Богојево и Језеро у Бачком Грачацу ,  спровођењем 

поступка директног уговарања са ЈКП „Услуга“ Оџаци, која испуњава услове  

за обављање овог посла“.  

 У табели под редним бројем 4. „Праћење квалитета површинских вода“ 

тачка 4.2. у делу назива активности мења се и гласи:  

 „Мониторинг отпадних вода на реципијенту ,  спровођењем поступка 

директног уговарања са ЈКП „Услуга“ Оџаци, која испуњава у слове за 

обављање овог посла“.  

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ОЏАЦИ  

 

Број:  011-33/2012- II      Председник Скупштине  

Дана :  08.09.  2012. године        Пејчић Милош,с.р.  

       О Џ А Ц И   
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62.  На основу члана 48 .  став 3. Закона о пољопривредном земљишту  

(„Службени гласник РС“ бр.62/2006 и 41/2009), члана 32. став 1. тачка 20.  

Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007), члана  

и члана 39. став 1.  тачка 7. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“ бр. 17/08, 27/10), Скупштина  општине Оџаци на 36. седници 

одржаној  08.09.2012.године донела је  

         

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОБРОВОЉНОГ ГРУПИСАЊА 

ЗЕМЉИШНОГ ПОСЕДА  

 

Члан  1.  

Покреће  се  поступак  за  добровољно  груписање  земљишног  поседа  у  

државном  власништву ,  које  се  налази  на  територији  К .О .  Бачки  Грачац ,  

парцела  број  1884, лист  непокретности  број  1408, површине  131 ха  70 ари  46 

м2, на  предлог  ЗЗ  „Агролика“ Бачки  Грачац ,  власника  суседног  

пољопривредног  земљишта .   

 

Члан 2.  

Добровољно гуписање земљишног поседа вршиће се заме ном парцеле 

број  6100, лист непокретности 431. К.О. Оджаци, површине 157ха 70 а 68 м2 

власништво  ЗЗ „Агролика“ Бачки Грачац за парцелу број 1884, лист 

непокретности број  1408, површине 131 ха 70 ари 46 м2, власништво 

Републике Србије.  

 

Члан 3.  

Одлуку ће реализовати надлежни органи у складу са законским 

прописима.  

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Оџаци“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број:  011 -34/2012-II     Председник Скупштине,  

Дана: 08.09.2012.године     Милош Пејчић,с.р.  

ОЏАЦИ   

            

      

63.  На основу члана 50 .  став  3.  Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“ број  129/07) члана 68. став 2. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“број  17/08 и 27/10) и члана 35. став 3.  

Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ 

број  20/08, 28/10 и 1/12), Скупштина општине Оџаци, на 37. седници,  

одржаној  08.09.2012. године, доноси  

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ  

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

I 

  Богдановић др Ђорђе разрешава се дужности и функције заменика 

председника општине Оџаци са 08.09.2012 . године, пре истека времена на  

које је изабран.  
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II 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

 

Број:02-55/2012-II      Председник Скупштине,  

Дана:08.09.2012. године     Милош Пејчић,с.р.  

О Џ А Ц И  

 

 

 

64.  На основу  члана 50 .  став  3.  Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“ број  129/07)  члана 68. став 2. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“број  17/08 и 27/10) и члана 35. став 3.  

Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине Оџа ци“ 

број  20/08, 28/10 и 1/12), Скупштина општине Оџаци, на 37. седници,  

одржаној  08.09.2012. године, доноси  

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ   

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

I  

    НИКОЛА КРИВОКУЋА из  Лалића, бира се за  заменика 

председника општине Оџаци, почев  од 09.09.2012.  године.  

 

II 

    Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број:02-56/2012-II      Председник Скупштине,  

Дана:08.09.2012. године      Милош Пејчић,с.р.  

О Џ А Ц И   

 

           

65.  На основу члана 50. став 3.  Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“ број  129/07) члана 68. став 2. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“број  17/08 и 27/10) и члана 35. став 3.  

Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ 

број  20/08, 28/10 и 1/12), Скупштина општине Оџаци, на 37. седници,  

одржаној  08.09.2012. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

I 

 Чланови Општинског већа општине Оџаци:  

1. Радоичић Момир и 

2. Церовић Маријана  

разрешавају се дужности и функције чланова Општинског већа општине 

Оџаци   општине Оџаци  са 08.09.2012. године, пре истека мандата на који су 

изабирани.  
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II 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-57/2012-II      Председник Скупштине,  

Дана: 08.09.2012.  године     Милош Пејчић,с.р.  

    О Џ А Ц И  

   

 

66.  На основу члана 50. став 3.  Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“ број  129/07) члана 68. став 2. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“број  17/08 и 27/ 10) и члана 35. став 3.  

Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ 

број  20/08, 28/10 и 1/12), Скупштина општине Оџаци, на 37. седници,  

одржаној  08.09.2012. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ   ЧЛАНОВА   

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

I 

 У Општинско веће општине Оџаци бирају се:    

1.  Јовановић Маја из Дероња,  

2.  Молнар Лидија из Богојева.  

 

II  
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  
 

Број:02-58/2012-II     Председник Скупштине,  

Дана:08.09.2012.  године    Милош Пејчић,с.р.  

     О Џ А Ц И  

 

            

 

67.    На основу члана  46. став 1. тачка 7. Закона о локалној  самоуправи 

(“Службени гласник Републике Србије' ' ,  број  129/07), члана 60. став 1. тачка 7.  

Статута општине Оџаци ( ' 'Службени лист општине  Оџаци' ' ,  број  17/08 и 27/10) ,  

Општинско веће општине Оџаци,  на 86. седници одржаној   20.07. 2012. године ,   

донело   је  

РЕШЕЊЕ  

О   РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА   

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

I  

 Драган Ковачевић разрешава се дужности начелника Општинске управе  

општине Оџаци са 20. 07. 2012.  године, због поднете оставке.    

 Драган Ковачевић вршиће текуће и неодложне послове из надлежности 

начелника Oпштинске управе општине Оџаци до ступања на дужност новог 

начелника Општинске управе, који ће бити постваљен након спров еденог јавног 

огласа.  

Драган Ковачевић ће, након ступања на дужност новог начелника, бити 

распоређен на радно место, које одговара његовој  стручној  спреми и радним 

способностима, у оквиру Општинске управе општине Оџаци.  
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II  

   Oво Решење објавиће се у  „Сл ужбеном листу општине Оџаци“.  

 

Образложење  

 Драган Ковачевић,  начелник Општинске управе општине Оџаци,  

разрешава се дужности начелника Општинске управе општине Оџаци, због 

поднете оставке, дана 20.07.2012.  године.  

Могућност за  распоређивање начелника Оп штинске управе, као 

постављеног лица, на радно место у оквиру Општинске управе проистиче из 

одредбе члана 70.  Закона о радним односима у државним органима 

(„Службени гласник РС“ број  48/91, 66/91, 44/98 и 83/05).  

До постављења новог начелника Драган Коваче вић ће обављати текуће 

и неодложне послове из надлежности начелника Општинске управе општине 

Оџаци.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број  :  02 -46/2012    Председница Општинског већа,   

Дана: 20.07.2012.         Изабела Шерић,с.р.  

ОЏАЦИ  

           

    

68.  На основу члана  46. став 1. тачка 7. и члана  56. став 1. тачка 7. Закона 

о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“ број  129/07),члана 60.став 1.  

тачка 7. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

17/08 и 27/10) и члана 26. став 2. Одлуке о организацији Општинске управе 

општине Оџаци  („Службени лист општине Оџаци 20/08 и 7/2011“), и члана 

44. став 1. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине 

Оџаци“ бр. 21/08 и 29/10), Општинско веће општине Оџаци на 91. седници 

одржаној  дана 20.08.2012. године,  донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ  
 

I  
 ЕЛЕНА ТУРАНСКИ ,  дипломирани правник из Селенче ,  поставља се 

за начелника Општинске управе општине Оџаци , почев од  21.08.2012.  

године .  

 

II  
Мандат начелника  Општинске управе траје пет година.  

 

III  
 Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.  

 

 

Образложење  

 Након разрешења дужности начелника Општинске управе, због 

поднете оставке, Општинско веће општине Оџаци је 20.07.2012. године 

донело Закључак о расписивању јавног огласа за постављење начелника 

Општинске управе општине Оџаци. Јавни оглас је био објављен у листу 

„Послови“ –  огласним новинама Националне службе за запошљавање и био је 

отворен  15 дана од дана објављивања..  На оглас се у року пријавила је дна 

кандидаткиња и то Турански Елена,  дипл.правник из Селенче.  
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 Разматрајући ову молбу,  Општинско веће је утврдило да именована 

испуњава услове за постављење за начелника Општинске управе из члана 54. 

став 2. Закона о локалној  самоуправи („Сл.гласник Р С“ бр.  129/07 ) ,  члана 

74. став 2. Статута општине Оџаци („Сл лист општине Оџаци“ бр. 17/08 и 

27/10)  и члана 26. став 3. Одлуке о организацији Општинске управе општине 

Оџаци  („Службени лист општине Оџаци“ бр.  20/08 и 7/2011), јер има 

завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе 

и  7 година радног искуства у струци,  као и да испуњава опште услове  

прописане чланом 6.  Закона о радним односима у државним органима.  

 На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом прописа 

наведених у преамбули, Општинско веће је донело Решење као у 

диспозитиву.  

 Ово Решење је коначно јер се на оглас пријавио само један кандидат 

који је постављен за Начелника.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број:  02-49/2012-III    Председница  Општинског већа,   

Дана :  20.08.2012 .  године     Изабела Шерић,с.р.  

О Џ А Ц И         

   

 

69.  На основу члана 46. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 60. став 1. тачка 2. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 2 7/10) а 

у вези члана 70. став 2. Закона о буџетском систему ( Службени 

гласник РС“ број 54/09, 73/10 ,  101/10, 101/11) и члана 7.  став 1. и 3.  

Одлуке о буџету општине Оџаци за 2012. годину („Службени лист 

општине Оџаци“ број  :  11/11, 2/12, 9/12 ) Општинско веће општине 

Оџаци на седници одржаној дана 03.09.2012.године  доноси :  

             

ЗАКЉУЧАК  

О УСЛОВИМА  ЗА КОРИШЋЕЊЕ  

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

1.  

 Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на 

име учешћа општине Оџаци у отклањању последица ванредних 

околности као што су : земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, 

снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка 

катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних 

догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или п роузрокују 

штету већих размера.  

2.  

 Стална буџетска резерва може се користити под условима :  

- да је поднет захтев за коришћење сталне буџетске резерве од 

стране власника некретнине ( објеката или земљишта ) у року од 30 

дана од дана наступања последица ванредне околности из тачке 1. овог 

Закључка,  

- да је надлежни орган, односно служба,  утврдио постојање 

последица ванредне околноси из тачке 1, овог Закључка и о томе 

сачинио извештај  у складу са  поступајућом методологијом  у раду тог 

органа, односно службе,  
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- да је Комисија,  коју образује Општинско веће, сачинила 

извештај и утврдила  новчани износ потребан за отклањање последица 

ванредних околности, на основу чињеничног стања утврђеног 

записником непосредним увидом  на лицу места.  

3.  

 Стална буџетска резерва ће се првенствено користити за 

отклањање последица ванредних околности: 1.  на стамбеним објектима; 

2. на објектима који служе за обављање  регистроване делатности 

власника, подносиоца захтева; 3.на осталим објектима; 4.на 

повртарским усевима; 5.на осталим усевима и дугогодишњим  засадима.  

4.  

 Учешће општине Оџаци у финансирању расхода у отклањању 

последица ванредних околности вршиће се највише до 30 %  од  

новчаног износа који утврди Комисија из тачке 2. став 1. алинеја 3.  

овог Закључка.  

 Финансирање расхода у отклањању последица ванредних 

околности може се користити највише до 40%  у период у јануар- март, 

60% у периоду јануар -јул, 80% у периоду јануар -октобар и 100% у 

периоду јануар -децембар, од утврђеног износа сталне буџетске резерве 

у Буџету општине  Оџаци.  

5.  

 Решење о коришћењу сталне буџетске резерве доноси Општинско 

веће а на  предлог Општинске управе  Оделења за финансије и 

привреду.  

 Одобрена средства сталне буџетске резерве преносе се добављачу 

материјала или извриоцу услуга које корисник сталн е буџетске резерве 

доставља Оделењу за финансије и привреду.  

6.  

 Корисник сталне буџетске резерве дужан је да омогући контролу 

коришћења сталне буџетске резерве.  

 Контролу коришћења сталне буџетске резерве врши Комисија 

Општинког већа  која је извршила процену новчаног износа потребног 

за отклањање последица ванредних околности.  

 Корисник сталне буџетске резерве који је н енаменски користио 

средства дужан је да врати ненаменски утрошена средства.  

 Ако се у току коришћења сталне буџетске резерве утврди да 

корисник ненаменски користи средства обуставиће му се коришћење 

преосталог неутрошеног дела одобрених средстава сталне буџетске 

резерве.  

7.  

 Захтеви за отклањање последица ванредних околности, поднети 

пре доношења овог Закључка, решиће се у складу са овим Закљ учком.  

 Решење Општинског већа по захтевима за отклањање последица 

ванредних околности је коначно.  

8.  

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број :06-67/2012-III   Председница Општинског већа,  

Дана :03.09.2012.године    Изабела Шерић ,с.р.  

ОЏАЦИ  
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70.  На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној  самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број  129/07) и члана 27. став 2. Статута општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), Председник 

општине Оџаци доноси  

 

РЕШЕЊЕ  

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА АУТО КАМПА „ШТРАНД“ БОГОЈЕВО  

 

I 

 У тачки I Решења о образовању радне групе за реализацију пројекта 

ауто камп „Штранд“ Богојево, број  03 -1-105/2012-I од 06.06.2012.године, иза 

редног броја „6“, додаје се:  „7. Стана Гостовић“.  

 

II 

 Решење објавити у “Службеном листу општине Оџаци”.  

 

 Број:  03-1-107/2012-I     Председник општине,  

 Дана: 28.06.2012.године    Предраг Цветановић ,с.р.  

     ОЏАЦИ  

     

       

71.  На основу члана  57 .  став 1.  тачка 13 .  Статута општине Оџаци (“ Сл.лист 

општине Оџаци” бр. 17/08 и 27/10) и тачке 5. Решења о образовању Комисије 

за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2012.годину ( „Сл.лист општине Оџаци“ бр.  

10/2011 и 1/2012) ,Председник општине доноси  

 

РЕШЕЊЕ О  

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА  ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2012. ГОДИНУ  

 

I  

 Разрешавају се дужности чланова Комисије  за израду Годишњег  

програма заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Оџаци (у даљем тексту:  Комисија) за 2012. годину:  

1.  Влатковић Столе и   

2.  Гојић Борислав.  

II  

У  Комисију  за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Оџаци за 2012. годину (у 

даљем тексту:  Комисија) именују се :  

1.  Станковић Милован, за члана и  

2.  Марковић Верољуб, за члана.  

 

III  

 Административно -техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Joвановић Светлана, радник Општинске  управе.    

 

IV 

 Доношењем овог Решења врши се измена тачке II.   Решењa о разрешењу 

и именовању председника и чланова Комисије  за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину 

(“Сл.лист општине Оџаци” бр. 1/2012).  
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V 

Ово Решење ће се примењивати наредног дана од дана доношења, а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Оџаци“.  

 

ПРЕДСЕДНИК   ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

 Број:03-1-128/2012-I      Председница општине ,  

Дана:23.08.2012. године                 Изабела Шерић,с.р.  

О Џ А Ц И        

 

 

72.  На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној  самоуправи 

(«Службени лист РС», број  129/07) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута 

општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број :  17/08 и 27/10),  

Председник општине Оџаци доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I  

ОВЛАШЋУЈУ СЕ лица за пуноважно потписивање и располагање 

средствима на следећим жиро рачунима:  

1.  840-84640-57         «Буџет општине Оџаци»: Шерић Изабела; 

Богдановић Ђорђе и Елена Турански, Појединачно;  

2.  840-727804-89      «Депозит од лицитације Оџаци»: Шерић Изабела;  

Богдановић Ђорђе и Елена Турански, Појединачно;  

3.  840-1354740-14   «Средства заједничке потрошње буџета општине 

Оџаци»: Шерић Изабела; Богдановић Ђорђе и Елена Турански ,  

Појединачно;  

4.  840-2277740-73    «Фонд за учешће финансирања ЛАП Рома Оџаци»: 

Шерић Изабела; Богдановић Ђорђе и Елена Турански, Појединачно;  

5.  840-224505-84        «Консолидовани рачун трезора» и подрачунима:  

 

-  210 –  Пласмани банкама,  

-  211 –  Интерни пласмани,  

-  212 –  Међутрезорска позајмица,  

-  213 –  Орочени депозит код банака,  

Шерић Изабела; Богдановић Ђорђе и Елена Турански ,  

Појединачно;  

6.  840-588741-81  «Средства солидарности СО Оџаци»: Шерић 

Изабела; Богдановић Ђорђе ,и Елена Турански,  Појединачно;  

 

II  

Овера горе наведених потписа вршиће се печатом следеће садржине:  

-  Република Србија,  

-  АП Војводина,  

-  Општина  Оџаци,  

-  Председник општине,  

У средини печата је грб Републике Србије.  

Печат има облик круга, пречника 50мм. Текст печата је исписан на 

српском језику,  ћириличним писмом и на мађарском и словачком језику и 

писму.  

 

III  

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење број : 03 -1-

114/2012-I.  
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IV 

Ово Решење ступа на снагу од дана  доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Оџаци».  

 

  Број:  03-1-126/2012-I    Председник општине,  

Дана:  23.Август   2012. год.    Изабела Шерић,с.р.  

           ОЏАЦИ  

 

73.  На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној  самоуправи ("Сл.  

гласник РС" број  129/07), члана 57 .  став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци 

("Сл. лист општине Оџаци" број  17/08 и 27/10) ,   Председник општине Оџаци 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  

ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА И ОБАВЉАЊА  

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  

 

I  

Образује се Радна група за израду стратегије развоја и обављања 

комуналних делатности на територији општине Оџаци,  у следећем саставу :  

1.  Верољуб Марковић, председник  

2.  Драган Ковачевић, члан  

3.  Никола Блануша, члан  

4.  Зоран Божичић, члан  

5.  Шпиро Шоргић, члан  

6.  Никола Орлић, члан  

7.  Петар Свилар,  члан  

8.  Иван Стаменковић, члан  

II 

Задатак Радне групе је да изради радну верзију стратегије развоја и 

обављања комуналних делатности на територији општ ине, анализом 

постојећег стања и предлогом мера за унапређење развоја комуналних 

делатности са аспекта начина обављања, носиоца обављања односно 

испоручилаца комуналних услуга, и других елемената који утичу на  

подизање нивоа ефикасности у обављању комуналн их делатности.  

Радна група ће у оквиру постављеног задатка посебну пажњу 

посветити улози месних заједница у обављању комуналних делатности, 

организацији месних заједница у циљу ефикаснијег задовољавања потреба 

грађана које се задовољавају или могу задовољи ти у оквиру месних 

заједница.  

III 

Aдминистративно –  техничке послове за потребе радне групе обављаће 

Јелена Чучковић, радник Општинске управе.  

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

V  
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“ .  

 

Број:03-1-125/2012-I     Председница општине,  

Дана: 21.08.2012.  године      Изабела Шерић,с.р.  

О Џ А Ц И          

 „СЛ УЖ БЕН И  ЛИС Т  ОПШ ТИНЕ  О Џ АЦИ " ,  бр ој  1 0 /2 0 1 2  1 0 .  0 9 .  2 01 2 . ;  ИЗЛ АЗИ П О  

ПО ТРЕ Б И;  ОСН ИВ АЧ : СКУПШ ТИ Н А ОПШ ТИ Н Е  О Џ АЦ И ;  ИЗД АВ АЧ :  ОПШ ТИНСК А  УП Р АВ А  
ОПШ ТИ НЕ  ОЏ АЦ И ;  ГЛ АВ НИ  И  ОДГ ОВОР НИ  У РЕДН ИК  :  МИЛ ОЈЕ  ЛЕ ПО ЈИЋ ;  АД РЕС А :  О Џ АЦИ ,  

КНЕЗ  МИХ АЈ ЛОВ А  Б РОЈ  2 4 ;  ТЕЛЕФ ОН : (0 2 5 )  5 7 42 -4 1 1 ;  ФАКС :  (0 2 5 )  57 4 2 -3 96 :  

ШТАМП А :ИЗД АВ АЧ ;  ТИР АЖ :1 0 0  ПРИМЕ Р АК А ;  Г ОДИШЊ А  П РЕ ТП Л АТА : 4 . 0 0 0 .00  ДИНАР А ,  
ЖИРО -Р АЧУ Н  З А  П РЕ ТП Л АТУ :8 4 0 -8 4 6 4 0 -5 7   ИЗВРШЕЊЕ  Б УЏЕ ТА  О ПШТИНЕ  О Џ АЦ И  


