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ЗАКЉУЧАК О Д АВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА Ј .П. «ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ КУЛА –
ОЏАЦИ» ЗА 2012. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБ У
ИМЕНА ОПШТИНЕ
Акта Председника општине
РЕШЕЊЕ О НАГРАЂИВАЊУ УЧ ЕНИКА ЗА ПОСТИГНУТЕ
РЕЗУЛТАТЕ НА ПОЈ ЕДИНАЧ НИМ ТАКМИЧ ЕЊИМ А ЗА
ШКОЛСКУ 2010/2011
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМ ИСИЈ Е ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈ ЕКТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈ Е ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
МЕРА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2012.ГОДИНУ
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10. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Служ бени гласник
Републике Србије », број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11), члана 32. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени 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 25. седници одржаноj 05.04.2012. 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), у члану 4. у табели
„РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА“:
Расходи за запослене економска класификација 411 у колони 3 –
Средства из буџета износ од „140.492.937“ се замењује износом
„140.842.937“, економска класификација 412 социјални доприноси на
терет послодавца износ од „25.718.207“
замењ ује се износом
„25.798.207“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „160.409.853“ се
замењује износом од „160.759.853“ и износ од „29.027.439“ се замењује
износом од „ 29.107.439“
Укупно 41 износ из колоне 3 „176.750.751“ се замењује износом
„177.180.751“, а у колони 5 износ од „201.884.391“ замењ ује се износом
„202.314.391“.
Коришћење усл уга и роба – стални трошкови економска
класификација 421 у колони 3 средства из буџета износ од „37.419.421“
замењује се износом од „37.379.421“ а у колони 5 – Укупна средства
износ од „43.464.674“ се замењује износом од „43.424.674“
Трошкови путовања економска класификација 422 у колони 3
средства из б уџета
износ од „1.919.760“ замењује се износом
од
„1.759.760“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „2.354.215“ се
замењује износом од „2.194.215“.
Услуге по уговор у-економска класификација 423 у колони 3
средства из б уџета
износ од „96.721.210“ замењује се износом од
„78.041.210“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „100.509.710“ се
замењује износом од „81.829.710“
Специјализоване услуге - економска класификација 424 у
колони 3 средства из буџета износ од „11.922.620“ замењује се износом
од „13.322.620“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „14.083.020“ се
замењује износом од „15.483.020“
Текућe поправкe и одржавање - економска класификација 425 у
колони 3 средства из буџета износ од „13.672.269“ замењује се износом
од „20.732.269“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „16.261.929“ се
замењује износом од „23.321.929“
Трошкови матријала - економска класификација 426 у колони 3
средства из б уџета
износ од „9.838.754“ замењује се износом
од
„10.328.754“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „17.705.111“ се
замењује износом од „18.195.111“
Укупно 42 износ из колоне 3 „171.494.034“ се замењује износом
„161.564.034“, а у колони 5 износ од „194.398.659“ замењ ује се износом
„184.468.659“.
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Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама - економска класификација 451 у колони 3 средства из
буџета износ од „ 63.411.281“ замењ ује се износом од „62.411.281“ а у
колони 5 – Укупна средства износ од „65.786.439“ се замењује износом
од „64.786.439“
Укупно 45 износ из колоне 3 „63.411.281“ се замењује износом
„62.411.281“, а у колони 5 износ од „65.786.439“ замењује се износом
„64.786.439“.
Донације и трансфери - економска класификација 463 у колони 3
средства из буџета износ од „115.362.682“ замењ ује се износом од
„118.362.682“ а у колони 5 – Укупна средства износ од „115.362.682“ се
замењује износом од „118.362.682“
Укупно 46 износ из колоне 3 „129.862.682“ се замењује износом
„132.862.682“, а у колони 5 износ од „129.862.682“ замењ ује се износом
„132.862.682“.
Основна средства - зграде и грађевински објекти - Укупно 511
износ из колоне 3 „26.749.000“ се замењује износом „34.249.000“, а у
колони 5 износ од „46.954.032“ замењује се износом „54.454.032“.
Укупно 5 износ из колоне 3 „32.619.043“ се замењује износом
„40.119.043“, а у колони 5 износ од „53.284.075“ замењује се износом
„60.784.075“.
Члан 2.
У члану 5. у табели „РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА“, раздео 1,
Глава 4 –Опште јавне услуге које нис у класификоване на другом
месту-Месне заједнице“,
4.1 Месна заједница Б.Грачац - на позицији 48/3 отвара се нова
апропријација на економској класификациј 424 специјализоване услуге уређење депоније - у износу од 1.400.000 динара у колони 7 и 9.
На позицији 49/3 отвара се нова апропријација на економској
класификацији 425 текуће поправке и одржавање-јавна расвета – у износ у
од 500.000 динара.
Укупно колона 7 износ од „2,880.000“ се замењује износом од
„4.780.000“ динара, а у колони 9 износ од „6.262.000“ се замењује
износом од „8.162.000“ динара.
4.2 Месна заједница Лалић - Расходи за запослене економска
класификација 411 у колони 7 – Средства из б уџета износ од „900.000“ се
замењује износом „1.250.000“, економска класификација 412 социјални
доприноси на терет послодавца износ од „180.000“ замењује се износом
„260.000“ а у колони 9 – Укупна средства износ од „1.700.000“ се
замењује износом од „2.050.000“ и износ од „300.000“ се замењује
износом од „ 380.000“
Стални трошкови економска класификација 421 у колони 7
средства из б уџета
износ од „2.210.000“ замењује се износом
од
„2.170.000“ а у колони 9 – Укупна средства износ од „2.330.000“ се
замењује износом од „2.290.000“
Трошкови путовања економска класификација 422 у колони 7
средства из буџета износ од „170.000“ замењује се износом од „10.000“
а у колони 9 – Ук упна средства износ од „240.000“ се замењује износом
од „80.000“.
Услуге по уговору - економска класификација 423 у колони 7
средства из буџета износ од „275.000“ замењује се износом од „195.000“
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а у колони 9 – Ук упна средства износ од „395.000“ се замењује износом
од „315.000“
Текућа поправка и одржавање - економска класификација 425 у
колони 7 средства из буџета износ од „720.000“ замењује се износом од
„670.000“ а у колони 9 – Укупна средства износ од „830.000“ се замењује
износом од „780.000“
Зграде и грађевински објекти - економска класификација 511 у
колони 7 средства из буџета износ од „950.000“ замењује се износом од
„850.000“ а у колони 9 – Укупна средства износ од „1.050.000“ се
замењује износом од „950.000.“
На позицији 64/7 отвара се нова апропријација на економској
класификацији 511 - зграде и грађевински објекти у колони 7 средства из
буџета додаје се износ од „1.600.000“ и у колони 9 исти износ.
Укупно колона 7 износ од „6.290.000“ се замењује износом од
„7.890.000“ динара, а у колони 9 износ од „8.110.000“ се замењује
износом од „9.710.000“ динара.
4.3 Месна заједница Каравуково – на позицији 73/1 отвара се
нова апропријација на економској класификацији 511 - зграде и
грађевински објекти у колони 7 средства из буџета додаје се износ од
„2.000.000“ и у колони 9 исти износ.
Укупно колона 7 износ од „3.950.000“ се замењује износом од
„5.950.000“ динара, а у колони 9 износ од „7.641.965“ се замењује
износом од „9.641.965“ динара.
4.4 Месна заједница Ратково – на позицији 84/3 отвара се нова
апропријација на економској класификацији 511 - зграде и грађевински
објекти-изградња парка- у колони 7 средства из б уџета додаје се износ
од „1.000.000“ и у колони 9 исти износ.
На позицији 84/4 отвара се нова апропријација на економској
класификацији 511 - зграде и грађевински објекти- изградња трафо
станице- у колони 7 средства из буџета додаје се износ од „1.000.000“ и
у колони 9 исти износ.
Укупно колона 7 износ од „7.940.000“ се замењује износом од
„9.940.000“ динара, а у колони 9 износ од „11.000.000“ се замењује
износом од „13.000.000“ динара.
4.5 Месна заједница Српски Милетић – на позицији 94/2 отвара
се нова апропријација на економској класификацији 425 - текуће
поправке и одржавање- јавна расвета- у колони 7 и 9 средства из буџета
додаје се износ од „500.000“, на позицији 94/3 отвара се нова
апропријација на економској класификацији 425 – текуће поправке и
одржавање- поправка сале- у колони 7 и 9 средства из буџ ета додаје се
износ од „300.000“, на позицији 94/4 отвара се нова апропријација на
економској класификацији 425– текуће поправке и одржавање- поправка
дома културе- у колони 7 и 9 средства из буџета додаје се износ од
„500.000“; на позицији 94/5 отвара се нова апропријација на економској
класификацији 425- текуће поправке и одржавање- поправка спортског
терена у колони 7 и 9 средства из буџета додаје се износ од „1.000.000“.
Укупно колона 7 износ од „3.286.500“ се замењује износом од
„5.586.500“ динара, а у колони 9 износ од „9.128.500“ се замењује
износом од „11.428.500“ динара.
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4.6 Месна заједница Богојево – на позицији102/3 отвара се нова
апропријација на економској класификацији 425- текуће поправке и
одржавање - поправка Гробљанске улице - у колони 7 и 9 средства из
буџета додаје се износ од „2.000.000“.
Укупно колона 7 износ од „4.358.667“ се замењује износом од
„6.358.667“ динара, а у колони 9 износ од „5.836.754“ се замењује
износом од „7.836.754“ динара.
4.7 Месна заједница Оџаци - Услуге по уговору - економска
класификација 423 у колони 7 средства из буџета додаје се износ од
„400.000“ а у колони 9 – Укупна средства износ од „840.000“ се замењује
износом од „1.240.000“
Текуће поправке и одржавање - економска класификација 425 у
колони 7 средства из буџета износ од “325.000“ замењује се износом од
„435.000“ а у колони 9 износ од „925.000“ се замењ ује износом од
„1.035.000“ динара.
Материјал - економска класификација 426 у колони 7 средства
из буџета додаје се износ од „490.000“ а у колони 9 – Укупна средства
износ од „1.330.000“ се замењује износом од „1.820.000“
Укупно колона 7 износ од „6.400.000“ се замењује износом од
„7.400.000“ динара, а у колони 9 износ од „10.566.787“ се замењује
износом од „11.566.787“ динара.
4.8 Месна заједница Дероње – на позицији 123/2 отвара се нова
апропријација на економској класификацији 425- текуће поправке и
одржавање - пут Доња Брањевина - у колони 7 и 9 средства из буџета
додаје се износ од “1.000.000“ и на позицији 123/3 отвара се нова
апропријација на економској класификацији 425- текућа поправка и
одржавање- кров у колони 7 и 9 средства из буџета додаје се износ од
“700.000“
Укупно колона 7 износ од „2.800.000“ се замењује износом од
„4.500.000“ динара, а у колони 9 износ од „6.459.562“ се замењује
износом од „8.159.562“ динара.
4.9 Месна заједница Б.Брестовац – на позицији 137/2 на
економској класификацији 425- текуће поправке и одржавање - јавна
расвета - у колони 7 и 9 средства из буџ ета додаје се износ од „500.000“
динара и на позицији 141/2 на економској класификацији 511- зграде и
грађевински објекти- трибине у колони 7 средства из буџета додаје се
износ од „2.000.000“ и у колони 9 исти износ.
Укупно колона 7 износ од „3.351.500“ се замењује износом од
„5.851.500“ динара, а у колони 9 износ од „7.541.216“ се замењује
износом од „10.041.216“ динара.
Укупно за функцију 160 у колони 7
износ од „41.256.667“
замењује се износом „58.256.667“ динара, а у колони 9 износ од
„72.546.784“ замењује се износом „89.546.784“ динара.
Глава
10.03
Развој
заједнице
–
Пројекти,
економска
класификација 451 Суфинансирање пројеката (од других нивоа власти),
износ у колони 7 и 9 од „3.000.000“ динара мења се и гласи „2.000.000“,
економска класификација 423 Инвестициони пројекти сеоских месних
заједница износ у колони 7 и 9 од 16.000.000 се брише, економска
класификација 423 Реконструкција здравствених станица износ у колони
7 и 9 од 3.000.000 се брише.
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Износ Укупно од „28.500.000“ се замењује износом „8.500.000 “
динара.
У глави 19 – Здравство некласификовано на другом месту на
позицији
265/1
отвара
се
нова
апропријација
на
економској
класификацији 463 Текуће поправке и одржавања објеката- здравствених
станица у износу од 3.000.000 динара у колони 7 и 9.
Укупан износ за ф ункцију 760 „16.248.000“ замењује се износом
„19.248.000“ динара у колони 7 и 9.
Члан 3.
У члану 29. Одлуке став 5. се брише.
Члан 4.
Ова Одл ука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у «Службеном листу» општине Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-7/2012-II
Дана:05.04.2012. године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине
Миливоје Павловић,с.р.

11. На основу члана 79. и 92. став 4. Закона о буџетском систему („Сл.
Гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) и
члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 25.
седници одржаној дана 05.04. 2012. године доноси
ОДЛУКУ
О АНГА ЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Општина Оџаци ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије
Завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2011. годину.
II
Завршни рачун буџ ета општине Оџаци за 2011. годину, сагласно
члану 1. ове Одлуке, треба да садржи извештај екстерне ревизије о
финансијским извештајима из тачке 1) до 9) члан 4. Правилника о начин у
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организације обавезног
социјалног осигурања (“Сл ужбени гласник РС” бр. 51/07 и 14/08-испр.).
III
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета за 2011. годин у доставити Државној ревизорској
институцији на сагласност.
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IV
Ова Одл ука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Сл ужбеном листу општине Оџаци”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-8/2012-II
Дана:05.04.2012.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Павловић Миливоје,с.р.

12. На основ у члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“број 42/91 и 71/94), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 39. став 1. тачка
7. Статута општине Оџаци („Сл ужбени лист Општине Оџаци“ број 17/08 и
27/10),Скупштина општине Оџаци на 25.седници одржаној дана
05.04.2012.године доноси
ОДЛУКУ
О УСАГЛАШАВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ОЏАЦИ“ ОЏАЦИ
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком усаглашава се Одлука о оснивању Центра за
социјални рад „Оџаци“ Оџаци („Сл ужбени лист општине Оџаци“бр.1/92)
са важећим прописима, Законом о социјалној заштити (Сл ужбени гласник
РС“ бр. 24/11) и Законом о класификацији делатности („Службени
гласник РС“ бр. 104/09).
Члан 2.
Назив Установе је: Центар за социјални рад „Оџаци“ Оџаци (у
даљем тексту: Центар).
На оснивање, организацију и рад Центра примењуј у се прописи из
области социјалне заштите и прописи о јавним службама.
Центар има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним
Законом, овом Одлуком и Статутом и уп исује се у с удски регистар.
Седиште Центра је у Оџацима,ул.Кнез Михаилова бр.41.
Члан 3.
Центар има печат округлог облика, пречника 50мм, који садржи
текст: Центар за социјални рад „Оџаци“ Оџаци, исписан на српском
језику, мађарском и словачком језик у, ћириличним и латиничним писмом.
Центар има штамбиљ који је правоугаоног облика, димензија 70
x30 mm и садржи рубрике: назив центра, примљено, организацион у
јединиц у, број и категорију корисника.
II. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Члан 4.
Делатност Центра је:
-8899 - остала непоменута социјална заштита без смештаја.
-8891 - делатност дневне бриге о деци.
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Члан 5.
Центар одлуч ује о остваривању права корисника у социјалној
заштити, о коришћењу услуга социјалне заштите и врши друге послове
утврђене Законом и другим прописима.
Центар учествује у пословима планирања и развоја социјалне
заштите у општини Оџаци.
Центар у складу са законом:
-процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира
пружање услуга социјалне заштите,
-спроводи поступке и одлуч ује о правима на материјална давања и
о коришћењ у усл уга социјалне заштите,
-предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и
другим поступцима,
-води прописане евиденције и стара се о чувању документације
корисника.
Центар иницира и развија превентивне и друге програме који
доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и
друге послове у области социјалне заштите, у склад у са законом и другим
прописима.
III. СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 6.
За обављање редовне делатности Центар стиче средства:
-из б уџета Републике,
-из б уџета АП Војводине,
-из б уџета општине,
-наплатом усл уга,
-из других извора (поклони, легати, донаторство и др.).
Члан 7.
Средства за остваривање права и услуга утврђених законом, као и
права и усл уга од општег интереса обезбеђују се у б уџет у Републике и
преко надлежног Министарства преносе се Центру наменски:
-за обављање стручног рада у ф ункцији решавања о правима
утврђеним Законом,
-исплату новчаних примања по основу утврђених права, уколико
прописима није другачије регулисано,
-за финасирање смештаја корисника у установама социјалне
заштите и породичног смештаја,
-за остваривање права на оспособљавање за рад.
Члан 8.
Средства за остваривање права и услуга која се обезбеђују у
буџету Општине, преносе се Центру наменски:
-за остваривање стручног рада у функцији решавања о правима и
усл угама утврђеним одлуком,
-за исплату новчаних примања на основу утврђених права.
Оснивач ће посебном одлуком утврдити права, облике социјалне
заштите, мере и услуге социјалног рада,
критеријуме и мерила за
остваривање права, цене услуга које ће се продавати на тржишту.
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IV.МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 9.
Скупштина општине Оџаци, као оснивач:
-доноси Акт о оснивању и укидањ у Центра,
-даје сагласност на Статут,
-даје сагласност на све статусне промене (промена делатности,
назива и седишта),
-даје сагласност на програм рада Центра,
-прихвата извештаје о раду и пословању Центра,
-у складу са Законом предузима мере којима се обезбеђују услови
за вршење ф ункције Центра.
Председник општине Оџаци даје сагласност на:
1) акт о организацији и систематизацији послова Центра.
На Статут и акт о организацији и систематизацији послова Центра,
у делу који се односи на вршење поверених послова, сагаласност даје
министарство надлежно за социјалну заштиту.
Обавезе оснивача су:
-да обезбеди прописане услове за рад Центра, одговарај ућу опрем у
и инвестиционо одржавање, уколико исти то не може обезбедити из
сопствених средстава,
-да обезбеди средства за остваривање права и усл уга социјалног
рада, које утврди својом посебном одлуком,
-да обезбеди средства за материјалне трошкове и зараде стручних
радника који утврђују права о чијем се извршењ у стара оснивач.
Члан 10.
Центар је дужан да оснивач у подноси годишњи извештај о раду и
остваривању делатности, а по потреби и друге извештаје.
V.ОРГАНИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Члан 11.
Органи Центра су:
1.Директор,
2.Управни одбор,
3.Надзорни одбор.
Органе Центра именује и разрешава Скупштина општине Оџаци.
1.ДИРЕКТОР:
Члан 12.
Радом и пословањем центра р уководи директор Центра.
Члан 13.
Директора Центра именује Скупштина општине Оџаци у складу са
Законом, Статутом Центра и другим прописима и актима, на основ у
конкурса, по прибављеном мишљењ у Управног одбора и уз сагласност
надлежног органа аутономне покрајине.
Управни одбор расписује конк урс за директора најкасније 30 дана
пре истека мандата раније именованом директор у.
Мандат директора траје 4 године и исто лице може бити поново
именовано за директора.
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Скупштина општине Оџаци може директора разрешити и пре истека
мандата под условима предвиђеним законом, Статутом Центра и другим
прописима и актима.
Ако директор Центра не буде именован, оснивач имен ује вршиоца
дужности директора Центра у складу са законом, Стат утом Центра и
другим прописима и актима.
Вршилац д ужности директора Центра може обављати ту дужност
најдуже једну годину.
Члан 14.
Директор Центра организ ује и руководи
процесом рада и
пословања, заступа и представља установ у према трећим лицима и
одговоран је за законитост рада Центра.

У остваривању обавеза из става 1.овог члана, директор обавља
следеће послове:
-Предлаже план и програм рада и предузима мере за њихово
спровођење,
-Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
-Подноси извештај о раду установе Управном одбору, оснивачу,
Министарств у надлежном за социјална питања и другим органима сходно
Закону,
-Наредбодавац је за извршење финасијског плана,
-Доноси акт о ун утрашњој организацији и систематизацији послова
и радних задатака Центра, као и друга општа акта која не доноси Управни
одбор,
-Доноси План јавних набавки,
-Одлуч ује о потреби заснивања радног односа, избору лица за
заснивање радног односа, закључ ује уговоре о доп унском и волонтерском
раду и врши и друге послове везане за остваривање права радника из
радног односа у складу са Законом и другим актима Центра.
-Сарађује са синдикатом, разматра предлоге и одговара на
примедбе синдиката у вези са остваривањем права запослених и
материјалним положајем запослених,
-Доноси акта, одлуке и уп утства у вези са радом и пословима
установе,
-Извршава правоснажне одлуке суда донете у поступку за заштиту
права радника,
-Обавља и друге послове предвиђене Законом и општим актима
Центра.
Члан 15.
Предлог за разрешење директора оснивачу подноси Управни одбор
Центра.
Иницијатива за разрешење директора може се покренути пре истека
времена на које је именован, на његов захтев, на захтев чланова Управног
одбора и на захтев најмање 2/3 радника Центра.
Директор Центра може бити разрешен и пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља послове директора с упротно одредбама закона;
3) ако нестручним и несавесним радом проузрок ује штету центру за
социјални рад или своје обавезе извршава на начин који може
проузроковати веће сметње у раду центра за социјални рад;
4) ако на било који начин онемогућава остваривање права и усл уга
из надлежности центра за социјални рад;
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5) ако је правноснажно осуђен за кривично дело из групе
кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и
грађанина, против права по основу рада, против части и уг леда, против
полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као
и против уставног уређења и безбедности Републике Србије;
6) из др угих разлога утврђених законом или статутом центра за
социјални рад.
2. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 16.
Управни одбор је орган управљања Центра.
Председника и чланове Управног одбора
разрешава оснивач.

Центра

именује

и

Управни одбор има пет чланова и чине га два представника по
предлогу запослених и три представника оснивача, од којих један из реда
чланова удружења чији с у циљеви усмерени на заштиту права социјално
угрожених лица, ако на територији за коју је основан центар делује и има
седиште такво удружење.
Председник и чланови Управног одбора именују се на период од 4
године и могу бити поново бирани.
Управни одбор врши послове утврђене Законом, овом Одлуком и
Статутом.
Председника Управног одбора бира оснивач, а заменика чланови
Управног одбора на својој првој седници.
Члан 17.
Управни одбор одлучује ако седници присуств ују више од половине
од укупног броја чланова.
Одлука се сматра донетом, ако је за њу гласала већина од укупног
броја чланова Управног одбора.
Члан 18.
Управни одбор Центра:
-доноси Статут Центра,
-доноси акт о ун утрашњој организацији у складу са Законом,
-одлуч ује о пословању Центра,
-доноси програм рада Центра,
-одлуч ује о коришћењу средстава у складу са законом,
-усваја извештај о пословању и годишњи обрач ун,
-врши и др уге послове утврђене Статутом.
Скупштина Општине Оџаци може председника и чланове Управног
одбора разрешити и пре истека мандата на које су изабрани, под
условима предвиђеним законом, Стат утом Центра и другим прописима и
актима.
3.НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 19.
Надзорни одбор имa председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора имен ује и разрешава
Скупштина општине Оџаци.
Надзорни одбор чине два представника оснивача и један
представник по предлогу запослених.
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Председник и чланови Надзорног одбора имен ују се на период од
четири године.
Члан 20.
Надзорни одбор:
-врши надзор над пословањем Центра,
-прегледа годишњи извештај о пословању,
-контролише законитост рада Управног одбора и директора
-прати реализацију и утрошак средстава
-предлаже мере за рационално коришћење средстава,
-обавештава Управни одбор и оснивача о резултатима вршења
надзора.
-врши и друге послове утврђене Законом,овом Одлуком и
Статутом.
Скупштина Општине Оџаци може председника и чланове Надзорног
одбора разрешити и пре истека мандата, под условима предвиђеним
законом, Статутом Центра и другим прописима и актима.
VI.ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 21.
Права и обавезе оснивача према Центру утврђене су Законом.
Директор одговара за резултате пословања и законитост рада
Центра.
Директор и чланови Управног одбора одговарају материјално за штет у
нанету центру, корисницима његових услуга, доношењем, извршавањем,
односно неизвршавањем одлука и послова за које су овлашћени у складу
са Законом.
VII.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Центар је дужан да у свом пословању перманентно ради на
обезбеђивању услова за заштиту животне средине, а у циљу елеминисања
свих елемената који могу да угрозе животну средину и доведу у опасност
живот и здравље грађана и запослених.
VIII.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Општи акти Центра ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року
од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снаг у осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Оџаци“.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
оснивањ у Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ број 1/92).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-9/2012-II
Дана:05.04.2012.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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13. На основу члана 32.став 1.тачка 14. Закона о локалној само управи
("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана 7. Закона о финансирању локалне
само управе ("Сл.гласник РС", бр.62/06 и 47/11) и члана 39.став 1.тачка
15. Стат ута општине Оџаци ("Сл. лист општине Оџаци", број 17/08 и
27/10), Ск упштина општине Оџаци, на 25. седници одржаној дана
05.04.2012. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 8. Одл уке о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине
Оџаци“, број 2/04, 13/08 и 22/08), додаје се став став 2. који гласи:
"Висина накнаде из става 1. овог члана усклађ ује се годишњим
индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежа н
за послове статистике."
Члан 2.
Члан 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
("Службени лист општине Оџаци", број 13/08) се брише.
Члан 3.
Члан 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
(„Службени лист општине Оџаци“, број 22/08) мења се и гласи:
"У члановима 2., 3. ставови 1. и 4. и члану 5. Одлуке о изменама и
допунама Одл уке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за
коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Оџаци“,
број 13/08) уместо речи:“ Оделење за утврђивање, наплату и контролу
локалних јавних прихода” упис ују се речи: “Оделење локалне пореске
администрације”у одговарајућем падежу" .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снаг у осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-10/2012-II
Дана: 05.04.2012.године
О Џ А ЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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14. На основ у члана 46. став 1. a у вези са чланом 215. став 3. Закона о
планирању и изградњи (''Сл ужбени гласник РС'', број 72/09, 81/09,
24/2011), члана 39. став 1. тачка 6. Статута општине Оџаци ("Службени
лист општине Оџаци", број 17/08 и 27/2010) и Mишљења Комисије за
планове број 350-62/2012 од 13.03.2012.године, Скупштина општине
Оџаци на 25. седници одржаној 05.04.2012. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БОГОЈЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације насеља Богојево ( у
даљeм тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Одлуке о изради Плана су: преиспитивање
границе грађевинског подр учја насељеног места, преиспитивање планом
утврђене поделе простора на посебне целине – зоне, обезбеђење
оптималне намене земљишта по зонама и целинама, дефинисање јавног
интереса, опремање насеља инфраструктурном мрежом, дефинисање
траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, комуналну и
друг у инфрастр уктур у, опремање насеља објектима јавне намене,
утврђивање могућности постојећих неплански изграђених објеката за
укључивање у планска решења и др уго.
Члан 3.
Граница обухвата Плана је грађевинско подручје насељеног места,
са површинама које су у функцији насеља: површине и објекти комуналне
инфраструктуре, саобраћајни и инфраструкт урни прикључци идр.
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Члан 4.
План садржи: границ у плана и об ухват грађевинског подручја;
поделу простора на посебне целине и зоне; претежну намену земљишта
по зонама и целинама; регулационе линије улица, површина јавне намене
и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације;
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене
(нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне
регулације; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и друг у инфраструкт уру; вертикалну регулацију; правила
уређења и правила грађења по зонама и целинама; зоне за које се
обавезно доноси план детаљне регулације; локације за које се ради
урбанистички пројекат; рокове за израду плана детаљне регулације са
обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције
постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се
мења стање у простору), до усвајања плана; мере заштите културно –
историјских споменика и заштићених природних целина; инжињерско –
геолошке услове; мере енергетске ефикасности изградње; графички део.
Члан 5.
Текстуални и графички део и обавезни прилози Плана израђују се у
аналогном и дигиталном облику.
Члан 6.
Истовремено са израдом Плана приступа се изради аналитичко –
докумантационе основе.
Члан 7.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштит у и уређење простора и изградњ и
објеката у фази израде Плана, д ужни су да по захтеву носиоца израде
Плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Члан 8.
Обрађивач Плана је ЈП "Завод за урбанизам Кула - Оџаци" из Куле.
Члан 9.
Рок израде Нацрта Плана је 12 месеци од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 10.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у трајањ у од 30 дана, у
седишту јединице локалне самоуправе.
Члан 11.
Средства за израду Плана обезбедиће се из средстава буџета
општине Оџаци.
Члан 12.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средин у („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), неће се
приступити изради Стратешке процене утицаја Плана генералне
регулације насеља Богојево на животну средин у.
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снаг у осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-11/2012-II
Дана:05.04.2012. године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

15. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњ и
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/2011), члана 39. став 1.
тачка 6. Статута општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", број
17/08 и 27/2010) и мишљења Комисије за планове број 350-62/2012 од
13.03.2012. године , Скупштина општине Оџаци на 25.седници одржаној
05.04.2012.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНE ПОВРШИНЕ У БАЧКОМ ГРАЧАЦУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације спортско рекреативнe
површине у Бачком Грачацу (у даљeм тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана детаљне регулације спортско рекреативнe
површине у Бачком Грачацу с у: организација спортских, туристичких ,
рекреативних и друг их садржаја, дефинисање јавног интереса, опремање
комуналним објектима, дефинисање траса, коридора и капацитета за
саобраћајну, енергетску, комуналн у и друг у инфраструктуру, опремање
објектима јавне намене и др.
Члан 3.
Оквирне границе обухвата Плана су к.п. број 2540, 2541 и 2543 К.о.
Бачки Грачац. Коначна граница обухвата Плана, биће дефинисана
Нацртом Плана.
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Члан 4.
План садржи: текстуални и графички део. Текстуални део плана садржи
полазне основе и плански део. Полазне основе садрже извод из
текстуалног дела Концепта плана у виду закључака. Плански део садржи
правила уређења и правила грађења. Правила уређења садрже:
концепцију уређења и типологиј у карактеристичних грађевинских зона и
карактеристичних целина одређених планом; локације за које се обавезно
ради урбанистички пројекат; правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела; попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте; мере енергетске ефикасности изградње;
локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса; остале елементе значајне за спровођење Плана.
Правила грађења у Плану израђују се за делове односно зоне у об ухвату
Плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери
довољној да буд у основ за издавање локацијске дозволе на укупном
грађевинском земљишту обухваћеном Планом, осим за грађевинско
земљиште обухваћено Планом за које је одређена обавеза израде
урбанистичког пројекта; локације за које је Планом одређена обавеза
расписивања јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.
Правилима грађења по правилу се дефиниш у или дозвољени индекс
изграђености или дозвољени индекс заузетости, ависинска регулација
односно дозвољена висина објеката се одређује висинским котама.
Правила грађења у Плану могу да садрже и друге услове архитектонског
обликовања, метријализације, завршне обраде, колорита и друго.
Члан 5.
Рок израде нацрта Плана је 12 месеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из средстава б уџета општине
Оџаци.
Члан 7.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средин у
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10), уз израд у Плана, неће се
приступити изради Стратешке процене утицаја Плана на животну
средин у.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-12/2012-II
Дана:05.04.2012. године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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16. На основ у члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњ и
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/2011), члана 39. став 1.
тачка 6. Статута општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", број
17/08 и 27/2010) и мишљења Комисије за планове број 350-62/2012 од
13.03.2012.године, Скупштина општине Оџаци на 25.седници одржаној
05.04.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА БРОЈ 23 У РАТКОВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока број 23 у
Ратков у ( у даљeм тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана детаљне регулације блока број 23 у
Ратков у су: организација спортских, тур истичких, рекреативних и других
садржаја, дефинисање јавног интереса, опремање комуналним објектима,
дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску,
комуналну и друг у инфраструктуру, опремање објектима јавне намене и
др.
Члан 3.
Оквирне границе обухвата Плана су к.п. број 2711, 2712, 2713 и део
4494 К.о. Ратково. Коначна граница обухвата Плана, биће дефинисана
Нацртом Плана.
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Члан 4.
План садржи: текстуални и графички део. Текстуални део плана
садржи полазне основе и плански део. Полазне основе садрже извод из
текстуалног дела Концепта плана у виду закључака. Плански део садржи
правила уређења и правила грађења. Правила уређења садрже:
концепцију уређења и типологиј у карактеристичних грађевинских зона и
карактеристичних целина одређених планом; локације за које се обавезно
ради урбанистички пројекат; правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела; попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте; мере енергетске ефикасности изградње;
локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса; остале елементе значајне за спровођење Плана.
Правила грађења у Плану израђују се за делове односно зоне у об ухвату
Плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери
довољној да буд у основ за издавање локацијске дозволе на укупном
грађевинском земљишту обухваћеном Планом, осим за грађевинско
земљиште обухваћено Планом за које је одређена обавеза израде
урбанистичког пројекта; локације за које је Планом одређена обавеза
расписивања јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.
Правилима грађења по правилу се дефиниш у или дозвољени индекс
изграђености или дозвољени индекс заузетости, а висинска регулација
односно дозвољена висина објеката се одређује висинским котама.
Правила грађења у Плану могу да садрже и друге услове архитектонског
обликовања, метријализације, завршне обраде, колорита и друго.
Члан 5.
Рок израде нацрта Плана је 12 месеци од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из средстава буџета
општине Оџаци.
Члан 7.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средин у (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10), уз израду Плана,
неће се приступити изради Стратешке процене утицаја Плана на животну
средин у.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-13/2012-II
Дана:05.04.2012. године
ОЏАЦИ

Заменик председника скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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17. На основ у члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњ и
("Службени гласник РС", број 72/09,81/09 и 24/11), члана 39. Стат ута
општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 17/08 и 27/10),
Скупштина општине Оџаци, на 25.седници одржаној 05.04.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА СРПСКИ МИЛЕТИЋ
Члан 1.
Доноси се План генералне регулације насеља Српски Милетић ( у
даљем тексту: План), израђен у виду Елабората под бројем 484/10, који
чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Елаборат из члана 1. израдило је Ј авно предузеће "Завод за
урбанизам К ула - Оџаци" из Куле.
Елаборат из става 1. овог члана се састоји из текстуалног дела, графичких
прилога и документације Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана, израђен је у четири примерака и по овери ће се
чувати у Скупштини општине Оџаци, Општинској управи и ЈП
"Дирекција за изградњу" Оџаци.
Члан 4.
Документациона основа планског документа је скуп материјала и
докумената који су коришћени за израду плана и трајно се чува у
Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне, имовинско правне послове и
заштит у животне средине.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снаг у осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-14/2012-II
Дана:05.04.2012. године
ОЏАЦИ

Заменик председника скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

18. На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези члана 20. став 1. тачка
19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007), члана 15.став 1. тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 111/2009 и 92/2011) и члана 39. став 1.
тачка 7. а у вези члана 15. став 1. тачка 20. Стат ута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“, бр. 17/08, 27/10), Скупштина општине
Оџаци на 25.седници одржаној дана 05.04.2012. године доноси
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне
заштите на територији општине Оџаци; дужности општинских органа у
заштити и спасавању и изради Процене угрожености и плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама; образовање штаба за ванредне
ситуације; постављање повереника и заменика повереника цивилне
заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне заштите
опште намене; одређивање оспособљених правних лица за заштит у и
спасавање; финансирање и друга питања из области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине Оџаци су:
1.Органи општине ( Скупштина општине, Општинско веће,
Председник општине и Општинска управа);
2.Грађани и удружења грађана и друге организације.
II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Скупштина општине
Члан 3.
Скупштина општине Оџаци у оквиру својих надлежности у систем у
заштите и спасавања обавља следеће послове:
1. доноси Одлук у о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Оџаци и обезбеђ ује њено спровођење у
складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици
Србији;
2. доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на
територији општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и
спасавања Републике Србије;
3. планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и
извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и
спровођења мера и задатака цивилне заштите на територији општине
Оџаци;
4. образује Општински штаб за ванредне ситуације;
5. разматра годишње извештаје Општинског већа и председника
општине о битним питањима за заштиту и спасавање;
6. обавља и друге послове у складу са Законом и другим
прописима.
Општинско веће
Члан 4.
Општинско веће општине Оџаци у оквиру својих надлежности у
систему заштите и спасавања обавља следеће послове:
1.усваја Процен у уг рожености на територији општине Оџаци;
2.усваја План заштите и спасавања у ванредним сит уацијама;
3.одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и
спасавање;
4.образује комисију за процен у штете настале од елементарних
непогода;
5.разматра висину насталих штета од елементарних непогода и
доставља захтев за помоћ од Владе;
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6.доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних
непогода;
7.прати реализацију превентивних мера заштите;
8.предлаже акта која доноси Скупштина општине Оџаци;
9.подноси годишњи извештај Скупштини општине.
Председник општине
Члан 5.
Председник општине у оквир у својих надлежности у систему
заштите и спасавања обавља следеће послове:
1.стара се о спровођењ у Закона и других прописа из области
заштите и спасавања;
2.обавља ф ункциј у команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације и р уководи његовим радом;
3.у сарадњи са начелником штаба предлаже именовање осталих
чланова штаба за ванредне сит уације;
4.доноси одл ук у о проглашењ у и укидању ванредне сит уације на
територији општине Оџаци;
5.руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене
Законом и другим прописима;
6.усмерава и усклађује рад Општинске управе и правних лица, чији
је оснивач општина Оџаци, у спровођењу мера заштите и спасавања;
7.наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне
заштите опште намене;
8.остварује сарадњ у са начелником управног окр уга и окружним
штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног
деловања у ванредним ситуацијама;
9.наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара
са угроженог подруч ја и стара се о њиховом збрињавању;
10.стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана,
правних лица и материјалних добара у циљ у укључ ења истих у
активности заштите и спасавања;
11.одл учује о организовањ у превоза, смештаја и исхране
припадника јединица цивилне заштите опште намене и грађана који
учеств ују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара на
територији општине Оџаци;
12.одл учује о увођењу дежурства у Општинској управи и другим
правним лицима у ванредној ситуацији;
13.остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством
ун утрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања активности у
ванредним ситуацијама;
14.разматра и одлуч ује о др угим питањима из области заштите и
спасавања из своје надлежности;
15.извештава Скуп штину општине о стању на терену и о
предузетим активностима у ванредној ситуацији;
Општинска управа
Члан 6.
Општинска управа општине Оџаци у оквиру својих надлежности у
систему заштите и спасавања обавља следеће послове:
1.прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама и предузима мере за заштиту и спасавање;
2.учествује у изради Процене угрожености на територији општине
Оџаци;
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3.израђуј у поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
4.учествује у припремама и извођењу привременог померања или
евакуације становништва;
5.учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог
становништва;
6.стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског
штаба за ванредне ситуације;
7.врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје
надлежности;
8.набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система
јавног узбуњивања у Републици Србији, учествује у изради ст удије
покривености система јавног узбуњивања за територију општине;
9.обезбеђује телекомуникацион у и информациону подршку за
потребе заштите и спасавања, као и укључење у телекомуникациони и
информациони систем Службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и
повезује се са њим;
10.организ ује, развија и води личну и колективну заштиту;
11.учествује у организацији, формирању и опремању јединица
цивилне заштите опште намене;
12.остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за
ванредне ситуације;
13.обавља и друге послове заштите и спасавања.
Члан 7.
Одељење за општу управу Општинске управе:
1.обавља стручно административне и техничке послове за потребе
Штаба за ванредне ситуације;
2.носилац је активности на изради Процене угрожености општине
Оџаци;
3.носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
4.носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне
заштите и система осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране
општине Оџаци);
5.носилац је активности на формирању, опремањ у и обучавању
јединица цивилне заштите опште намене;
6.прати опасности, обавештава становништво о опасностима и
предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних
непогода и других несрећа;
7.предлаже набавку и одржавање средства за узб уњивање у оквир у
система јавног узбуњивања у Реп ублици Србији, учествују у изради
студије покривености система јавног узбуњивања за територију општине,
8.остварују непосредну сарадњу са организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације;
9.израђуј у План мобилизације јединица и организују извршење
мобилизације јединица цивилне заштите опште намене;
10.врши и друге послове из области заштите и спасавања.
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III НАДЛЕЖНОСТИ ДРУГИХ СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА
Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Општински штаб за ванредне ситуације врши обједињавање,
координацију и р уковођење снагама за заштит у и спасавање, јединицама
цивилне заштите које формира општина Оџаци и активностима које се
предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и
спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случај у елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и других опасности на
територији општине Оџаци.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб у
случају ванредне ситуације може наредити и следеће мере:
1. мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и
материјалних средстава;
2. увођење дежурства правним лицима;
3. посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
4. посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера;
5. посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним
путевима;
6. евакуациј у становништва;
7. одређивање другачијег распореда радног времена;
8. посебне приоритете у испоруци ком уналних и др угих производа
и пружању услуга (воде, грејања, гаса, електричне енергије, градско г
превоза, железнички и друмски превоз и сл);
9. привремен у забрану приступа и кретања у појединим угроженим
подручјима;
10. привремену забрану коришћења одређених покретних и
непокретних ствари власницима односно корисницима;
11. обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране
становништва и правних лица у организовањ у и спровођењу евакуације и
других активности у заштити и спасавању;

12. корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова,
пословних просторија и других зграда да приме на привремени смештај
угрожена лица из угроженог подручја;
13. и др уге потребне мере.
Повереници цивилне заштите
Члан 10.
За организациј у и спровођење превентивних мера заштите и
покретања почетних активности, у случ ају појаве опасности по љ уде и
материјална средства, поставиће се повереници цивилне заштите и
њихови заменици у насељеним местима општине Оџаци.
Повереници и заменици повереника у насељеним местима
предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и
задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и
руководе јединицама цивилне заштите опште намене.
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Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да
поступају у складу са уп утствима повереника, односно заменика
повереника.
Повереника и заменика повереника именује Општински штаб за
ванредне ситуације у року од 60 дана од дана доношења ове одлуке.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 11.
У складу са одредбама Закона за потребе заштите и спасавања
грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа и опасности на територији општине Оџаци,
одређуј у се оспособљена привредна друштве и др уга правна лица.
Оспособљена привредна др уштве и др уга правна лица, у смислу
става 1. овог члана, одређује Општинско веће.
Као оспособљена правна лица Општинско веће може одредити
привредна друштва и друга правна лица која су оспособљена и
опремљена за заштиту и спасавање као што су комунална, грађевинска,
водопривредна предузећа и установе као и удружења, савези и друштва
из области ватрогаства, радио-аматерства и друго.
Јединице цивилне заштите
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за
извршавање једноставнијих послова из области заштите и спасавања као
што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи,
одржавање реда,учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у
санацији терена и друге активности по процени Општинског штаба за
ванредне ситуације.
Јединице цивилне заштите у општини Оџаци формираће Општинскo
веће општине Оџаци у складу са Проценом угрожености општине Оџаци.
Поп ун у, опремање и об ук у јединица извршиће Одељење за општ у
управу.
Координациј у послова из става 3. овог члана вршиће Општинско
веће.
IV ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ, ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА И ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености општине Оџаци од
елементарних непогода и других несрећа је Одељење за општу управ у
које ће у сарадњи са МУП Реп ублике Србије – Сектором за ванредне
ситуације ( у даљем тексту Одељење за ванредне ситуације у Сомбор у) у
складу са Законом и методологијом за израду Процене угрожености и
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
сачинити
Процену.
Члан 14.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама за општин у Оџаци је Одељење за општу управу, које ће у
сарадњи са
Одељењем за ванредне ситуације у Сомбору и другим
организационим јединицама Општинске управе у складу са Законом и
методологијом за израду Процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити План.
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Општински штаб за ванредне ситуације разматра План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама општине Оџаци и даје мишљење на
предлог Плана.
Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите,
као саставног дела Плана одбране општине Оџаци, је Одељење за општ у
управу које ће, у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у Сомбор у
и др угим организационим јединицама Општинске управе, у складу са
Упутством о методологији за израду планова одбране и потребним
изводом и Плана одбране Републике, сачинити План.
V

ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА

Члан 15.
Лична, узајамна и колективна заштита у општини организује се по
месту рада и месту становања.
Грађани власници стамбених објеката, дужни су да, за потребе
личне заштите и спасавања, и заштите и спасавања чланова породичног
домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању средства и
опрему у складу са Уредбом о обавезним средствима и опреми за личн у и
колективну заштит у од елементарних непогода и других несрећа. Иста
права и обавезе имају и удружења грађана, односно друге организације,
уколико с у власници односно корисници пословних и друг их објеката, у
погледу имовине коју користе као и заштите лица која бораве у тим
објектима.
Обавезује се Одељење за општу управ у да у сарадњи са Одељењем
за ванредне сит уације у Сомбору припреми уп утства и друге публикације
којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у мог ућој или
насталој опасности.
У реализацији активности наведених у став у 3. овог члана
укључ ују се повереници цивилне заштите.
VI ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 16.
Из буџета општине Оџаци и из средстава Фонда за ванредне
ситуације, за потребе заштите и спасавања становништва и материјалних
добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и
опасности, финансираће се следеће потребе:
1.организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за
ванредне ситуације;
2.организовање, опремање и об учавање јединица цивилне заштите
опште намене;
3.трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са
уговором за извршавање задатака заштите и спасавања;
4.изградњу система за узбуњивање;
5.изградњу и одржавање система заштите од града;
6.набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне
опреме за јединице цивилне заштите опште намене;
7.изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување
објеката за потребе цивилне заштите;
8.обуку из области цивилне заштите коју организује општина
Оџаци;
9.организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из
делокруга општине;
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10.санирање штета насталих природном и др угом незгодом, у
складу са материјалним мог ућностима;
11.и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним
прописима.
VII ПРИЗНАЊА
Члан 17.
За нарочите успехе у организовању и спровођењ у задатака цивилне
заштите и др угих послова заштите и спасавања, у привредним друштвима
и другим правним лицима, сл ужбама и органима oпштине, штаба за
ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне
заштите, заменицима повереника, друг им припадницима и заслужним
појединцима на територији општине Оџаци, додељуј у се признања.
Признања ће се уруч ивати на Дан општине Оџаци.
Овлашћује се Општинско веће да ближе уреди врсту признања као
и критријуме за њихову доделу.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ова одл ука ступа на снаг у осмог
„Службеном листу општине Оџаци“.

дана од дана објављивања у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-15/2012-II
Дана 05.04.2012.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

19. На основ у члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и
члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама („Служ бени гласник
РС“ бр.111/2009 и 92/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Служ бени гласник РС“ бр.129/2007), члана 10. Уредбе
Владе Србије о саставу и начин у рада штабова за ванредне сит уације
(„Службени гласник РС“ бр.98/2010) и члана 39. став 1. тачка 7. а у вези
са чланом 15. став 1. тачка 20. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ бр. 17/08, 27/10), Скупштина општине Оџаци на
25.седници одржаној 05.04.2012 године донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације
(у даљем тексту: Штаб) као оперативно-стручно тело за координацију и
руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на
територији општине Оџаци.
Члан 2.
Штаб чине :
Командант Штаба: Предраг Цветановић, председник општине, по
положају,
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Заменик Команданта Штаба: др Ђорђе Богдановић, заменик
председника општине , по положају,
Начелник Штаба:представник Оделења за ванредне ситуације у
Сомбору,
И чланови Штаба:
1. Драган Ковачевић, Начелник Општинске управе општине,
2. Милоје Лепојић, секретар Скупштине општине,
3. Зоран Божичић, Р уководилац Одељења за урбанизам,стамбенокомуналне, имовинско-правне послове и заштит у животне средин,
4. Милан Зец, Командир Полицијске станице,
5. Горан Ђорђевић, ВД Командир ПВСЈ Оџаци,
6. др Љубомир Миленковић, Директор Дома здравља,
7. Петар Свилар, директор ЈКП „Услуга“,
8. Раде Радивојевић, Секретар Црвеног крста,
Члан 3.
Командант Штаба својим Решењем, у складу са Законом о
ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), подзаконским актима и
другим прописима, као и овом Одлуком, чланове Штаба распоређ ује на
конкретне дужности у Штабу.
Члан 4.
Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручнооперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања, у чији
састав улазе струч ни радници из државних органа, органа локалне
самоуправе, привредних друштава и других правних лица у чијем су
делокруг у послови од значаја за деловање у ванредним ситуацијама, са
надлежношћ у на територији општине Оџаци.

Радом стр учно-оперативног тима р уководи р уководилац тима којег
именује Штаб.
Стручно-оперативни тим одговара за свој рад Штабу.
Члан 5.
Послове информисања за потребе Штаба обавља Командант Штаба
или заменик Команданта Штаба или лице које за обављање послова
информисња одреди Командант Штаба.
У рад Штаба, по потреби и позив у, укљ учују се:
- именована и постављена лица у Скупштини општине Оџаци,
- чланови Општинског већа Оџаци,
- руководиоци Одељења у Општинској управи општине Оџаци,
- стручни радници на сталном раду у Општинској управи општине
Оџаци,
- републички инспектори из области од значаја за ванредне
ситуације, са надлежношћ у на територији општине Оџаци и
-други стр учни радници
из области од значаја за ванредене
ситуације, са радним ангажовањем на територији општине Оџаци.
Члан 6.
Штаб обавља следеће послове:
1.руководи и координира рад субјеката система заштите и
спасавања и снага заштите и спасавања на територији Општине, у
ванредним ситуацијама,
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2.руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне
заштите на територији Општине,
3.руководи и координира спровођење мера и задатака обнове,
реконстр укције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог
развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредни х
ситуација;
4.разматра и даје мишљење на Процену угрожености Општине и
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине,
5.прати стање и организациј у система заштите и спасавања на
територији Општине и предлаже мере за њихово побољшање,
6.наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и
других средстава која се користе у ванредним сит уацијама на територији
Општине,
7.стара се о редовном информисању и обавештавању становништва
у Општини, о ризицима и опасностима и предузетим мерама за смањење
ризика од катастрофа,
8.разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне
заштите опште намене, овлашћених и оспособљених правних лица,
повереника и заменика повереника цивилне заштите на територији
Општине,
9.сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних
држава у ванредним ситуацијама у случају потребе и у складу са Законом
и др угим прописима,
10.наређује приправност - спремност за ванредне ситуације;
11.процењује угроженост од настанка ванредне ситуације на
територији Општине,
12.израђ ује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о
раду;
13.спроводи годишњи план рада;
14.предлаже
Председнику
Општине
доношење
одлуке
о
проглашењ у ванредне ситуације на дел у територије или у целој Општини,
15.сарађ ује са штабовима за ванредне ситуације суседних општина,
16.поступа по наређењима Реп убличког и Покрајинског штаба за
ванредне сит уације у предузимањ у мера и активности на заштити и
спасавању,
17.именује и разрешава повереника цивилне заштите и заменика
повереника цивилне заштите за насељено место у Општини,
18.именује и разрешава поверенике цивилне заштите и заменике
повереника цивилне заштите за делове насеља и стамбене зграде на
територији Општине,
19.разматра и предлаже доношење Одлуку о организовању и
функционисањ у цивилне заштите на територији Општине,
20.подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег
плана рада и годишњи извештај о раду;
21.ангаж ује оспособљена правна лица и друге организације од
значаја за Општин у, у ванредним ситуацијама,
22.разматра питања у вези об учавања становништва Општине из
области заштите и спасавања и предузима мере на подизањ у нивоа
обучености,
23.разматра питања у вези санирања штете настале услед
елементарних непогода и других несрећа на територији Општине,
24.доноси Пословник о раду Штаба и Годишњи план рада Штаба,
25.врши и друге послове у ванредним ситуацијама, у складу са
Законом, подзаконским актима и др угим прописима, овом Одлуком и
плановима заштите и спасавања у Општини.
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Члан 7.
У извршавању послова и задатака из своје надлежности Штаб
доноси наредбе, закључке и препоруке.
Наредбом Штаб одлуч ује о употреби снага и средстава заштите и
спасавања, средстава помоћи и друг их средстава која се користе у
ванредним ситуацијама и налаже извршење задатака и мера заштите и
спасавања на територији Општине.
Закључком Штаб утврђ ује став о питањима из области заштите и
спасавања, формира стручно-оперативне тимове, процењ ује угроженост
од од настанка ванредних ситуација на територији Општине, утврђује
мишљење на акта из своје надлежности и одл учује о другим питањима о
којима се не одлуч ује наредбом.
Препоруком Штаб предлаже предузимање мера, радњи и поступака
којима се умањује ризик од опасности на територији Општине.
Члан 8.
Позивање Штаба, ради остваривања његове оперативне функције,
налаже командант Штаба, а у његовом одсуству заменик команданта
Штаба или начелник Штаба.
Предлог за позивање Штаба лицима из претходног става могу
поднети надлежне службе за ванредне ситуације или Oдељењe за општ у
управу Општинске управе општине Оџаци.
Позивање Штаба спроводи Одељење за општ у управ у Општинске
управе општине Оџаци.
Члан 9.
Послови из члана 6. ове Одлуке, финансирају се из буџета Општине
и Републике, Фонда за ванредне ситуације и других прихода у складу са
Законом и другим прописима.
Члан 10.
Штаб за ванредне ситуације најмање једанпут годишње подноси
извештај о раду Скупштини општине Оџаци.
Члан 11.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба
врши Оделење за општу управ у Општинске управе општине Оџаци у
сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације Сомбор – представником у
Оџацима.
Члан 12.
Даном ст упања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Решење о
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 29/10).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снаг у осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-16/2012-II
Дана:05.04.2012.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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20. На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 77/2009 и 52/2011), члана 3. став
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских
установа и акта основних школа („Службени гласник РС“, бр. 80/2010),
члана 15. став 1. тачка 2. Закона о саветима националних мањина („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине
Оџаци („Сл ужбени лист општине Оџаци“, бр. 17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци, по прибављеном мишљењу Националног савета мађарске
и словачке националне мањине, на 25.седници одржаној дана 05.04.2012.
године, доноси
О Д Л У К У
о мрежи предшколских установа на територији општине Оџаци
Члан 1.
Овом Одл уком се утврђује мрежа предшколских установа на
територији општине Оџаци у којој се обезбеђује дневни боравак деце и
оставрује васпитно-образовна, превентивно здравствена и социјална
функција путем организовања припремног предшколског програма у
години пред полазак у школу, целодневни и пол удневни боравак са
исхраном и негом деце, посебни и проширени програми и други облици
рада са децом до поласка у школу.
Члан 2.
Општина Оџаци је основала јединствену предшколску установ у са
седиштем у Оџацима, улица Жарка Зрењанина бб.
Предшколска установа носи назив „Полетарац“ и основана је као
установа јавне служ бе.
Члан 3.
Предшколска установа обавља свој у делатност из члана 1. ове
Одлуке у седишт у установе и ван седишта у издвојеним одељењима.
Издвојена одељења установе су:
1.“Парк“ у Оџацима, ул. Васе Пелагића бр. 60,
2. „Дуга“ у Бачком Брестовцу, ул. Маршала Тита бр. 83,
3. „Колибри“ у Бачком Грачац у, ул. Марка Орешковића бр. 85,
4. „Маслачак“ у Богојеву, ул. Маршала Тита бб,
5. „Чаролија“ у Дероњама, ул. Светозара Милетића бр. 25а,
6. „Сунцокрет“ у Каравукову, ул. Прохора Пчињског бр. 77,
7. „Лептирић“ у Лалићу, ул. Маршала Тита бр. 23а,
8. „Пчелица“ у Раткову, ул. Ратка Павловића бб,
9. „Цврчак“ у Српском Милетићу, ул. Светог Саве бр. 25.
Члан 4.
Васпитно-образовни рад остварује се на српском језику.
За припаднике националне мањине васпитно-образовни
остварује се на матерњем језику.

рад

Члан 5.
Деци предшколског узраста са посебним потребама обезбеђује се
одговарајући васпитно-образовни рад.
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Ступањем на снагу ове Одл уке, престаје да важи Одлука о мрежи
дечјих вртића предшколске установе „Полетарац“ Оџаци („Службени
лист општине Оџаци“, бр. 2/2006).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе АП
Војводине, и има се објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-17/2012-II
Дана:05.04.2012. године
О Џ А Ц И

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

21. На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 77/2009 и 52/2011), члана 3. став
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских
установа и акта основних школа („Службени гласник РС“, бр. 80/2010),
члана 15. став 1. тачка 2. Закона о саветима националних мањина („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине
Оџаци („Сл ужбени лист општине Оџаци“, бр. 17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци, по прибављеном мишљењу Националног савета мађарске
и словачке националне мањине, на 25.седници одржаној дана 05.04.2012.
године, доноси
О Д Л У К У
о мрежи основних школа на територији општине Оџаци
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује мрежа основних школа, број и
просторни распоред, назив и седиште основних школа на територији
општине Оџаци.
Члан 2.
Делатност основног образовања и васпитања на територији
општине Оџаци обавља 10 основних школа, од чега су две у самом граду
Оџаци, а осталих 8 у осталим насељеним местима општине Оџаци.
Члан 3.
Мрежу основних школа чине:
1. ОШ „Бранко Радичевић“ Оџаци, Васе Пелагића број 60,
2. О.Ш. „Мирослав Антић“ Оџаци, Школска број 23,
3. О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић, Маршала Тита број 52,
4. О.Ш.„Коста Стаменковић,Српски Милетић, Светог Саве број 25,
5. О.Ш. „Јожеф Атила“ Богојево, Маршала Тита бб,
6. О.Ш. „Вук Караџић“ Дероње, Светозара Милетића број 25а,
7. О.Ш. „Ратко Павловић - Ћићко“ Ратково, Ратка Павловића бб,
8. О.Ш. „Бора Станковић“ Каравуково, Жарка Зрењанина број 90,
9. О.Ш. „Никола Тесла“ Бачки Брестовац, Маршала Тита број 81,
10. О.Ш. „Марко Орешковић“ Бачки Грачац, Личка број 16.
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Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одл уке, престаје да важи Одлука о мрежи
основних школа („Службени лист општине Оџаци“, бр. 1/2006).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе АП
Војводине, и има се објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-18/2012-II
Дана:05.04.2012. године
О Џ А Ц И

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

22. На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3.тачка 5. Закона о
основама система образовања и васпитања ( «Службени гласник РС »,
бр.72/09) члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ “
бр.33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/2010) и члана 39. став
1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“,
бр.17/08 и 27/10) Скупштина општине Оџаци на 25. седници одржаној
дана 05.04.2012.године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО

I
ЦВЕТКОВИЋ СТОЈАДИН из Каравукова разрешава се дужности
члана школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ из Каравукова
из редова Наставничког већа, даном доношења овог Решења.
II
МИТРОВИЋ МИОДРАГ из Карав укова именује се за члана
школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково, из редова
Наставничког већа, наредног дана од дана доношења овог Решења.
Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовањ у чланова
школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково („Сл.лист
општине Оџаци“, бр.15/10).

IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци”.
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О б р а з л о ж е њ е
Основна школа „Бора Станковић“ из Каравукова поднела је
12.01.2012. године Скупштини општине Оџаци, Захтев за разрешење
Цветковић Стојадина из Каравукова, због наст упања смрти (текући број
МКУ 44/11 од 15.11.2011.године), и именовање Митровић Миодрага за
члана Школског одбора из редова Наставничког већа, на основу члана 55.
став 3. тачка 5. Закона о основном систему образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр.72/09).
С обзиром да су се стекли услови за разрешење односно именовање
члана школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково у
складу са чланом 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 5. Закона о
основама система образовања и васпитања, донето је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против
њега није дозвољена жалба, већ се може покренути управни спор код
Управног суда Београд.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-17/2012-II
Дана:05.04.2012. године
О Џ А Ц И

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

23. На основ у члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник РС », бр.129/07) и члана 39. став 1. тачка 23. Стат ута
општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци », бр.17/08, 27/10), Скупштина
општине Оџаци, на 25. седници, одржаној 05.04.2012. године, доноси
следећи
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног
предузећа „Услуга“ Оџаци за 2012. годину, број:26-2-УО/11 од
21.12.2011. године.

II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-21-1/2012-II
Дана: 05.04.2012. године
О Џ А Ц И

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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24. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник РС», бр. 129/07) и члана 39. став 1. тачка 23. Стат ута
општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци, на 25. седници, одржаној дана 05.04.2012. године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм пословања Ј.П. «Завод за урбанизам
Кула-Оџаци» за 2012. годину број 01-542/2011 од 07.12.2011. године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-21-2/2012-II
Дана: 05.04.2012. године
О Џ А Ц И

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

25. На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", бр.129/07) и члана 39. став 1. тачка 27. Статута
општине Оџаци ("Сл.лист општине Оџаци", 17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци, на својој 25. седници, одржаној 05.04.2012. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ
I
Даје се сагласност на употребу имена општине Оџаци у називима
спортских клубова на подр учју општинe Оџаци и то:
1. Одбојкашком кл убу „Оџаци“ Оџаци,
2. Женском р укометном клубу „Оџаци“ Оџаци,
3. Кошаркашком клуб у „Оџаци“ Оџаци,
4. Тениском кл убу „Оџаци“ Оџаци,
5. Спортском др уштв у „Оџаци“ Оџаци,
6. Стонотениском кл убу „Оџаци“ Оџаци.
II
Сагласност се даје на основу захтева наведених клубова у циљ у
пререгистрације према Закону о спорт у („Службени гласник РС“ 24/11).
III
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-21-3/2012-II
Дана:05.04.2012.године
О Џ А Ц И

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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26. На основ у члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 57. став 1. тачка 8. Статута
општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“ бр. 17/08 и 27/2010) и
Закључка Општинског већа општине Оџаци број 06-8-9/2012-III од
02.03.2012. године, Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
У циљу мотивисања и подстицаја у остваривању што бољих
резултата на такмичењима у знању и постигнуте резултате из наставних
предмета: српски језик, математика, историја, физика, хемија, биологија,
географија, руски језик, енглески језик, немачки језик, мађарски језик,
информатика и техничко образовање – област информатика, извршиће се
награђивање ученика основних и средњих школа са подруч ја општине
Оџаци за постигнуте резултате на појединачним такмичењима
(општинско и регионално) за школску 2010/2011 годину,на следећи
начин:
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
1.за освојено прво место
-4.000,00 динара
2. за освојено друго место
-3.000,00 динара
3. за освојено треће место
-2.000,00 динара
РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ (окр ужно и међ уокружно)
1.за освојено прво место
-6.000,00 динара
2. за освојено друго место
-5.000,00 динара
3. за освојено треће место
-4.000,00 динара
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
1.за освојено прво место
2. за освојено друго место
3. за освојено треће место

-8.000,00 динара
-7.000,00 динара
-6.000,00 динара

II
За спровођење Решења надлежно је Оделење за друштвене
делатности Општинске управе општине Оџаци.
На основ у достављеног списка свих школа са подручја општине
Оџаци о ученицима који су освојили I, II, или III место на неком од
такмичења, Оделење за друштвене делатности ће сачинити збирну табел у
о исплатама.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-30/2012-I
Дана: 09.03.2012.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Предраг Цветановић,с.р.
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27. На основ у члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 57. став 1. тачка 8. Статута
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/2010),
председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за расподелу средстава за суфинансирање
пројеката удружења грађана, у саставу:
1. Димитријевић др Влада, председник,
2. Златковић Биљана, заменик председника,
3. Детковић Јелена, члан,
4. Стојнић Обренија, члан,
5. Свиленковић Слободан,члан.
II
Комисија има задатак да на основ у Критеријума коje утврди
Општинско веће, сачини предлог расподеле средстава и уп ути га
Општинском већу на разматрање и доношење Одлуке.
Комисија се образ ује на неодређено време.
III
Административно-стручне послове за потребне Комисије, обављаће
Оделење за друштвене делатности Општинске управе општине Оџаци.
IV
Oвим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије
за расподелу средстава за с уфинансирање пројеката удружења грађана
број: 03-1-76/2011-I од 20.06.2011.године.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-43/2012-I
Дана: 26.03.2012.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Предраг Цветановић,с.р.
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28. На основ у члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 27. став 2. Статута општине
Оџаци ("Сл ужбени лист општине Oџаци", брoj 17/08, 27/10) и Локалног
акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2012. годину ("Службени
лист општине Oџаци", број 1/2012) Председник општине Оџаци доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2012.ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за спровођење мера Локалног акционог плана
запошљавања општине Оџаци за 2012. годин у, у следећем саставу:
1. Васил Настоски, председник,
2. Весна Макочевић, члан,
3. Властимир Анђелковић, члан,
4. Јелена Бабић, члан.
II
Комисија
спроводи
мере
активне
политике
запошљавања,
предвиђене Локалним акционим планом запошљавања општине Оџаци за
2012. годину.
Комисија има задатак да разматра пријаве на јавне позиве, које
расписује Председник општине у циљу реализације
мера активне
политике запошљавања, да разматра пристигле пројекте за организовање
и спровођење јавних радова, да сачини предлоге одл ука неопходних за
реализацију мера активне политике запошљавања и врши и друге послове
који произилазе из ових задатака.
III
Стручне, административне и др уге послове за потребе Комисије
обављаће Служба за послове органа општине.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1- 57/ 2012 - I
Дана: 05.04. 2012.године
О Џ А Ц И
Председник општине,
Предраг Цветановић,с.р.
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