
 

 

 
  
  
   
 
 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

Акта Скупштине општине Оџаци 
Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

11. 
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Услуга“ Оџаци 
 21. 

12. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци 
21. 

13. 

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова 

Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне 

библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци 

22. 

14. 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова 

Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне 

библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци 

22. 

15. 

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова 

Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Јавне 

установе Спортски центар Оџаци 

23. 

16. 

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и 

председника и чланова Надзорног одбора Јавне установе Спортски центар 

Оџаци 

24. 

17. 

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и 

председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације 

општине Оџаци 

25. 

18. 

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и 

председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације 

општине Оџаци 

25. 

19. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за заштиту животне 

средине 
26. 

20. 
Закључак о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

„Оџаци“ Оџаци 
27. 

21. 

Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко 

Радичевић“ са музејском јединицом са планираним задацима за 2017. 

годину 

27. 

22. 
Закључак о давању сагласности на План и програм рада Народне 

библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2018. годину 
28. 

23. 
Закључак о давању сагласности на План и програм рада Туристичке 

организације општине Оџаци за 2018. годину 
28. 

24. 

Закључак о усвајању Извештаја о раду општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Оџаци за 2017. годину 

 

29. 

 

Година : LIII 
 

О  Џ  А  Ц  И 

21.  ФЕБРУАР  2018 . ГОДИНЕ 
 

Број   02 
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25. 

Измене Акционог плана за унапређење образовања, здравља, 

запошљавања и становања Рома од септембра 2016. године до 31.12.2020. 

године 

29. 

 
  

 

Акта Председника општине 

26. 
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Оџаци 
30. 

27. 

Решење о измени решења о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта за 2017. 

годину 

37. 

28. Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору 38. 

29. Локални акциони план запошљавања општине Оџаци за 2018. годину 42. 

 
Акта Радних тела 

30. 
Закључак за закључење Појединачног колективног уговора Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци  55. 
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11. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број: 15/16)и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци 

(„Сл.лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10) и члана 44. став 1. Статута Јавног комуналног 

предузећа „Услуга“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број: 12/16) Скупштина општине 

Оџаци, је на 10. седници одржаној 20.02.2018. године, донела  следеће:   

     

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„УСЛУГА“ ОЏАЦИ 

 

I 

Разрешава се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци, закључно са 

22.02.2018. године и то у следећем саставу: 

1. Манић Александар,  председник,  

2. Недељковић Саша, члан, 

3. Стаменковић Ненад, члан-из редова запослених. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-12/2018-II 

Дана: 20.02.2018. године                                                                       Председник  Скупштине, 

О Џ А Ц И                                                                                                  Горан Ђаковић с.р. 

 

12. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број: 15/16)и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10) и члана 41. став 2. Статута Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број: 12/16) 

Скупштина општине Оџаци, је на 10. седници одржаној 20.02.2018. године, донела следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ ОЏАЦИ 

 

I 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног  предузећа 

„Услуга“ Оџаци, на мандатни период од четири године, у саставу: 

1. Манић Александар,  председник,  

2. Недељковић Саша, члан, 

3. Стаменковић Ненад, члан-из редова запослених. 

почев од 23.02.2018. године. 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број:02-13/2018-II 

Дана: 20.02.2018. године       Председник Скупштине, 

О Џ А Ц И                                                                   Горан Ђаковић с.р. 
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13. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 

општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, je на  

10. седници одржаној  20.02.2018. године, донела  следеће: 

      

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ 

 

I 

Разрешавају се се председник заменик председника и чланови Управног одбора Народне 

библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци, због истека мандата, закључно са 22.02.2018.године и то: 

1.Милтеновић Ивана, председник, 

 2. Вуковић Марија, заменик председника,   

3.Николић Дамир, члан, 

4.Лаловић Маја, члан-из редова запослених, 

5. Рајачић Сузана, члан-из редова запослених. 

  

II 

Разрешавају се се председник и чланови Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко 

Радичевић“ Оџаци,због истека мандата, закључно са 22.02.2018.године и то: 

 1.Павловић Никола, председник, 

 2.Kитановић Дубравка, члан, 

3.Срдановић Бранислав, члан-из редова запослених. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

  

Број:02-10/2018-II 

Дана: 20.02.2018. године                                                                          Председник Скупштине , 

О Џ А Ц И                                                                                     Горан Ђаковић с.р. 

 

14. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  број 129/07, 83/14-др.ѕакон и 101/2016-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 

општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, je на 

10. седници одржаној 20.02.2018. године, донела је следеће:     

       

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ 

 

I 

Именују се председник и чланови Управног одбора Народне библиотеке „Бранко 

Радичевић“ Оџаци: 

1.Милтеновић Ивана, председник, 

 2. Вуковић Марија, заменик председника,   

3.Николић Дамир, члан, 

4.Танасић Верица, члан-из редова запослених, 
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5. Рајачић Сузана, члан-из редова запослених, 

 на период од 4. године, почев од  23.02.2018. године. 

 

II 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко 

Радичевић“ Оџаци: 

 1.Павловић Никола, председник, 

 2.Kитановић Дубравка, члан, 

3.Николић Оливера, члан-из редова запослених, 

на период од 4. године, почев од 23.02.2018. године. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-11/2018-II 

Дана: 20.02.2018. године                                                                 Председник Скупштине, 

О Џ А Ц И                                                                              Горан Ђаковић с. р. 

                         

15. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 10. 

седници одржаној  20.022018. године, донела следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ  

 

I 

Разрешавају се се председник заменик председника и чланови Управног одбора Јавне 

установе Спортски центар Оџаци, због истека манадата закључно са 22.02.2018. године: 

1.Лилић Божидар, председник, 

 2.Рацков Милорад, заменик председника, 

 3.Калембер Драгана, члан 

 4. Бањац Драган, члан 

 5.Филиповић Иван, члан, 

 6. Шкундрић Гојко, члан, из редова запослених, 

 7. Китановић Драган, члан, из редова запослених, 

 

 

II 

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Јавне установе Спортски центар 

Оџаци,  због истека мандата закључно са 22.02.2018. године 

 1.Капетанов Никола, председник, 

 2.Тирагић Ненад, члан, 

 3.Важић Мирко, члан,из редова запослених, 
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III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-16/2018-II                                                                                   Председник Скупштине 

Дана: 20.02.2018. године                                                                                 Горан Ђаковић с.р. 

О Џ А Ц И                                                            

 

16. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине 

Оџаци, је на 10. седници одржаној  20.02.2018. године, донела  следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР ОЏАЦИ  

 

I 

Именују  се председник  и чланови Управног одбора Јавне установе Спортски центар 

Оџаци, и то: 

1.Лилић Божидара, председник, 

 2.Филиповић Ивана, члан, 

 3.Тривуновић Владо, члан 

 4. Рацков Гордана, члан 

 5.Томовић Бранимир, члан, из редова запослених 

 На период од 4. године, почев од 23.02.2018.године 

 

II 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавне установе Спортски центар 

Оџаци,  и то:  

 1.Рацков Милорад, председник, 

 2.Капетанов Никола, члан, 

 3.Матијаш Жељко, члан,из редова запослених, 

на период од 4. године, почев од од 23.02.2018. године. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-17/2018-II                                                                               Председник Скупштине 

Дана: 20.02.2018. године                                                                          Горан Ђаковић с.р. 

О Џ А Ц И                                                            
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17. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 

општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине  Оџаци, је на 

10. седници одржаној  20.02..2018. године, донела следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ  

 

I 

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Туристичке организације општине 

Оџаци, због истека мандата закључно са 22.02.2018. године 

1.Јанковић Драган, председник,  

2.Стошић Милко, члан, 

 3.Станчић Бранко, члан 

4. Стојилковић Татјана, члан,  из редова запослених, 

5. Продановић Јасминка, члан, из редова запослених. 

 

II 

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбораТуристичке организације општине 

Оџаци, због истека мандата закључно са 22.02.2018. године. 

1.Зец  Душан, председник, 

 2.Лабус  Милан, члан, 

3.Дракулић Марија, члан,из редова запослених. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-14/2018-II                                                                     Председник Скупштине 

Дана: 20.02.2018. године                                                                  Горан Ђаковић с.р. 

О Џ А Ц И                                                         

 

18. На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“  број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине 

Оџаци, је на 10. седници одржаној  20.02.2018. године, донела  следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  
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I 

Именују се председник и чланови Управног одбора Туристичке организације општине 

Оџаци: 

1.Јанковић Драган, председник,  

2.Стошић Милко, члан, 

 3.Станчић Бранко, члан 

4. Стојилковић Татјана, члан, из редова запослених, 

5. КoдроЈасминка, члан,из редова запослених, 

на период од 4. године, почев од  23.02.2018. године. 

 

II 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Туристичке организације општине 

Оџаци: 

1.Зец Душан, председник, 

 2.Лабус Милан, члан, 

3.Дракулић Марија, члан,из редова запослених, 

на период од 4. године, почев од 23.02.2018. године. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-15/2018-II                                                                       Председник Скупштине 

Дана: 20.02..2018. године                                                                  Горан Ђаковић с.р. 

О Џ А Ц И                                                            

 

 

19. На основу члана 3. став 1. Одлуке о оснивању Савета за заштиту животне средине 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 04/14) и члана 39. став 1. тачка  33. Статута општине 

Оџаци ( ,,Службени лист општине Оџаци” бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци је на  

10.  седници одржаној дана  20.02. 2018. године донелa  

 

                                                                                                   

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

I 

    Разрешавају  се дужности члана Савета за заштиту животне средине:   

1. Стошић Милко из Раткова, због престанка функције члана Општинског већа и 

2. Мрдаљ Милош из Бачког Грачаца, због поднете оставке. 

 

II 

Именују се за чланове Савета за заштиту животне средине: 

1. Мрдаљ Драган из Бачког Грачаца, члан Општинског већа и 

2. Маринковић Стеван, из Бачког Брестовца, на предлог ловаца. 
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III 

   

 Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Савета за заштиту животне средине 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 12/2014 и 14/2015).    

 

IV 

  Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 Број: 02-18 /2018-II                                                               Председник Скупштине 

Дана:   20.02.2018. године                                    Горан Ђаковић  с.р.  

О  Џ  А  Ц  И       

 

20. На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци» брoj: 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 10. седници, одржаној дана 

20.02.2018.године, донела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 

2018. годину, број:551-27/2018 од 19.01.2018.године.   

 

II 

 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-2/2018-II 

Дана: 20.02.2018.године                                         Председник Скупштине, 

    О Џ А Ц И                 Горан Ђаковић с.р. 

         
21. На основу члана 39. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 10. седници, одржаној дана 

20.02.2018. године, донела следећи:   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ са музејском 

јединицом са планираним задацима за 2017. годину и анализом остварења број 27/2018 од 

31.01.2018.године. 
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II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-5/2018-III 

Дана: 20-02.2018. године 

    О Џ А Ц И      Председник Скупштине, 

                Горан Ђаковић с.р. 

 

22. На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 10. седници, одржаној дана 

20.02.2018. године, донела следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке „Бранко 

Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2018. годину, број: 26/2018 од 31.01.2018.године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-4/2018-III 

Дана: 20.02.2018. године 

    О Џ А Ц И      Председник Скупштине, 

            Горан Ђаковић с.р. 

 

23. На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 10.седници, одржаној дана 

20.02.2018. године, донела следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Туристичке организације општине 

Оџаци за 2018. годину, број: 332-1-10/2018 од 29.01.2018.године. 

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број: 06-10-3/2018-III 

Дана: 20.02.2018. године 

    О Џ А Ц И                                     Председник Скупштине, 

                                                 Горан Ђаковић с.р.  
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24. На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситуцијама („ Службени 

гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 39. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци 

(„Сл.лист општине Оџаци“ бр.17/08, 27/10) и члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о образовању 

општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Оџаци“ број 3/2015) 

Скупштина општине Оџаци, je на 10.седници, одржаној дана 20.02. 2018.године, донела следећи: 

           

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду општинског Штаба за ванредне ситуације општине Оџаци 

за 2017. годину број 03-7-36/IV-02 од 22.01.2018.године. 

 

II 

 

 Овај Закључак  објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-10-1/2018-II 

Дана:20.02.2018. године 

    О Џ А Ц И       Председник Скупштине, 

            Горан Ђаковић  с.р. 

 
        25. На основу Локалног акционог плана за унапређење образовања, здравља, запошљавања и 

становања Рома за период од септембра 2016. до  краја 2020. године ( “Сл.лист општине Оџаци“, 

бр. 9/2016) члан 39. став 1. тачка 18. Статута  општине Оџаци  („Службени лист општине Оџаци“, 

бр.17/08, 27/10), Скупштина општине Оџаци,  је на  10. седници, одржаној 20.02.2018. године 

донелa: 

 

ИЗМЕНЕ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА   

ЗАПОШЉАВАЊА И  СТАНОВАЊА РОМА ОД  СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ ДО 

31.12.2020. ГОДИНЕ 

 

  I  

      У  Локалном акционом плану за унапређење образовања,здравља, запошњавања и становања 

број: 011-32/2016-II  од  12.09.2016. године  у поднаслову I Акциони план за унапређење 

образовања  Рома за период  2016. године до краја 2020. године тачка 2. подтачка 2.1 у рублици 

мера уписује се куповина новогодишњих пакетића за предшколску децу ромске националности и 

децу која похађају основно образовање.Тачка 4. подтачка 4.3 увећава се и уписује 700.000,00 

динара. Тачка 4. подтачка 4.4. у рублици извор финансирања  се уписује износ 0 динара.                

       У Локалном акционом плану за унапређење образовања, здравља, запошњавања и становања 

број:011-32/2016-II  од  12.09.2016. године, у поднаслову III  Акциони план за унапређење 

здравља  Рома за период  2016. године до краја 2020. године. Утачки 3. подтачка 3.1 уписује се 
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финансирање, а у рублици носилац активности се уписује апотеке са територије општине Оџаци 

које имају уговор са ПИО фондом.  

      У Локалном акционом плану за унапређење образовања, здравља, запошњавања и становања 

број:011-32/2016-II  од  12.09.2016. године, у поднаслову I Акциони план за унапређење 

образовања  Рома за период  2016. године до краја 2020.године. Тачка 4. додаје се и уписује 

током целе школске године. 

II 

      Овај План ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се  у „Службеном листу 

општине Оџаци“ због хитности релазицаје планираних мера. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-5/2018-III                                                          Председник Скупштине 

Дана: 20.02.2018. године                                                          Горан Ђаковић с.р. 

 

 
26. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», 

број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  

бр.16/2017 и 111/2017) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине 

Оџаци» број 7/2016), а на основу сагласности Министарства пољопривреде,шумарства и 

водопривреде на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта бр:320-11-00963/2018-14 од 09.02.2018 године председник општине Оџаци је дана  

09.02.2018. године, донео 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

и расписује 

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У 

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

 

I 

- Предмет јавног надметања - 

 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини у следећим 

катастарским општинама:      
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КО Број јавног 

надметања 

Површина 

(ха, ари, м2) 

Почетна 

цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 

20% 

Период 

закупа 

(год) 

Степен 

заштите 

Б.Брестовац 4 16,2165 9.202,80 29,847.44 1  

Б.Брестовац 6 12,1868 10.206,41 24,876.70 1  

Б.Брестовац 7 2,8597 4.854.22 2,776.32 1  

Б.Брестовац 13 7,7255 8.191,50 12,656.69 1  

Б.Брестовац 15 3,0276 27.439,02 16,614.88 1  

Б.Брестовац 16 5,5765 4.854,22 5,413.91 1  

Б.Брестовац 17 1,7040 8.457,27 2,882.24 1  

Б.Брестовац 19 4,9471 6.329,21 6,262.25 1  

Б.Брестовац 23 35,3715 5.649,37 39,965.34 1  

Б.Брестовац 24 9,8721 4.486,89 8,859.01 1  

Б.Брестовац 25 19,8171 8.179,39 32,418.36 1  

Б.Брестовац 26 22,3031 6.581,70 29,358.46 1  

Б.Брестовац 27 10,3119 4.182,44 8,625.78 1  

Б.Брестовац 28 3,0778 21.353,02 13,144.06 1  

Б.Грачац 41 0,1224 27.305,01 668.43 1  

Б.Грачац 42 5,9218 22.492,52 26,639.24 1  

Б.Грачац 43 15,4833 17.192,04 53,237.90 1  

Богојево 44 35,9067 8.457,67 60,737.40 1  

Богојево 46 7,5591 5.461,00 8,256.05 1  

Богојево 47 19,6223 7.101,63 27,870.06 1  

Богојево 49 1,5231 5.461,00 1,663.53 1  

Богојево 50 6,9935 8.365,83 11,701.29 1  

Богојево 51 3,4068 5.461,00 3,720.91 1  

Богојево 52 17,7839 6.569,80 23,367.33 1  

Богојево 53 10,9787 5.461,00 11,990.94 1  

Богојево 54 26,0396 6.951,82 36,204.52 1  

Богојево 55 10,2674 5.461,00 11,214.05 1  

Богојево 56 32,0242 7.641,74 48,944.12 1  

Богојево 57 13,1562 5.461,00 14,369.20 1  

Богојево 59 13,8382 5.461,00 15,114.08 1  

Богојево 60 15,7458 5.461,00 17,197.56 1  

Богојево 61 13,5472 5.461,00 14,796.25 1  

Богојево 63 12,2010 5.461,00 13,325.93 1  

Богојево 64 12,7200 5.461,00 13,892.78 1  

Богојево 65 6,2953 5.461,00 6,875.73 1  

Богојево 66 18,7930 5.461,00 20,525.71 1  

Богојево 67 13,9249 5.461,00 15,208.78 1  

Богојево 69 33,4676 5.461,00 36,553.31 1  

Богојево 70 11,7739 21.237,23 50,009.00 1  

Богојево 71 17,5749 19.700,61 69,247.25 1  

Богојево 72 14,0228 21.065,16 59,078.51 1  

Богојево 73 2,7961 19.777,19 11,059.80 1  

Богојево 74 49,5118 14.158,15 140,199.10 1  

Богојево 75 3,7019 12.795,32 9,473.40 1  

Богојево 76 7,3137 14.948,07 21,865.14 1  

Богојево 77 16,5159 21.119,96 69,763.03 1  

Богојево 78 13,6919 4.358,98 11,936.54 1  
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Богојево 79 1,2948 19.724,66 5,107.90 1  

Богојево 80 1,5240 1.533,80 467.50 1  

Дероње 81 24,4585 10.024,21 49,035.43 1  

Дероње 90 12,9604 16.145,90 41,851.46 1  

Дероње 91 72,0016 6.135,20 88.348,84 1  

Дероње 93 5,3982 16.701,50 18,031.61 1  

Дероње 101 15,9353 7.900,63 25,179.78 1  

Дероње 102 12,1576 11.682,35 28,405.87 1  

Дероње 103 0,7495 21.111,97 3,164.68 1  

Дероње 104 10,1472 9.407,19 19,091.33 1  

Дероње 105 3,2130 9.310,46 5,982.90 1  

Каравуково 106 16,5412 4.377,24 14,480.96 1  

Каравуково 107 14,5451 5.461,00 15,886.16 1  

Каравуково 108 22,4407 12.650,33 56,776.45 1  

Каравуково 109 16,7661 5.461,00 18,311.93 1  

Каравуково 111 15,4000 5.461,00 16,819.88 1  

Каравуково 113 6,0916 5.461,00 6,653.25 1  

Каравуково 114 15,5626 5.461,00 16,997.47 1  

Каравуково 115 14,4008 2.935,84 8,455.69 1  

Каравуково 116 10,0911 5.461,00 11,021.50 1  

Каравуково 117 16,7926 5.461,00 18,340.88 1  

Каравуково 118 4,0849 15.794,48 12,903.77 1  

Каравуково 119 6,7635 5.461,00 7,387.09 1  

Каравуково 120 7,7147 5.461,00 8,426.00 1  

Каравуково 121 16,5511 5.461,00 18,077.11 1  

Каравуково 122 10,3119 15.642,65 32,261.09 1  

Каравуково 123 8,9333 1.533,80 2,740.38 1  

Каравуково 124 6,1067 5.461,00 6,669.74 1  

Каравуково 125 12,2271 5.461,00 13,354.44 1  

Каравуково 126 4,0402 18.860,34 15,239.91 1  

Каравуково 128 16,7773 21.237,23 71,260.68 1  

Каравуково 129 10,9854 17.957,97 39,455.10 1  

Каравуково 130 12,4841 14.677,18 36,646.28 1  

Каравуково 131 3,1911 18.604,92 11,874.03 1  

Каравуково 132 1,2754 20.100,91 5,127.34 1  

Каравуково 133 27,2245 20.601,16 112,171.26 1  

Каравуково 134 31,6047 18.775,46 118,678.56 1  

Каравуково 135 15,7621 5.461,00 17,215.37 1  

Каравуково 136 19,4084 17.740,89 68,864.46 1  

Лалић 137 0,2888 6.135,20 354.37 1  

Лалић 139 3,5301 6.452,61 4,555.67 1  

Оџаци 157 5,5266 27.910,70 30,850.25 1  

Оџаци 160 2,3442 28.548,03 13,384.46 1  

Оџаци 161 1,8051 27.910,80 10,076.36 1  

Оџаци 165 24,2661 23.785,70 115,437.23 1  

Оџаци 167 25,2460 28.044,98 141,604.71 1  

Оџаци 171 6,2403 23.220,22 28,980.23 1  

Оџаци 172 80,7003 26.478,09 427,357.96 1  

Оџаци 173 0,8887 30.931,62 5,497.79 1  

Оџаци 174 17,9054 21.479,19 76,918.70 1  
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Оџаци 175 51,5120 28.239,95 290,939.26 1  

Оџаци 176 0,5457 32.126,51 3,506.29 1  

Оџаци 177 2,5762 31.861,98 16,416.57 1  

Оџаци 178 3,0423 33.255,25 20,234.49 1  

Ратково 186 1,3868 21.425,11 5,942.47 1  

Ратково 188 1,2814 33.272,11 8,526.98 1  

Ратково 189 5,7604 6.015,28 6,930.08 1  

С.Милетић 193 2,9904 33.709,89 20,161.21 1  

С.Милетић 203 3,2912 21.849,50 14,382.21 1  

С.Милетић 210 2,1207 5.461,00 2,316.23 1  

С.Милетић 215 4,7965 26.446,36 25,369.99 1  

С.Милетић 219 3,0003 5.461,00 3,276.93 1  

С.Милетић 221 6,2570 5.461,00 6,833.90 1  

С.Милетић 222 0,5367 33.709,89 3,618.42 1  

С.Милетић 223 73,1433 33.543,98 490,703.48 1  

С.Милетић 224 45,7957 28.931,78 264,990.22 1  

С.Милетић 225 19,8972 33.024,76 131,420.05 1  

С.Милетић 226 1,5363 28.493,93 8,755.04 1  

С.Милетић 227 13,2446 23.205,77 61,470.23 1  

С.Милетић 228 22,1581 14.158,15 62,743.54 1  

С.Милетић 229 0,1833 33.709,89 1,235.80 1  

С.Милетић 230 12,4913 14.158,15 35,370.74 1  

С.Милетић 231 2,7618 14.158,15 7,820.40 1  

С.Милетић 232 44,6600 33.709,89 301,096.74 1  

С.Милетић 233 3,8822 33.224,59 25,796.90 1  

 УКУПНО 1.660,7334  

                     

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским 

општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су 

предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Оџаци, у 

канцеларији бр.34 сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова.  

Контакт особа Хајду Андрија, тел. 466-032. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 

извршити:  

за КО Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Богојево дана 20.02.2018.од 10 часова 

за КО Дероње, Каравуково, Лалић  дана 21.02.2018.од 10 часова 

за КО Оџаци, Ратково, Српски Милетић  дана 22.02.2018.од 10 часова 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком 

законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће 

се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног 

земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на 

коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 
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8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * 

и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године 

и није било предмет коришћења.  

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            

 

II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у 

катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  

власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији 

јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи 

са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта 

најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа 

и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска 

општина. 

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа 

има: 

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;   

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о 

коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то 

у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу 

енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој 

припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за 

правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за  три године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха 

пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о 

власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је 

предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха 

пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази 

земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци). 
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          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у 

табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за 

физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од 

шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 

 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 

сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа 

доказује фотокопијама следећих докумената: 

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 

објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих 

извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју 

доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;  

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  

енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 

 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из 

тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 

Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда 

оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.  

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране 

надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног 

надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.  

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати 

депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно 

надметање појединачно, на рачун Општинске управе Оџаци број: 840-727804-89. 

 

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног 

надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају 

да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни 

понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног 

надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији 

понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.  

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна 

пријава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;  
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5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

  

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

2. доказ о уплати депозита; 

3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II 

тачка 3. овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну 

производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. 

овог огласа; 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се 

могу преузети сваког радног дана на писарници општине Оџац. Потребно је да се понуђач 

благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

 

• Адреса: Општина Оџаци, улица и број: Кнез Михајлова бр.24., Комисији за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини 

• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

– Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 26.02.2018. године. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине 

Оџаци до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

V 

– Јавно надметање - 

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 

огласа одржаће се у згради Општине Оџаци, улица и број: Кнез Михајлова бр 24., и то: 

1. К.О. Бачки Брестовац, Бачки Грачац и Богојево дана 27.02.2018.године са почетком у 10,00 

часова 

2. К.О.Дероње, Ратково и Српски Милетић дана 28.02.2018.године са почетком у 10,00 часова 

3. К.О. Каравуково, Лалић и Оџаци дана 01.03.2018. године са почетком у 10,00 часова 
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VI 

- Плаћање закупнине - 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије на дан уплате. 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке 

достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће 

доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  преко Oпштинске управе 

општине Оџаци. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра 

за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 

• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати 

као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе « Службени лист 

општине Оџаци », у локалном листу « Наше новине »,  на огласној табли Општинске  управе 

Оџаци и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава 

рачунати од дана објављивања у локалном листу «Наше новине ».  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 03-1-41/2018-I                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Дана: 09.02.2018.године                                                             мр Латинка Васиљковић с.р. 

                                                                                                                                 
27. На основу члана 3. став 1. тачка 1. Одлуке о одређивању надлежности органа општине 

Оџаци у поступку доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и спровођењу поступка давања у закуп, односно коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени лист општине Оџаци” бр. 7/2016) и 

члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци” бр. 17/08 и 

27/10), Председник општине Оџаци доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВOЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ  

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

I 

 У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта за 2017. годину („Службени лист општине Оџаци“, број: 21/17) 

у тачки II, под редним бројем 5. брише се  „Белић Љубомир, дипл.правник“ и уписује се 

„Грујичић Снежана, дипл.правник“. 
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II 

 Овим Решењем врши се измена  Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта за 2017. годину („Службени лист 

општине Оџаци“, број: 21/17). 

III 

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

Оџаци“. 

 

Број:03-1-49/2018-I 

 Дана:14.02.2018.године                                                  Председник општине,           

   ОЏАЦИ                                                                              мр Латинка Васиљковић с.р.  

    

 28. На основу члана 35. став 7. Закона о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 

36/2015) и члана. 27. став 2. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ 17/08 и 

27/10), председник општине Оџаци, дана 14.02.2018. године., доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ОПШТЕМ ОБРАСЦУ ЗАПИСНИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ 

НАДЗОРУ 
 

Члан. 1. 

 

            Овим Правилником прописује се општи образац записника о инспекцијском надзору за 

инспекцијски надзор из изворне надлежности јединице локалне самоуправе. 

 

Члан. 2. 

 

            Општи образац записника о инспекцијском надзору даје форму за уједначавање вршења 

инспекцијског надзора. 

             Општи образац записника о инспекцијском надзору одштампан је уз овај Правилник и 

чини његов саставни део. 

Члан. 3. 

 

             Овај  Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Оџаци. 

 

                                                         О П Ш Т И Н А       О Џ А Ц И 

 

У Оџацима, 14.02.2018. године 

Број: 03-1-48/2018-I 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 _____________________ 

                                                                                                               Васиљковић мр Латинка с.р. 

 
ОПШТИ ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Оџаци 

Општинска управа општине Оџаци 
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Одељење за инспекцијске послове и 

заштиту животне средине 

Број_______________________ 

Датум: ____________________ 

 О Џ А Ц И 

 

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

Састављен дана______ ______године у ______часова у ____________________________ у 

предмету вршења 

 

□редовног   □ванредног   □контролног  □допунског 

 

□теренског   □канцеларијског  □канцеларијског и теренског инспекцијског 

надзора у погледу: 

____________________________________________________________________________ 
(опис предмета инспекцијског надзора) 

 

Разлог за _______________________инспекцијски надзор___________________________ 
                           (врста надзора) 

Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и: 

1.Име и презиме _________________________________број сл.легитимације___________ 

Замењен са: ___________________________________ број сл.легитимације____________ 

 

2.Име и презиме__________________________________број сл.легитимације__________ 

Замењен са: _____________________________________број сл.легитимације__________ 

 

Инспекцијски надзор извршен као :  □самосталан   □заједнички 

 

Инспекција која је управљала заједничким надзором: 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

Инспекције које су учествовале у заједничком надзору: 

____________________________________________________________________________ 

 

Разлози за заједнички надзор: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који је : 

 

□регистрован субјект  □нерегистрован субјект 

  

□правно лице   □предузетник   □физичко лице 

 

□ организациони облик за који не постоји обавеза регистрације 

  

□субјекат са јавним овлашћењима 

 

□непознат субјекат 
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Пословно име и назив/име и презиме: 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

ПИБ: ________________ 

 

Матични број: ______________ 

 

Заступник/одговорно лице: 

___________________________________________________________________________ 

 

Функција: 

___________________________________________________________________________ 

 

ЈМБГ/Лични број/број пасоша: 

___________________________________________________________________________ 

 

Пословна јединица: 

___________________________________________________________________________ 

 

Седиште (Адреса): 

___________________________________________________________________________ 

 

Контакт: ___________________________________________________________________ 

 

Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора процењен 

_________________ ризик 

 

Код надзираног субјекта пре инспекцијског надзора процењен ________________________ ризик 

Код надзираног субјекта у току инспекцијског надзора процењен _____________________ ризик 
(низак, средњи, висок, критичан) 

 

Након што је присутном/им предочен налог за инспекцијски надзор чиме су упознати са 

предметом истог врши се инспекцијски надзор и предузимају радње 

___________________________________________________________________________ 

и констатује се следеће :______________________________________________________ 

 

Опис откивених незаконитости: 

___________________________________________________________________________ 

Констатација законитог поступања: 

___________________________________________________________________________ 

 

Мере за отклањање незаконитости: Налаже се / Предлаже се надзираном 

субјекту____________________________________________________________________ да 

___________________________________________________________________________ 

 

Правни основ: 

___________________________________________________________________________ 

 

Рок за поступање по мери: 

___________________________________________________________________________ 
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Рок тече од: 

___________________________________________________________________________ 

 

Сразмерност мере: 

___________________________________________________________________________ 

 

Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски надзор: 

___________________________________________________________________________ 

Записник прочитан и надзирани субјект (присутно лице) на њега примедби нема - има: 

___________________________________________________________________________ 

 

Инспекцијски надзор је извршен у присуству________________________________ започет 

дана___________, године у_____часова, а завршен дана ________године у ______часова. 

 

Записник је сачињен у_______истоветних примерака, од којих се ______ доставља надзираном 

субјекту , а ____ за потребе инспекције. 

 

Инспекцијски надзор је покренут :  

□по службеној дужности 

1. По плану инспекцијског надзора 

2. По представци 

□Поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора. 

□Поводом захтева другог лица коме је посебним законом признато својство    

  странке у поступку 

 

Налог за инспекцијски надзор   Допунски налог   Засебни налог 

□ДА  □НЕ     □ДА  □НЕ       □ДА □НЕ 

 

Надзирани субјект обавештен о инспекцијском надзору: 

□ДА ________________________________      □НЕ ________________________________ 

 

Прилози: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________  ____________________________ 

 

(потпис надзирани субјект/ присутно лице)           инспектор 

 

 

____________________________________________________ се пре закључења записника удаљио 

/одбио да потпише записник 
(надзирани субјект /присутно лице које се удаљило/одбио да потпише записник) 

 

Из следећих разлога: 

____________________________________________________________________________ 
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29. На основу члана 44. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007 ), члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/17) и  члана 27. став 

2. Статута општине  Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 17/08, 27/10)  Председник 

општине Оџаци дана  08.  фебруара  2018. године  доноси 
 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 
Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) општине Оџаци за 2018. годину је стратешки 

документ локалне самоуправе којим се прецизирају приоритети политике запошљавања и 

креирају програми и мере активне политике запошљавања. Циљеви и приоритети, односно 

програми и мере активне политике запошљавања, утврђени  ЛАПЗ за 2018. годину усмерени су 

ка повећању запослености и смањењу незапослености на територији општине Оџаци. Правни 

основ за доношење ЛАПЗ је одредба 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном 

мишљењу локалног савета за запошљавање, усвојити Локални акциони план запошљавања. У 

складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

ЛАПЗ је у сагласности са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским 

акционим планом запошљавања и Стратегијом локалног одрживог развоја општине. Чланом 60. 

истог Закона утврђена је могућност да локална самоуправа, која у оквиру свог локалног акционог 

плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање 

одређеног програма или мере активне политике запошљавања, може поднети захтев надлежном 

Министарству за учешће у финансирању предвиђених програма и мера. Услов за одобравање 

суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да локална самоуправа има 

формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања, 

обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере 

и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и 

локалног тржишта рада. 

  

Локални акциони план запошљавања општине Оџаци за 2018. годину садржи све елементе 

предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености: 

• макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, 

• стање и токове на тржишту рада, 

• циљеве и приоритете политике запошљавања, 

• програме и мере активне политике запошљавања, са одговорностима за њихово 

спровођење и потребним средствима, 

• финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, 

• носиоце послова реализације ЛАПЗ, 

• категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне 

политике   запошљавања, 

• индикаторе успешности реализације програма  и мера. 

 

Локалним акционим планом запошљавања се утврђују приоритети активне политике 

запошљавања за 2018. годину који су првенствено усмерени на отварање нових радних места. У 

том смислу, уважавајући циљеве политике запошљавања дефинисане Националним акционим 

планом запошљавања, као приоритети политике запошљавања су утврђени: подршка отварању 
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нових радних места и смањење стопе незапослених као и подстицање запошљавања теже 

запошљивих група незапослених лица кроз јавне радове. 

 

Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и 

сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога, поред Општинске управе 

општине Оџаци и Савета за запошљавање, у припреми и изради ЛАПЗ учествовала је и  

Национална служба за запошљавање  – Испостава Оџаци (у даљем тексту: Национална служба за 

запошљавање), Савез самосталних синдиката општине Оџаци и представник послодаваца. 
 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

Према подацима Републичког завода за статистику у 2017. години у општини Оџаци је живело 

28.130 становника, од којих је радно способно (16-64 године старости) њих 18.800.  

Графикон  1: Број становника у општини Оџаци  

 
 

 

Извор: Републички завод за статистику (2013.год.) 

Смањење броја становника у последњих двадесет година је последица економских и социјалних 

миграција према главним привредним центрима у Србији и земљама Западне Европе и Сједињеним 

Америчким Државама. Негативан демографски тренд који се региструје у Оџацима је знатно 

наглашенији него у Западнобачком округу, Војводини и централној Србији.  

Највећи део становништва је пунолетан (25 386) док је свега 1 168 најмлађих становника (0-4 

година). Просечна старост становништва у Оџацима је преко 43,7 година, што је сврстава у 

општине са старом популацијом. Ово има негативан утицај на доступност, структуру и 

конкурентност радне снаге. 

Запошљавање и тржиште рада у општини Оџаци 

У општини Оџаци, у 2017. години, регистровано је 6390 запослених. Број запослених у правним 

лицима је 4799 а број приватних предузетника и запослених код њих је 1219. 

 

Графикон 2: Кретање броја запослених у општини Оџаци за период 2012.-2016. година 
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Извор: Републични завод за статистику (2016.год) 

Од 2007. године  регистрован је негативан тренд у броју запослених, који је трајао до 2012. године. 

Највећи пад се десио између 2007. и 2009. године, када се број запослених смањио за око 16%. 

Међутим, 2013. година је обележена отварањем нових радних места и растом броја запослених, у 

односу на претходну годину. То је примарно резултат остварених инвестиција у претходним 

годинама. Очекивања су да ће се број запослених повећавати до пуних капацитета ових 

инвестиција.  

Процентуално учешће приватних предузетника у укупном броју запослених у општини Оџаци је 

нешто наглашеније него у осталим општинама округа,  АП Војводине и Републике Србије.  

Ово је примарно последица смањивања броја привредних субјеката у општини Оџаци, а не толико 

предузетничког приступа становника. Међу постојећим предузећима, највећи део је из области 

услуга и трговине, преко 55%. Јачање предузетничких капацитета и унапређење управљачких 

способности садашњих и потенцијалних предузетника остаје приоритет за општину. То 

подразумева свеобухватни приступ који укључује обуку о могућностима коришћења фондова за 

започињање посла, најповољнијем правном облику предузетништва, поступку регистрације, 

пореским и другим финансијским обавезама. 

Графикон 3: Структура запослених у општини Оџаци 

 

Извор: Регионална привредна комора Сомбор (2016.год.) 

Индустрија и пољопривреда су две основне привредне области у којима је се остварује највише 

прихода и у којима је запослено највише радно активног становништва општине.  

Графикон 4: Запослени по делатностма  у општини Оџаци 
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Извор: Републички завод за статистику Републике србије (2015.год.) 

У оквиру индустрије заступљене су: хемијска и текстилна индустрија, производња 

пољопривредних машина, прерада пластичних маса, дрвна и дрвнопрерађивачка индустрија и 

производња папирне галантерије.  

Посматрано у поређењу са суседном општином Кула, Западнобачким округом, Војводином и 

Србијом, знатно већи проценат људи је запослен у прерађивачкој индустрији и пољопривреди и 

шумарству. Остале делатности су по процентуалној заступљености на сличном нивоу као у 

осталим деловима земље.  

Значајан напредак забележен је са растом просечних нето зарада. Наиме, просечна нето зарада по 

запосленом у Оџацима је повећана са 42.446 динара у 2013 . години  на 53.452 динара у 2014. 

години. У 2015. години просечна нето зарада износила је 39.238 динара док у 2016. години износи 

58.631 динара.  У октобру, 2017. године, према подацима Регионалне привредне коморе Сомбор, 

просечна нето зарада је износила 39.781 динара.  

Просечна нето зарада у општини Оџаци показује тренд раста и по подацима Регионалне привредне 

коморе Сомбор у првих шест месеци 2017. године износила је 40.769,00 динара. Овим растом 

Оџаци су се готово приближили  просеку зарада на нивоу Западнобачког округа.  Ипак, и са овим 

износом, Оџаци су и даље испод просека нето зарада  у Републици Србији (приближно 47.575,00 

динара). 

Графикон 5:. Просечне нето плате у периоду од 2013-2017. године 

 

Извор: Регионална привредна комора Сомбор (2017. год.) 
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Незапосленост 

На евиденцији НСЗ налази се 2830 незапослених лица, од чега је: са VII-2 степеном стручне 

спреме 3 лица, са VII-1 степеном стручне спреме 105 лице, са VI-2 26 лица, са VI-1 степеном 63 

лица, са V степеном 12 лица,  са IV степеном стручне спреме 887 лица и III степеном 745 лица а 

неквалификованих је 989 лица. Незапослени на евиденцији по дужини чекања посла тј. трајању 

незапослености могу се распоредити тако да до једне године чека 936 лица а више од једне године 

чека 1894 незапослених лица.  

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена 

лица и корисници социјалних давања. 

Дефицитарна занимања су: овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним 

стручним испитом, заваривачи, тесари, зидари, лакирери, радници текстилне струке, дипломирани 

дефектолози, социјални радници, геодетски инжењери, грађевински инжењери, архитекте, 

електроничари, машински инжењери, лекари и стоматолози. 

Табела 1. Незапослена лица према степену стручне спреме и полу 

Број незапослених лица 

Степен стручне спреме 

VII2 VII-1 VI-2 VI-1 V IV III II I 

Укупно 

Од тога жене 

3 

2 

105 

53 

26 

18 

63 

40 

12 

2 

887 

465 

745 

235 

120 

64 

869 

393 

Извор: Национална служба за запошљавање (новембар,2017.године) 

 

 

SWOT анализа у области тржишта рада за потребе ЛАПЗ 2018 

СНАГЕ (Strenghts) СЛАБОСТИ (Weaknesses) 

 

- обезбеђене локације за brownfield и  greenfield 

инвестиције 

- добар географски положај општине као предуслов 

доласка нових приватних субјеката 

- обезбеђене радне зоне 

- добра инфраструктура и погранични положај 

општине 

- постојање Стратегије развоја општине 2015. - 

2020. године 

- одлична сарадња и координисаност свих актера 

запошљавања 

- добре предиспозиције за развој пољопривредне 

производње 

- постојање студије пољопривредног сектора 

 

 

- смањење сектора МСП 

- висок степен незапослености 

- изражена дугорочна незапосленост лица 

- недовољне вештине лица на евиденцији НСЗ 

- значајан проценат младих до 30 година у 

укупном броју лица на евиденцији НСЗ 

- недовољно јачање предузетничких вештина 

ШАНСЕ (Opportunities) ОПАСНОСТИ (Threats) 
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- општина има улогу носиоца регионалног или 

међународног повезивања – КОРИДОР 7 

- постојање општинске Канцеларије за локални 

економски развој 

- могућност развоја еко туризма 

- привлачење страних инвестиција 

- отварање транши ИПА фондова 

- све старије становништво 

- потешкоће у враћању дугорочно незапослених 

у радни однос 

- инфлација 

 

 

ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ  

Привредни развој општине Оџаци базирао се на индустрији, за коју је постојала сировинска 

основа у окружењу: текстилна индустрија са производњом синтетичких предива и производа на 

бази ових предива, производња конфекције, производња и прерада житарица, производња хлеба 

и пецива, производња сточне хране (готових смеша, премикса, дехидриране луцерке и др.).  

Неповољно окружење за економски и привредни развој условио је колапс свих великих 

привредних система који су функционисали на нивоу општине Оџаци. Додатни проблем који је 

довео до даљег погоршања ситуације у општини су неуспеле приватизације великих и средњих 

предузећа. Приватизована предузећа су ушла у процес реструктуирања без адекватних 

инвестиционих и развојних програма, па је већи број радника остао без посла. Један део вишка 

радника су преузела новотворена мала и средња предузећа и индивидуална пољопривредна 

газдинства.  

Постојећи производни погони су постали складишта и откупне станице те као такви немају 

могућности за запошљавање високообразованог кадра.  

Поред хемијске индустрије, заступљене су још: машинска индустрија и производња 

пољопривредних машина (главни представник машинске индустрије у Оџацима је „Пољострој" 

са производњом пољопривредних машина), мрежа занатских браварских радњи и сервиса, 

прерада пластичних маса, производња индустријске амбалаже, дрвна и дрвнопрерађивачка 

индустрија и производња папирне галантерије. Текстилна индустрија је сведена на неколико 

мањих погона, као што су „Бимди", „Цаца"  и „Дитекс" . Такође, то укључује и израду тепиха и 

канапа.  

Када је у питању врста производа и услуга који се извозе, према доступним подацима, највећу 

вредност извоза су забележили производи пластичне масе и каучук и то чак 82% од укупног 

извоза. Што се тиче осталих производа значајније вредности извоза забележене су извозом 

производа млинске индустрије, слад, скроб и инулин; зрневље, семе и плодови, индустријско и 

лековито биље, слама; котлови, машине и уређаји, реактори и сл.; дрво и производи од дрвета и 

хартије, картон и њихови производи. Највећи део извезене робе од по 17% од укуног извоза 

отишао је у Словенију и Белорусију. Затим следе Италија са 14%, Пољска са 13%, Хрватска и 

Румунија са по 9%, Македонија са 7% и Босна и Херцеговина са 6% од укупног извоза. 

Хемијска индустрија 

Преовлађујућа индустријска производња у општини Оџаци је хемијска индустрија. Под шифром 

делатности 20 - производња хемикалија и хемијских производа у бази Агенције за привредне 

регистре, за читав Западнобачки регион, налази се једанаест привредних субјеката. Међу овим 

предузећима, у складу са републичким прописима о разврставању, два су регистрована као 

велика. То су „Хипол“ АД Оџаци у реструктуирању и Житомлинско предузеће „Жито - медиа“ 

ДОО Кула. Остали представници хемијске индустрије су махом мали привредни субјекти. Читав 
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сектор хемије запошљава релативно мали број људи, негде око 450. Доминантну производњу у 

„Хиполу“ чине разни типови полипропилена у примарном облику. 

Пољопривреда 

Узимајући у обзир висину оствареног друштвеног производа и народног дохотка по појединим 

областима, као и броју становника које запошљава, може се закључити да је пољопривреда 

значајније заступљена привредна делатност од индустрије. Највећи број становника се бави 

пољопривредном делатношћу. Носиоци развоја морали би бити индустријски субјекти. Такође, 

треба имати у виду и да је пољопривредна производња  

у општини највећим делом још увек задржана на основним произвођачким активностима, без 

адекватно развијених прерађивачких капацитета. Значајан број домаћинстава се бави 

пољопривредом у сеоским насељима општине, у форми пољопривредних газдинстава.  

Развој малих и средњих предузећа 

Према подацима Регионалне привредне коморе Сомбор, у 2016. години, у општини Оџаци су  

пословала 22 мала, 6 средњих и 270 микро предузећа, док великих привредних друштава није 

било. Овај број је значајно испод просека у Србији и Војводини и значајно испод просека 

Западнобачког округа.  

Табела 2. Кретање броја привредних друштава по годинама у посматраним регионима 

Број привредних друштава по посматраним регионима 

 2012.година 2013.година 2014.година 2015. година 2016. година 

Република 

Србија 

105.066 110.567 114.354 117.974 127.263 

АП Војводина 26.372 27.710 28.591 29.385 31.468 

Западнобачки 

округ 

1.882 1.915 1.964 1.999 2.127 

Општина 

Оџаци 

247 266 281 286 305 

Извор: Регионална привредна комора Сомбор 

У 2016. години је забележен пораст броја привредних друштава у односу на 2015. годину и он 

износи 305, што је за 19 више него у 2015. години.  

Подаци показују да је највећи број регистрованих привредних друштава активан у области 

трговине на велико и мало, око 30% од укупног броја регистрованих предузећа. Предузећа која 

се баве пружањем различитих услуга чине 25%, а производњом и прерадом бави се 24% од 

укупног броја предузећа која послују на територији општине Оџаци. Пољопривредом се бави 

19% од укупног броја регистрованих предузећа, док је најмање предузећа регистровано за 

делатност хотела, ресторана и угоститељских објеката, само 2%.  

Графикон 8.  Предузећа према делатности у општини Оџаци (2014.год.) 
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Посматрано са аспекта организовања, на територији општине Оџаци, доминирају деоничарска 

друштва са ограниченом одговорношћу 205, затим задруге 28, акционарска друштва 9, 

командитна друштва 6 и ортачка друштва 4.  

Графикон 9. Организациона структура предузећа у општини Оџаци 

 

Извор: Регионална привредна комора Сомбор ( 2014.год.) 

 

Развој предузетништва 

У 2016. години у општини Оџаци је регистрован укупно 801 предузетник, чиме је тренд опадања у 

последњој деценији заустављен. Наиме, 2012. године је на територији општине Оџаци било 

регистровано 772 предузетника, потом је 2013. године уследио пад на 719 регистрованих 

предузентика. 2014. године број регистрованих предузетника се благо повећао на 741, да би 2015. 

године поново био забележен благи пад на 730 регистрованих предузетника. Као главни узроци 
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опадања броја предузетника наводе се смањење економских активности и опадање куповне моћи 

становништва.  

Табела 3 .Кретање броја предузетника по годинама у посматраним регионима            

Број предузетника у посматраним регионима 

 2012.година 2013.година 2014.година 2015. година 2016. година 

Република 

Србија 

215.658 210.562 214.688 212.947 404.482 

АП Војводина 55.798 54.219 55.056 54.429 59.735 

Западно-бачки 

округ 

4.722 4.461 4.599 4.521 4.986 

Општина 

Оџаци 

772 719 741 730 801 

Извор: Регионална привредна комора Сомбор ( 2016.год.) 

Број предузетника у општини Оџаци је испод просека Западнобачког округа, и знатно испод 

просека у Србији и Војводини. 

Од укупног броја, гледајући према врсти предузетника, само 7 је ортачких радњи док остатак 

представљају самосталне радње. Када је у питању делатност предузетника, највише их је 

регистровано за делатност услуга, 47%, затим предузетници који се баве трговином на велико и 

мало који чине 32%, предузетници који се баве производњом и прерадом са 20% и 1% 

предузетника се баве делатношћу која је везана за пољопривреду, шумарство и риболов. 

Туризам 

Главни туристички ресурси општине Оџаци су Дунав, канали, језеро „Штранд“, језеро у Бачком 

Грачацу, археолошко налазиште Доња Брањевина, Ловиште „Камариште“ као и бројни сакрални 

објекти. Број туриста показује велику флуктуацију, с тим што постоји кратко задржавање туриста, 

уз ниску туристичку потрошњу.  

Реализоване инвестиције 

У општини Оџаци, у последње три године, реализовано је неколико значајних инвестиција. 

Компанија „Магна ситинг”, прва је велика инвестиција у општини Оџаци након готово тридесет 

година. „Магна ситинг” је једна од три највећа произвођача делова за аутомобилску индустрију и 

читав производни програм је намењен извозу. Тренутно је у фабрици запослено око 900 радника, а 

планира се да у наредном периоду  буде запослено још толико.   

У марту 2012. године, „Грајнер пекиџинг“ постаје власник погона за производњу пластичне 

амбалаже „Хиполпласт“ из састава Хемијске индустрије „Хипол“.  Вредност инвестиције „Грајнер 

пекиџинга“ у Оџацима је 8 милиона евра. Ова фабрика производи амбалажу и производе од 

пластике за прехрамбену и непрехрамбену индустрију и убраја се у најзначајније произвођачке 

амбалаже у Европи. Тренутно запошљава 138 радника, а у наредне три године тај број ће бити 

увећан за још 80 радника. 

„Стандард гас“ ДОО се бави производњом и дистрибуцијом течног нафтног гаса (Аутогас – ЕН 

589) и спада у највеће компаније у сектору алтернативне енергије у југоисточној Европи. Фабрика 

производи аутогас кроз процес који ослобађа тешке материје, што даје најквалитетнији аутогас. 

Овај алтернативни вид производње издваја „Стандард гас“ од других компанија у региону. У 2012. 

години „Стандард гас“. је у Оџацима започео изградњу гринфилд инвестиције чија је вредност 6 

милиона евра. „Стандард гас“ тренутно запошљава 56 радника.   

Управљање и подршка инвестицијама 
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У Општинској управи општине Оџаци је формирано Одељење за инвестиције, пројектe и развој 
које је први ниво комуникације са инвеститорима и потенцијалним инвеститорима. 

Поред подршке коју инвестотори добијају од Владе Републике Србије и Владе АП Војводине, 

општина Оџаци је усвојила низ мера. Наиме, за заинтересоване инвеститоре је предвиђена 

могућност умањења трошкова за уређење грађевинског земљишта и то: 

• За инвестиционе програме којим се запошљава до 10 радника на неодређено време умањење 

износи 35% 

• За инвестиционе програме којим се запошљава више од 10, а мање од 50 радника на 

неодређено време, умањење износи 70% 

• За инвестиционе програме којим се запошљава више од 50, а мање од 100 радника на 

неодређено време, умањење износи 85% 

• За инвестиционе програме којим се запошљава више од 100 радника на неодређено време, 

умањење износи 99% 

У случају плаћања накнаде једнократном уплатом у целости, најкасније до подношења пријаве 

почетка радова, инвеститор има право на умањење накнаде за 30%, без обзира на намену објекта.  

Приоритетне области за инвестиције 

На основу стратешких приоритет општине Оџаци и главних макроекономских параметара 

идентифковане су следеће приоритетне области за инвестиције:  

• пољопривреда (укључујући производњу, прераду и пласман) 

• обновљиви извори енергије (укључујући анализе могућности за производњу и 

коришћење)  

• индустрија, са посебним фокусом на хемијску и аутомобилску индустрију  

Истовремено, развој људских капацитета у приоритетним областима и могућим секторима за 

инвестирање  као и унапређење укупне конкурентности општине, остају предуслови за остварење 

инвестиција и социо-економски развој општине Оџаци. 

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

Основни циљ ЛАПЗ је повећање запослености односно успостављање стабилног и одрживог 

тренда раста запослености. Кључни елементи политике запошљавања усмерени ка повећању 

запослености су: подршка страним директним инвестицијама, подршка предузетништву и 

унапређење финансијских подстицаја да би се рад више исплатио. Таква политика треба да доведе 

до стабилног раста запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са 

тржишта рада, отварање нових радних места, већег улагања у људски капитал и подстицање 

социјалне инклузије на тржишту рада. Категорије теже запошљивих лица као што су особе са 

инвалидитетом, Роми, избегла и интерно расељена лица, дугорочно незапослена лица и 

неквалификована и нискоквалификована лица у 2018. години ће имати приоритет за запошљавање 

и укључивање у мере активне политике запошљавања. 

Мере и програми Локалног акционог плана запошпљавања за 2017. годину се још увек реализују. 

Реализацијом програма стручне праксе, који је намењен незапосленим лицима која се први пут 

стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, 

оспособљава се за самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, без 

заснивања радног односа, 1 лице. Јавни радови од интереса за Општину организовани су у циљу 

запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених лица. На пословима 

јавних радова запослено је укупно 93 теже запошљива незапослена лица и лица у стању социјалне 

потребе.  
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Поред Националнe службe за запошљавање – Испостава Оџаци, која је носилац политике 

запошљавања на територији Општине, у априлу 2006. године Решењем председника општине 

формиран је Савет за запошљавање општине Оџаци као саветодавно тело које оснивачу даје 

мишљења и препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановима 

запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима из области 

запошљавања и другим питањима из области запошљавања. Формирањем локалног савета за 

запошљавање Општина  је препознала могућност да утиче на политику запошљавања на својој 

територији и да установљава мере за смањење незапослености и повећања запослености. 

 

ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ  ПОЛИТИКЕ  ЗАПОШЉАВАЊА  НА           

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ  ЗА  2018.  ГОДИНУ 

Циљеви политике запошљавања на територији Општине за 2018. годину су: 

• смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање формалне 

запослености, 

• успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености, 

• подстицање запошљавања младих, 

• подршка смањењу неформалног рада, 

• подстицаји послодавцима да запошљавају незапослена лица, 

• унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера, 

• подршка равноправности полова у погледу запошљавања и зарада, 

• подстицање запошљавања теже запошљивих категорија, 

• борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања, 

• отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања, 

• промоција и организовање јавних радова, 

• активан приступ локалне самоуправе  у области запошљавања, 

• спровођење мера из ЛАПЗ и јачање улоге Савета за запошљавање, 

• успостављање комуникације са Сектором за запошљавање у надлежном 

Mинистарству и проширивање сарадње са Националном службом за запошљавање 

као и са другим локалним саветима за запошљавање, 

• учествовање на обукама намењеним члановима локалних савета за запошљавање. 

 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  ЗА 2018.  ГОДИНУ 

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем програма и мера активне 

политике запошљавања.  

Локалним акционим планом запошљавања општине Оџаци за  2018. годину предвиђене су следеће 

мере: 

• Јавни радови  

• Подршка самозапошљавању  

• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
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Јавни радови 

 

Јавни радови од интереса за Општину су мера активне политике запошљавања која се организује 

у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 

стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и 

ради остваривања одређеног друштвеног унтереса. 

У програм јавних радова укључју се незапослена лица која припадају следећим категоријама: 

 

- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 

- Роми, 

- лица без квалификација/са ниским квалификацијама, 

- вишкови запослених, 

- лица која посао траже дуже од 18 месеци, 

- незапослена лица из руралних подручја. 

 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим лицем уговор о радном 

ангажовању, у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. 

 

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за: 

 

1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на спровођењу јавног рада (по 

основу уговора о привременим и повременим пословима) у висини до 18.000,00 динара на 

месечном нивоу за пун фонд радних часова односно сразмерно времену радног 

анагажовања на месечном нивоу, који се увећава за припадајући порез и доприносе за 

обавезно социјално осигурање, 

2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица, максимално до 2.000,00 

динара по лицу, за сваки месец ангажовања, 

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, максимално до 2.000,00 динара 

по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада. 

 

Јавни радови на територији Општине у 2018. години организоваће се у области социјалних, 

хуманитарних, културних и других делатности, у области одржавања и обнављања јавне 

инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. Право учествовања у 

поступку спровођења јавних радова имају: органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и 

јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења грађана. Приоритет при 

одобравању за спровођење јавних радова имаће послодавци који обезбеђују запошљавање 

незапослених лица из горе наведених катергорија.  Јавни радови могу трајати најдуже шест 

месеци. Средства за организовање јавних радова од интереса за Општину планирана су у износу 

од 3.000.000,00 динара. 

Подршка самозапошљавању 

Подршка самозапошљавању обухвата средства у виду субвенције за самозапошљавање. Средства 

за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције, у једнократном износу од 180.000,00 динара 

по кориснику ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање 

привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

- млади до 30 година старости, 

- вишкови запослених, 

- Роми, 

- особе са инвалидитеом, 

- жене.   
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У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном износу 

од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или  другог облика 

предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 

однос. 

У случају самозапошљавања особа са иналидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу 

од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или  другог облика 

предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 

однос. 

За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Реализација 

програма прати се 12 месеци. 

Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и средња предузећа, 

могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити право на 

субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује 

послодавцу у једнократном износу. 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на које се ова субвенција може применити  су: 

- млади до 30 година старости – без квалификација / са ниским квалификацијама, млади 

који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без 

родитељског старања, 

- старији од 50 година који имају статус вишка запослених, 

- Роми, 

- особе са инвалидитетом, 

- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 

- дугорочно незапослени, 

- жртве породичног насиља. 

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. 

години, износи 200.000,00 динара по кориснику. Наведени износ субвенције за запошљавање 

особа са инвалидитетом, радно способних корисника новчане социјалне помоћи, младих до 30 

година који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља 

се увећава за 20% и износи 240.000,00 динара по кориснику. 

За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара. Реализација 

програма прати се 12 месеци. 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

 

За реализацију мера и програма активне политике запошљавања из ЛАПЗ средства су планирана 

Одлуком о буџету општине Оџаци за 2018. годину („Службени лист општине Оџаци “, број 

25/2017)  у укупном износу од 5.500.000,00 динара, раздео V глава 7 1501 програм 3: локални 

економски развој 1501-0002 програмска активност: мере активне политике запошљавања. На 

основу члана 64., 65., 66. и 67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.  54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/136, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16)  а у 

складу са чланом 59. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/17) Одлуку о отварању буџетског 

фонда за финансирање активне политике запошљавања, у циљу евидентирања средстава 

намењених за финансирање активне политике запошљавања и обезбеђивање њиховог наменског 

коришћења на основу утврђеног програма. Буџетским фондом управља начелник Општинске 

управе или лице које он за то овласти. Стручне, административне  и друге послове за потребе 
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Фонда обављају запослени у Општинској управи, у складу са актом о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места.  

Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине 

Оџаци  за 2018. годину: 

Број 

 

Мера активне политике запошљавања Средства 

 

1. 

 
Јавни радови 

3.000.000,00 

 

2. 
Подршка самозапошљавању 1.000.000,00 

 

3. 
Субвенције за запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих 
1.500.000,00 

Укупно 
 

 
5.500.000,00 

 

Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђено је да 

локална самоуправа може да поднесе захтев  Министарству надлежном за послове запошљавања 

за учешће финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.  

Имајући у виду значај спровођења мера активне политике запошљавања и улогу локалне 

самоуправе у реализацији мера, Одлуком о буџету општине Оџаци за 2018. годину издвојена су 

средства за спровођење програма и мера активне политике запошљавања. Одлуком о буџету 

општине Оџаци за 2018. годину издвојена су средства за спровођење мера активне  политике 

запошљавања у укупном износу од 5.500.000,00  динара. 

НАДЛЕЖНОСТИ 

Мере предвиђене ЛАПЗ реализоваће Савет за запошљавање општине Оџаци у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање, уз надзор Одељења за финансије и јавне приходе 

Општинске управе општине Оџаци. Одељење за финансије и јавне приходе је у обавези да о 

спровођењу ЛАПЗ достави извештај Председнику општине, по потреби, а најмање једном  

годишње.  

Локални акциони план запошљавања општине Оџаци за 2018. годину објавиће се у „Службеном  

листу општине Оџаци“.  

 

Број: 03-1-38/2018-I                          

Дана: 08.02.2018.  године                                                                      Председник општине 

ОЏАЦИ                                                                                              мр Латинка Васиљковић с.р.                                                                                                                             

                                                                                     

30. На основу члана 1. и 2. Одлуке о одређивању органа  који закључује појединачне 

колективне уговоре у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“ бр. 6/94), Комисија за кадровска, административна питања и 

радне односе, на 9. седници одржаној 19.02.2018.године, донела је следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

Закључује се Појединачни колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Услуга“ 

Оџаци, број: 220/18 од  20.02.2018.године. 
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II 

Овлашћује се секретар Скупштине општине Оџаци Лепојић дипл.правник Милоје, за 

потписивање Појединачног колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци.  

III 

Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Оџаци”. 

 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА,  АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И 

РАДНЕ ОДНОСЕ 

Број: 06-1-1/2018-II                                                       

Дана: 19.02.2018.године                                                                          Председник Комисије,  

    ОЏАЦИ                                                                                                    Рајко Поповић с.р. 
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