
` 
 
 
 
 
 
 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

Акта Привременог органа општине Оџаци 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

37. 
Одлука о коефицијентима за обрачун плата, накнади плате и других примања 

председника, чланова и секретара Привременог органа општине Оџаци и накнадама 

чланова радних тела Привременог органа општине Оџаци  
52. 

38. 
Решење о образовању и именовању чланова Савета за урбанизам, стамбено – 

комуналне послове и заштиту животне средине 
53. 

39. 
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта 
54. 

40. 
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за кадровска, административна 

питања и радне односе 
55. 

41. Решење о образовању и именовању чланова Савета за буџет и финансије  55. 

42. 
Закључак о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Брестком“  Бачки Брестовац   за 2017. годину 
56. 

43. Закључак о усвајањуИзвештај о раду Општинског већа општине Оџаци 2016. години 56. 

44. 
Закључак о усвајању Извештај о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације 

општине Оџаци за 2016.годину 
57. 

45. 
Закључак о усвајању  предлога плана уписа ученика у први разред средњих школа на 

територији општине Оџаци у школској 2017/18 години, 
57. 

46. 
Закључак о давању сагласности  на Измене Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа „Услуга“  Оџаци   за 2017. годину 
57. 

47. 
Закључак о давању сагласности а Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја 

за 2016.годину ЈКП „Услуга“ Оџаци 
58. 

48. 
Закључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском 

Извештају за 2016.годину  Јавног комуналног предузећа „Услуга“  Оџаци    
58. 

49. 
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Оџаци 
59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Година : LII 
 

О  Џ  А  Ц  И 

27.  ФЕБРУАР  2017 . ГОДИНЕ 
 

Број   3 
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37. На основу члана 11.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 21/2016),члана 1 и 9. Закона о платама 

у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/2001, 62/06, 63/06, 

116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, и 21/16),члана 1. и 5. Уредбе о коефициентима за 

обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима 

(пречишћен текст) ("Службени гласник Републике Србије", број  44/2008 и 2/2012),члана 3. и 5. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа општине 

Оџаци („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2017),члана 39.став 1, тачка 7.Статута 

општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци, број 17/08 и 27/10), и члана 4. Одлуке о 

начину вршења функције председника, чланова и секретара Привременог органа општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 2/2017) Привремени орган општине Оџаци, на 2. седници 

одржаној 27.02.2017. године, донео је 

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА, НАКНАДИ ПЛАТЕ И ДРУГИХ 

ПРИМАЊА  ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ И НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА ПРИВРЕМЕНОГ 

ОРГАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

 Председник, чланови и секретар Привременог органа општине Оџаци( у даљем тексту 

:“Привремени орган“) за свој рад примају плату, ако су на сталном раду, односно накнаду плате, 

ако функцију обављају волонтерски, у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

 Плата се утврђује на основу : 

1. основице за обрачун плате, 

2. коефицијента којим се множи основица, 

3. додатка на плату, 

4. обавезе које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање из плате, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 Коефицијенти за обрачун плате члана Привременом органу на сталном раду износе 14, 

85. 

 Коефицијент из предходног става овог члана увећава се, по основу сложености и 

одговорности у обављњу послова, за додатни коефицијент од 5,90 тако да укупни коефицијент 

износи 20.75. 

 

Члан 4. 

 Коефицијенти за обрачун плате секретара Привременом органу на сталном раду износе  

14,85. 

 Коефицијент из предходног става овог члана увећава се, по основу сложености и 

одговорности у обављњу послова, за додатни коефицијент од 7,65 тако да укупни коефицијент 

22,50увећан за 30%, односно 6,75, износи 29,25. 

 

Члан 5. 

 Председник и два члана Привременог органа који функцију обављају волонтерски 

остварују накнаду плате у трајању од три месеца коју су имали у време престанка ранијих 

функција, у складу са законом. 

 Један члан Привременог органа, који функцију обавља волонтерски, нема право на 

волонтерски додатак док плату остварује по основу радног односа у Општинској управи 

општине Оџаци. 
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Члан 6. 

Члановима Привременог органа и члановима радних тела Привременог органа чије је 

пребивалиште ван места одржавања седнице Привременог органа, односно радног тела 

Привременог органа, припада накнада путних трошкова ради доласка  на седницу и повратка са 

седнице у износу цене  аутобуске карте у међумесном саобраћају. 

 

Члан 7. 

Члан привременог органа и секретар привременог органа који су на сталном раду имају 

право на додатак на плату по  основу времена проведеног  у радном односу (минули рад)- за 

сваку пуну годину рада остварену у радном односу – у износу од 0,4% од основице и друге 

додатке на плату које се обрачунавају у складу са законом. 

 

Члан 8. 

Члан Привременог органа који је на сталном раду и секретар имају право на плату у 

истом износу као да је радио за време коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне 

вежбе и одазивања на позив државних органа и другим случајевима утврђеним законом и 

колективним уговором и право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене 

неспособности за рад (боловања) у складу са законом. 

 

Члан 9. 

Председник, секретар,  чланови Привременог и чланови радних тела Привремног органа 

имају право на накнаду трошкова службеног путовања у складу са законом и уредбом. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Оџаци", а примењиваће се од  15. 02. 2017.године и примењиваће се док траје мандат 

Привременом органу. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број :011-9/2017-II 

Дана:27.02.2017.годне 

ОЏАЦИ       Председник Привременог органа 

                   Маријан Душан 

 

38. На основу члана 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2017) и члана 9. И 10. 

Пословника о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

10/17) Привремени орган на 2. седници одржаној дана 27.02. 2017. доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. Образује се Савет за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 

средине (у даљем тексту : „Савет“), као радно тело Привременог органа општине Оџаци,( 

у даљем тексту :“Привремени орган“). 

 

2. У Савет се именују: 

Кондић Мирослав, за председника, 

Станишић Милорад, за члана, 

Јаковљевић Теодора, за члана 

3. Надлежност Савета :  

-разматра предлоге и даје мишљење на предлоге одлука и других општих аката из области 

урбанизма и просторног планирања стамбено-комуналне делатности,грађевинарства,уређења и 

коришћења грађевинског земљишта, пословног простора, премера и катастра земљишта, заштите 

и унапређења  животне средине, 
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- даје налоге и прати реализацију програма уређена и одржавања комуналних објеката 

опште комуналне потрошње и заштиту животне средине и оверава налоге за исплату 

извршиоцима за извршене радове из ових програма. 

4. Мандат Савета траје док траје мандат Привременом органу 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“ 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број :02- 18/2017-II 

Дана:27.02.2017.године 

ОЏАЦИ       Председник Привременог органа, 

         Маријан Душан 

 

 

 

39. На основу члана 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2017) и члана 9. и 10. 

Пословника о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

2/10) Привремени орган на 2. Седници одржаној дана  27.02. 2017. доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

 

1. Образује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта(у даљем 

тексту : „Комисија“), као радно тело Привременог органа општине Оџаци (у даљем 

тексту „Привремени орган“). 

 

2. У Комисију се именују : 

Ђаковић Горан, запредседника, 

Лепојић Милоје, за члана, 

Шоргић Шпиро, зачлана, 

 

3. Надлежност Комисије :  

-разматра и даје мишљење на предлог Статута општине, предлог Пословника о раду 

Привременог органа, предлоге одлука и других општих аката упућених Привременом 

органу,са становишта њихове усклађености саУставом, законом, другим прописима, 

Статутом општине и другим одлукама Скупштине,  

-разматра предлоге за доношење аутентичног тумачења Статута и другог општег  акта и 

подноси предлог за доношење или промену Статута општине или Пословника 

Привременог органа, 

- разматра предлоге и иницијативе за покретање поступка оцене уставности и 

законитости одлука и других општих аката, 

- даје мишљења у поступку оцене уставности, односно законитости одредби Статута, 

одлука и других општих аката, 

-утврђује пречишћене текстове одлука и других општих аката. 

4. Мандат Комисији траје док траје мандат Привременом органу. 

 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“ 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број :02-19/2017-III 

Дана:27.02.2017.године 

ОЏАЦИ       Председник Привременог органа, 

         Маријан Душан 
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40. На основу члана 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2017) и члана 9. и 10. 

Пословника о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

2/17 ) Привремени орган општине Оџацина 2. Седници одржаној дана 27.02.2017. доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,  

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 

1. Образује се Комисија за кадровска, административна питања и радне односе (у даљем 

тексту: „Комисија“), као радно тело Привременог органа општине Оџаци („У даљем тексту 

:“Привремени орган“) 

 

2. У Комисију се именују : 

Стошић Миливоје, за председника, 

Шоргић Шпиро, за члана, 

Свилар Бојан, за члана, 

 

3. Надлежност  Комисије:  

- Доноси појединачна решења о платама, накнадама и другим примањима председника и 

чланова Привременог органа, чланова радних тела и функционера које бира, именује и поставља 

Привренени орган,  

- Разматра предлоге за именовања и разрешења чланова управних и надзорних одбора и 

директора установа, организација и служби чији је оснивач Скупштина и школских одбора и упућује 

Привременом органу предлог решења, 

- Припрема предлог заизбор и именовање представника локалне самоуправе у органе 

одређене прописима ако није прописан да их неко други предлаже, 

- Даје мишљење у вези обављања вишефункција истовремено за функционере који су на 

јавну функцију изабрани непосредно од грађана и доноси одлуку о престанку касније функције, ако 

функционер буде изабран, постављен или именован на другу јавну функцију супротно одредбама 

закона, 

- врши права и дужности у име послодавца у складу са законом. 

 

4. Мандат Комисији траје до док траје мандат Привременом органу. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број :02-20/2017-III 

Дана:27.02.2017.године 

ОЏАЦИ       Председник Привременог органа, 

         Маријан Душан 

 

 

41. На основу члана 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2017) и члана 9. и 10. 

Пословника о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

2/17) Привремени орган на седници одржаној дана 27.02. 2017. доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

1. Образује се Савет за буџет и финансије(у даљем тексту : „Савет“)., као радно тело 

Привременог органа општине Оџаци (у даљем тексту „Привремени орган“). 
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2. У Савет се именују: 

Јовкић Миливој, за председника, 

Анђелковић Петровић Славка, за члана, 

Бубало Марина, за члана 

3. Надлежност Савета: 

-разматра и даје мишљење на предлог одлуке о буџету и завршном рачуну буџета 

општине, разматра предлоге и даје мишљење о предлозима других општих аката који се односе 

на финансирање послова Општине,порезе,таксе, накнаде и друге јавне приходе, зајмове, 

имовинско-правне и облигационе односе, и експропријацију. 

4. Мандат Савету траје док траје мандат Привременом органу општине Оџаци 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број :02-21/2017-III 

Дана:27.02.2017 године 

ОЏАЦИ       Председник Привременог органа, 

                   Маријан Душан 

 

42. На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/2012) и члана 18. и 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.17/08 и 27/10) и тачке 5. на основу Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и 

образовању Привременог органа општине Оџаци, Привремени орган општине Оџаци на 2. 

Седници одржано 27.02 2017.године, доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Брестком“  Бачки Брестовац   за 2017. годину број:НО-13/2016 од 01.02.2017.године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-4/2017-II 

Дана:27.02.2017. године 

    О Џ А Ц И          Председник Привременог органа, 

    Душан Маријан 

 

 

43.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., a у вези члана 65. Статута општине Оџаци («Сл.лист 

општине Оџаци» брoj 17/08 и 27/2010) и тачке тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине 

општине оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци (Службени гласник РС 

бр.10/17), Привремени органа   општине Оџаци, на 2. седници, одржаној 27.02.2017.године, 

доноси следећи 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Оџаци 2016. години број 

06-2-/2017-III oд 20.01.2017.године. 

II 

Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број:06-10-5/2016-II 

Дана:27.02.2017. године 

О Џ А Ц И       Председник Привременог органа, 

     Душан Маријан 
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44.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., a у вези члана 65. Статута општине Оџаци («Сл.лист 

општине Оџаци» брoj 17/08 и 27/2010) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине 

Оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци (Службени гласник РС број: 10/17) 

Привремени орган општине Оџаци, на 2. седници, одржаној   27.02.2017. године, доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине 

Оџаци за 2016.годину  број 03-7-5/2017-III oд 30.01.2017.године. 

 

II 

Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-6/2017-II 

Дана:27.02.2017. године 

О Џ А Ц И       Председник Привременог органа, 

     Душан Маријан 

 

45.На основу тачке 3 и 5. Одлуке о распуштању скупштине општине Оџаци,и образовању 

привременог органа општине Оџаци(Сл.гласник. РС 10/2017) и члана 60. Став1. Тачка 2. Статута 

општине Оџаци(„Сл.лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) а у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“, бр.72/009 и 52/2011,55/2013, 35/2015 – 

аутентично тумачење и 65/5015) Привремени орган општине Оџаци на 2. седници, одржаној 

дана 27.02.2017.године доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 УСВАЈА СЕ предлог плана уписа ученика у први разред средњих школа на територији 

општине Оџаци у школској 2017/18 години, сразмерно броју ученика осмих разреда основних 

школа на територији општине Оџаци. 

 Предлоге плана потребно је доставити Покрајинском секретаријату за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-10-7/2017-II                                                                Председник привременог органа 

Дана:27.02.2017.године                                                                       Душан Маријан 

 

 

46.На основу члана  50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/2012) и члана 18. и 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.17/08 и 27/10) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа (Службени гласник РС бр.10/2017) Привремени орган општине Оџаци на 2. 

Седници одржаној дана 27.02.2017.године, доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Програм пословања Јавног комуналног предузећа 

„Услуга“  Оџаци   за 2017. годину број: 153/2017 од 23.12.2017.године. 
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II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-8/2016-II 

Дана:27.02.2017. године 

    О Џ А Ц И     Председник Привременог органа, 

 Душан Маријан 

 

 

47.На основу члана  50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/2012) и члана 18. и 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.17/08 и 27/10) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа (Службени гласник РС бр.10/17) Привремени орган општине Оџаци на 2. 

седници  одржаној  27.02.2017. године, доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја за 

2016.годину ЈКП „Услуга“ Оџаци  број: 61-1-НО/2017 од 22.02.2017.године. 

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-9/2017-II 

Дана:27.02.2017. године 

    О Џ А Ц И             Председник привременог органа, 

         Душан Маријан 

 

 

48.На основу члана  50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/2012) и члана 18. и 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.17/08 и 27/10) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци (Службени 

гласник РС бр. 10/17) Привремени орган општине Оџаци на 2. Седници одржаној дана 

27.02.2017.године,  доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити по финансијском Извештају 

за 2016.годину  Јавног комуналног предузећа „Услуга“  Оџаци   за 2017. годину број: 61-2-

НО/2017 од 22.02.2017.године. 

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-10-10/2017-II 

Дана:27.02.2017. године 

    О Џ А Ц И               Председник Привременог органа, 

        Душан Маријан 
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49.На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 

62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

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

општине Оџаци» број 011-19/2016-II), председник општине Оџаци је дана 24.02.2017. 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 У ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

I  

- Предмет јавног надметања - 

 

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

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Оџаци  у 

следећим катастарским општинама:      

     
КО Број јавног 

надметања 

Површина 

(ха, ари, м2) 

Почетна 

цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 20% 

Период 

закупа 

(год) 

Степен 

заштите 

Б.Брестовац 13 2,2362 29,977.70 13,407.22 1  

Б.Грачац 24 5,7935 16,422.11 19,028.29 1  

Б.Грачац 25 0,1224 24,918.57 610.01 1  

Богојево 26 42,9000 4,983.71 42,760.26 1  

Богојево 27 35,9653 17,473.74 125,689.63 1  

Богојево 28 89,0865 5,463.19 97,339.21 1  

Богојево 30 40,2000 17,393.89 139,846.85 1  

Богојево 31 93,0479 4,983.71 92,744.81 1  

Богојево 32 19,6849 16,981.41 66,855.48 1  

Богојево 33 16,2603 4,983.71 16,207.33 1  

Богојево 34 45,2400 4,983.71 45,092.64 1  

Богојево 36 31,8403 4,983.71 31,736.58 1  

Богојево 37 0,7747 12,015.13 1,861.62 1  

Богојево 40 9,5361 14,686.65 28,010.67 1  

Богојево 41 15,7743 5,402.22 17,043.23 1  

Богојево 42 47,4904 9,188.56 87,273.65 1  

Богојево 43 2,8850 20,464.92 11,808.26 1  

Богојево 44 27,0941 4,983.71 27,005.84 1  

Богојево 45 5,5771 10,326.82 11,518.74 1  

Богојево 46 6,4410 19,318.02 24,885.47 1  

Богојево 47 0,0905 24,918.57 451.03 1  

Дероње 48 20,1748 4,227.81 17,059.05 1  

Дероње 49 8,1138 6,975.11 11,318.93 1  

Дероње 50 22,5035 7,686.46 34,594.43 1  

Дероње 56 15,4417 8,135.75 25,125.96 1  

Дероње 57 32,8194 9,060.28 59,470.60 1  

Дероње 58 11,1000 10,483.00 23,272.27 1  

Дероње 59 9,9514 11,195.53 22,282.23 1  

Дероње 60 8,5434 12,267.06 20,960.48 1  

Дероње 62 17,8561 13,058.28 46,634.00 1  
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Дероње 64 12,2682 11,741.72 28,809.94 1  

Дероње 65 5,2500 14,314.78 15,030.52 1  

Дероње 66 0,4964 19,872.31 1,972.92 1  

Дероње 67 75,2895 6,224.11 93,722.07 1  

Дероње 68 72,0016 1,542.98 22,219.33 1  

Дероње 69 0,1462 27,994.94 818.57 1  

Каравуково 70 97,7701 12,243.60 239,411.64 1  

Каравуково 71 74,1616 8,306.67 123,207.17 1  

Каравуково 73 13,4944 7,314.35 19,740.55 1  

Каравуково 74 29,9991 12,803.95 76,821.37 1  

Каравуково 75 29,3527 4,255.64 24,982.88 1  

Каравуково 76 27,5981 4,983.71 27,508.20 1  

Каравуково 77 13,3807 13,024.87 34,856.38 1  

Каравуково 78 19,3978 18,994.28 73,689.46 1  

Каравуково 79 16,8261 8,109.30 27,289.59 1  

Каравуково 80 10,9323 4,983.71 10,896.69 1  

Каравуково 81 26,1963 4,983.71 26,110.97 1  

Каравуково 82 15,2881 8,037.16 24,574.59 1  

Каравуково 83 25,9139 11,168.88 57,885.84 1  

Каравуково 84 4,5045 1,705.56 1,536.54 1  

Каравуково 85 15,1071 19,381.11 58,558.47 1  

Каравуково 86 15,5153 4,983.71 15,464.76 1  

Лалић 91 5,5457 6,140.99 6,811.22 1  

Лалић 92 1,1007 17,180.73 3,782.17 1  

Оџаци 114 1,1904 26,627.17 6,339.40 1  

Оџаци 115 3,8514 18,418.66 14,187.52 1  

Ратково 124 0,7557 24,087.42 3,640.57 1  

Ратково 125 1,2851 14,292.93 3,673.57 1  

Ратково 126 5,0703 30,763.67 31,196.21 1  

Ратково 127 3,9613 8,966.56 7,103.85 1  

Ратково 128 9,7181 6,152.73 11,958.58 1  

С.Милетић 145 13,2446 21,177.60 56,097.78 1  

 УКУПНО 1.331,1579 

                 
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 до 15  часова.  

Контакт особа Андрија Хајду, тел.466-032 или 064/8037-623. 

 

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 и Богојево дана 27.02.2017.од 10 часова 

за КО Дероње, Ратково и Српски Милетић дана 28.02.2017.од 10 часова 

за КО Каравуково, Лалић и Оџаци  дана 01.03.2017.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. 



 “Службени лист општине Оџаци ” 3/2017    27.02.2017 .године        

61 

 

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: 

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

налази се у активном статусу најмање три године. 

 

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 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:  

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,  

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

за правна лица;  

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три 

године; 

          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 и заштите животне средине;  

-    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 2. 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 2. 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.  



 “Службени лист општине Оџаци” 3/2017    27.02.2017 .године        

62 

 

         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;  

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 – 

 формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

1. доказ о уплати депозита; 

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

тачка 3. овог огласа; 

3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну 

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

4. 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 Оџаци. 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 10.03.2017. године. 

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

Оџаци до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 
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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 13.03.2017. године са почетком у 10 

часова 

2. К.О. Дероње, Ратково и Српски Милетић дана 14.03.2017. године са почетком у 10 часова 

3. К.О. Каравуково, Лалић и Оџаци дана 15.03.2017. године са почетком у 10 часова 

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 и заштите животне средине  преко Oпштинске управе 

општине Оџаци. 

Уколико је преиод 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 се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за 

последњу годину закупа.  

 

Ову Одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, 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 службеном гласилу јединице локалне 

самоуправе „Службени лист“ општине Оџаци. 
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