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63. На основу члана 35. став 7. и 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута Општине Оџаци („Сл.
лист општине Оџаци“, број 17/08 и 27/10), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове број: 350-8/2018-01 од 09.05.2018. године, Скупштина општине Оџаци је, на 13. седници
одржаној 24.05.2018. године, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА
СРПСКИ МИЛЕТИЋ-БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације општинског пута Српски Милетић-Бачки
Брестовац (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата
Плана ће се дефинисати Нацртом Плана.
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Српски Милетић и
катастарској општини Бачки Брестовац.
Оквирну границу обухвата Плана чине катастарске парцеле број 2626, 1457 и део к.п. број
1454 К.о. Српски Милетић, као и катастарске парцеле број 5245, 5244, 5243, 5226 и део к.п.5173
К.О. Бачки Брестовац.
Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 12ha.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планом вишег реда: Регионалним
просторним планом АП Војводине („Сл. лист АПВ“ број 22/11 и Просторним планом општине
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 11/11 и 12/11), којима је за предметни простор
прописана израда плана детаљне регулације.
За израду Плана потребне су подлоге: катастарско-топографски план у размери 1:1000.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана
засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, у складу са створеним
вредностима и природним условима.
Члан 5.
Визија израде Плана је усклађивање планираних садржаја са потенцијалима и
ограничењима у простору на начин који би омогућио одрживост планског решења, као и
економску, еколошку и социјалну оправданост планираних намена. Израдом Плана стећи ће се
услови за дефинисање коридора општинског пута, његово уређење, као и изградњу нових
саобраћајних површина и других садржаја за потребе квалитетнијег саобраћајног повезивања
насеља Српски Милетић и Бачки Брестовац, односно овог дела атара општине Оџаци.
Циљ израде Плана је стварање планских услова за привођење простора планираној
намени, дефинисање правила уређења, изградње и заштите простора кроз примену еколошких
принципа у пројектовању и изградњи, дефинисање јавног интереса дефинисањем трасе, коридора
и капацитета, првенствено за саобраћајну, а затим и за енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру.
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Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
обухвата Плана утврђен је у планским поставкама датим Регионалним просторним планом АП
Војводине и Просторним планом општине Оџаци.
У складу са чланом 21. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени
гласник РС“, бр. 101/15), за потребе израде Плана неопходно је извести инжењерско-геолошка,
геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине.
Према плановима вишег реда, структуру основне намене простора и коришћења
земљишта у обухвату Плана чини коридор општинског пута Српски Милетић-Бачки Брестовац.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је три месеца. Рок за израду Нацрта Плана почиње
од дана достављања Обрађивачу Плана Извештаја о обављеном раном јавном увиду и услова
прибављених од надлежних органа и институција.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се из средстава општине Оџаци.
Оквирна процена финансијских средстава за израду Плана износи 4.000.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана одредиће се у складу са одредбама закона који регулише јавне набавке.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана: Општинска управа општине Оџаци Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове организоваће
упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој
посматраног подручја, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници општине Оџаци и траје 15 дана од
дана објављивања.
Члан 11.
Пре подношења Плана органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на
План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
За потребе израде Плана детаљне регулације општинског пута Српски Милетић-Бачки
Брестовац, неће се приступити изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је одлука о неприступању изради стратешеке процене утицаја
Плана детаљне регулације општинског пута Српски Милетић-Бачки Брестовац на животну
средину, које је донело Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
Општинске управе Оџаци под бројем 350-8/2018-01 од 11.05.2018.године.
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Члан 13.
План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у
дигиталном облику, од чега ће један примерак потписаног Плана у аналогном облику и један
примерак Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач Плана, а преостали
примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-17/2018-II
Дана: 24.05.2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Ђаковић Горан с.р.

64. На основу члана 27. и члана 28. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број:
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 4. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Оџаци ("Службени лист
општине Оџаци", бр.15/15 и 20/15) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), на захтев Народне библиотеке „Бранко
Радичевић“ Оџаци – огранак Српски Милетић, Скупштина општине Оџаци је, на 13. седници
одржаној дана 24.05.2018. године, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Одређује се Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Оџаци – огранак Српски
Милетић за корисника непокретности у јавној својини општине Оџаци, која се налази у
објекту у Српском Милетићу, зграда бр. 4, у ул. Стојана Љубића, на кат. парц. бр. 541 КО
Српски Милетић, укупне површине 67 m², уписанe у ЛН бр. 2395 КО Српски Милетић и то:
пословни простор у приземљу.
2. На непокретности из тачке 1. ове Одлуке, у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, као корисник уписаће се Народна библиотека „Бранко
Радичевић“ Оџаци – огранак Српски Милетић.
3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Оџаци ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011- 18/2018-II
Дана: 24.05.2018.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.
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65. На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени
гласник РС,, бр. 88/2017 и 27/18- др.закони), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта
о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени
гласник РС,, бр. 21/2018), уз предходно прибављено мишљење Националног савета мађарске и
словачке националне мањине број: V/Z/107/2018 и 01-69/2018-04/1 и члана 39. став 1. тачка 7.
Статута општине Оџаци, Скупштина општине Оџаци на 13. седници одржаној 24.05.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Оџаци
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује мрежа јавних предшколских установа на територији општине
Оџаци у којој се обезбеђује дневни боравак деце и остварује васпитно-образовна, превентивно
здравствена и социјална функција путем организовања припремног предшколског програма у
години пред полазак у школу, целодневни и полудневни боравак са исхраном и негом деце,
посебни и проширени програми и други облици рада са децом до поласка у школу.
Члан 2.
Општина Оџаци је основала јединствену предшколску установу са седиштем у Оџацима,
улица Жарка Зрењанина бб. Предшколска уставнова носи назив ,,Полетарац,, и основана је као
установа јавне службе.
Члан 3.
Предшколска установа обавља своју делатност из члана 1.ове Одлуке у седишту установа и ван
седишта у издвојеним одељењима.
Издвојене установе су:
1. ,,Парк“ у Оџацима, ул. Васе Пелагића бр.60,
2. ,,Бајка“ у Оџацима, Видовданска 20,
3. ,,Дуга“ у Бачком Брестовцу ул.Маршала Тита бр. 83,
4. ,,Колибри“ у Бачком Грачацу, ул. Марка Орешковића бр.85,
5. ,,Маслачак“ у Богојеву ул. Маршала Тита бб,
6. ,,Чаролија“ у Дероњама, ул. Железничка бр.16,
7. ,,Сунцокрет“ у Каравукову, ул. Прохора Пчињског бр.77,
8. ,,Лептирић“ у Лалићу, ул. Маршала Тита бр.23а,
9. ,,Пчелица“ у Раткову, ул. Ратка Павловића бб,
10. ,,Цврчак“ у Српском Милетићу, ул. Светог Саве бр. 25.
Члан 4.
Васпитно - образовни рад остварује се на српском језику.
За припаднике националне мањине васпитно-образовни рад остварује се на матерњем језику.
Члан 5.
Деци предшколског узраста са посебним потребама обезбеђује се одговарајући васпитнообразовни рад.
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Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа на
територији општине Оџаци (,,Службени лист општине Оџаци,, бр.2/2012).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Оџаци,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-19/2018- II
Дана: 24.05.2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

66. На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС“
бр. 21/2018), уз предходно прибављено мишљење Националног савета мађарске и словачке
националне мањине број:V/Z/108/2018 и 01-69/2018-04/2 и члана 39. став 1. тачка 7. Статута
општине Оџаци, Скупштина општине Оџаци на 13. седници одржаној 24.05.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
о мрежи јавних основних школа на териоторији општине Оџаци
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује мрежа јавних основних школа, број и просторни распоред,
назив и седиште основних школа на територији општине Оџаци.
Члан 2.
Делатност основног образовања и васпитања на територији општине Оџаци обавља 10
основних школа, од чега су две у самом граду Оџаци, а осталих 8 у осталим насељеним местима
општине Оџаци.
Члан 3.
Мрежу основнх школа чине:
1. О.Ш,,Бранко Радичевић“ Оџаци, Васе Пелагића број 60,
2. О.Ш,,Мирослав Антић“ Оџаци, Школска број 23,
3. О.Ш,,Нестор Жучни“ Лалић, Маршала Тита број 52,
4. О.Ш,,Коста Стаменковић“ Српски Милетић, Светог Саве број 25
5. О.Ш,,Јожеф Атила“ Богојево, Маршала Тита бб,
6. О.Ш,,Вук Караџић“ Дероње, Светозара Марковића број 25а
7. О.Ш,,Ратко Павловић-Ћићко“ Ратково, Ратка Павловића бб,
8. О.Ш,,Бора Станковић“ Каравуково, Жарка Зрењанина број 90
9. О.Ш,,Никола Тесла“ Бачки Брестовац, Маршала Тита број 81
10. О.Ш,,Марко Орешковић“ Бачки Грачац, Личка број 16.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на
територији општине Оџаци.
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Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи основних школа
(,,Службени лист општине Оџаци“ бр.2/2012).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе АП Војоводине, и објавиће се
у ,,Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-20/2018-II
Дана: 24.05.2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић

67. На основу члана 13. став 1. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о лоокалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 36. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Службени
лист општине Оџаци“, број: 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци је на 13. седници
одржаној дана 24.05.2018. године донела:

ОДЛУКУ О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

1. Оснивање и оснивачи јавног предузећа
Члан 1.
Овом одлуком општина Оџаци оснива јавно предузеће ЈП „Завод за урбанизам Војводине“
(у даљем тексту: Завод), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем Аутономном
покрајином Војводином (у даљем тексту: Већински оснивач) и другим јединицама локалне
самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине које донесу одлуку о суоснивању ЈП
„Завод за урбанизам Војводине“ као заједничко предузеће.

2. Циљ оснивања
Члан 2.
Општина Оџаци оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничко јавно
предузеће у циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области
просторног и урбанистичког планирања, заштите животне средине и других стручних послова из
оквира делатности за коју је Завод основан, а која је утврђена оснивачким актом Већинског
оснивача и општим актима Завода.
На основу ове одлуке Завод је носилац искључивог права за обављање послова из става 1.
овог члана на територији општине Оџаци, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.
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3. Овлашћења оснивача
Члан 3.
Права која општина Оџаци као суоснивач остварује према Заводу су:
- даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта,
- даје сагласност на промену делатности,
- даје сагласност на статусне промене,
- разматра извештаје о извршењу послова уговорених за општину Оџаци,
Права која Аутономна покрајина Војводине, као већински оснивач, остваује
према Заводу су:
- даје сагласност на промене пословног имена и промену седишта,
- даје сагласност на промену делатности,
- даје сагласност на статусне промене,
- именује и разрешава Надзорни одбор,
- именује и разрешава директора,
- даје сагласност на програме пословања,
- разматра извештаје о пословању,
- даје сагласност на одлуку о расподели добити,
- преузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању,
- врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом однивача.
Члан 4.
Права оснивача врши Покрајинска влада, уколико овом одлуком није другачије одређено.
Права која као суоснивач остварује општина Оџаци врши Председник општине уколико
овом одлуком није другачије одређено.
4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у јавном промету
Члан 5.
Завод послује под пословним именом Јавно предузеће за прострно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
Скраћено пословно име је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“.
О промени пословног имена Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске
владе и свих суоснивача.
Члан 6.
Седиште Завода је у Новом Саду, улица Железничка 6/III.
О промени седишта Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске владе и
свих суоснивача.

Члан 7.
Матични број Завода је 08068313.
Завод има својство правног лица.
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У правном промету са трећим лицима, Завод иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету са трећим лицима, Завод за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком.
5. Делатност јавног предузећа
Члан 8.
Претежна делатност Завода јесте:
- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска делатност.
Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност:
- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање
Завод може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне
делатности уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
Делатности из става 3. овог члана утврђују се Статутом Завода, на који сагласност даје
Покрајинска влада.
6. Основни капитал јавног предузећа
Члан 9.
Основни капитал Завода – у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији
потребној за регистрацију – унет као регистрациони податак, износи:
- уписани новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредноти 40.021.353,26
динара;
- уплаћени новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредноти 40.021.353,26
динара, на дан 30.06.2002. године.
Аутономна покрајина Војводине је власник 100% удела у основном капиталу Завода.
Члан 10.
По основу улагања у капитал,суоснивачи стичу удео у основном капиталу Завода.
Основни капитал Завода се повећава новим улозима суоснивача.
Оснивачки улог општине Оџаци износи 80.042,71 динара, што чини 0,20 % вредности
уписаног и уплаћеног капитала Завода евидентираног у Агенцији за привредне регистре.
Регистровани капитал усклађиваће се са капиталом исказаним по финансијским извештајима
у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација
привредних субјеката.
Члан 11.
Општина Оџаци ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити уплату
новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 3. ове одлуке на текући
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рачун Завода број: 355-3200222069-04, Војвођанска банка АД Нови Сад и Заводу доставити
потврду пословне банке о уплати истог.
7. Планови и програми рада и извештаји
Члан 12.
Послови које ће Завод обављати за општину Оџаци као суоснивача, утврђиваће се за сваку
календарску годину, у складу са усвојеним буџетом општине Оџаци и програмом рада органа
надлежног за послове просторног планирања и урбанизма за ту годину.
Сви неопходни елементи извршења посла који ће Завод радити за општину Оџаци у
одређеној календарској години, регулисаће се уговором између општине Оџаци и Завода.
Члан 13.
Општина Оџаци ће свој план и програм послова, које ће обављати Завод у наредниј години,
доставити Заводу до 1. децембра текуће године.
Уциљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће
Завод радити за свог суоснивача општина Оџаци ће благовремено доставити Заводу своје
средњорочне и дугорочне планове израде планских докумената и друге документације из области
за коју је овом одлуком основала Завод.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за јединице локалне самоуправе као суосниваче усклађиваће
се са динамиком извршавања послова које Завод обавља за Већинског оснивача.
Члан 15.
Надлежни орган Аутономне покрајине Војводине, као Већински оснивач, разматра и даје
сагласност на програме пословања и финансијске извештаје Завода.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу
послова уговорених са Заводом.
8.Орган јавног предузећа
Члан 16.
Органи Завода су:
1. Надзорни одбор
2. директор.
Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада.
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24.05.2018.године

Директора Завода именује и разрешава Покрајинска влада, по поступку и условима
утврђеним законом.
Члан 19.
Директор Завода представља и заступа Завод, организује и руководи процесом рада, води
пословање Завода, одговара за законитост рада Завода и врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом Звода.
9.Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор
Звода, у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка,
Статутом Звода, програмом пословања и годишњим финансијским извештаје предузећа, уз
сагласност Покрајинске владе.
Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из предходних година и других извора.
Члан 21.
10.Поремећај у пословању јавног предузећа
Дирекор Завода ће у случају поремећаја пословања Завода, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Завода Аутономна покрајина Војводина ће, као већински
оснивач, предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и упртављање
предузећем, у складу са законом, а нарочито:
-промена унутрашње организације предузећа;
-разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа;
-ограничење у погледу права располагања појединим срествима у јавној својини;
-друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса, другим законом и оснивачким актом Завода.
11. Завршне одредбе
Члан 22.
У складу са овом одлуком, Скупштина Аутономне покрајине Војводине ће извршити
усклађивање Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“,
број 51/16), као оснивачког акта Завода.
На основу усклађеног оснивачког акта Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, уписаће се настале
промене у регистру, у складу са законом којим се уређује правни положај приврредних друштава
и поступак регистрације.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-21/2018-II
Дана:24.05.2018.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

68. На основу члана 572. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ( ''Сл. Гласник
бр.36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/2015 члана) 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци
("Службени лист општине Оџаци", број 17/08 и 27/10) а у вези члана 21. став 2. Уговора о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање слободном зоном АпатинАпатин број УОП: 5600/2016 Скупштина општине Оџаци je, на 13. седници одржаној
24.05.2018.године, донела
ОДЛУКУ
Тачка 1.
Даје се сагласност надлежном органу Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
Слободном зоном Апатин са седиштем у Апатину, Српских Владара бр. 29 МБ: 20951931
регистровано код Агенције за привредне регистре да може покренути и спровести поступак
брисања огранка тог друштва његовог законског заступника и то:
Назив огранка: Слободна зона Апатин д.о.о. Апатин
Седиште: Оџаци, Kнез Михајлова бр. 24
Шира делатности: 8413
Законски заступник: Марко Дробац ЈМБГ: 1409984810104
Тачка 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу'' општине
Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 011-22/2018-II
Датум: 24.05..2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине
Горан Ђаковић с.р.
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69. На основу члана 50. став 1. тачка 9. у вези са чланом 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланa 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр. 17/08 и 27/10) Скупштина општине
Оџаци, на 13. седници, дана 24.05.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
I
ДРАГАН ИВАНИШЕВИЋ, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац, због поднете оставке, даном доношења овог Решења.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
Образложење
Драган Иванишевић, директор Јавног комуналног предузећа
„Брестком“
Бачки
Брестовац, дана 08.05.2018. године, поднео је оставку на дужност директора тог предузећа, па је
Склупштина општине Оџаци, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/16), одлучила као у диспозитиву Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 02- 35/2018-II
Дана: 24.05.2018.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине oпштине,
Горан Ђаковић с.р.

70. На основу члана 24. став 2. и члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“
број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 17. став 3. и 39. став 1. тачка 10. Статута општине
Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 13.
седници, дана 24.05.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
I
Нинко Адамовић (ЈМБГ: 1508960312209), професор одбране и заштите, из Бачког
Брестовца, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Брестком“ Бачки Брестовац, наредног дана од дана доношења овог Решења.
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Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци»

Образложење
Скупштина општине Оџаци је Решењем број 02-35/2018–II од 24.05.2018. године
разрешила Иванишевић Драгана дужности директора ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац због
поднете оставке.
С обзиром да је у члану 52. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“ 15/16)
предвиђено да се вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног
предузећа на период који не може бити дужи од једне године, одлучено је као у диспозитиву.
Ово Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-36/2018-II
Дана:24.05.2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

71. На основу члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр.88/17) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци је на 13.
седници одржаној дана 24.05.018. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“ СРПСКИ МИЛЕТИЋ
I
Разрешавају се :
1. Штулић Соња дужности члана Школског одбора ОШ „Коста Стаменковић“ Српски
Милетић из редова запослених, даном доношења овог решења.
2. Стојиљковић Јасна дужности члана Школског одбора ОШ „Коста Стаменковић“
Српски Милетић из редова локалне самоуправе,даном доношења овог Решења.
II
Именују се:
1. Павловић Снежана за члана Школског одбора ОШ „Коста Стаменковић“ Српски
Милетић из редова запослених, наредног дана од дана доношења овог решења.
2. Величковић Слободанка за члана Шклског одбора ОШ „Каста Стаменковић“ Српски
Милетић из редова локалне самоуправе, наредног дана ода дана доношења овог
Решења.
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III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова школског одбора ОШ
„Коста Стаменковић“ Српски Милетић („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2014 ).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа “Коста Стаменковић“ Српски Милетић поднела је Скупштини општине
Оџаци дана:, 11.04.2018. и 23.04.2018.године, предлоге за разрешење Штулић Соње и
Стојиљковић Јасне из разлога предвиђених у члану 116. став 9. тачке 3. и 6. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.88/2017) и предложила да уместо
њих именује Павловић Снежану и Величковић Слободанку.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», бр.88/2017), је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе
може на захтев овлашћеног предлагача, пре истека времена на које је именован, да разреши
члана Школског одбора, због престанка основа по коме је именован.
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути
управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-34/2018-II
Дана: 24.05.2018. године

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.

72. 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 13. седници, одржаној дана 24.05.2018.
године, донела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Извештај о раду Општинске управе општине Оџаци за
2017. годину, број: 03-2-179/18-IV од 14.05.2018.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-32-1/2018-III
Дана: 24.05.2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
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73. 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 13. седници, одржаној дана 24.05.2018.
године, донела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Оџаци за 2017. годину, број: 136/18 од
13.04.2018. године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-32-2/2018-III
Дана: 24.05.2018. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р

74. На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07, 83-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 27. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 13.
седници одржаној дана 24.05.2018. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине Оџаци Ф.К. „Хајдук јуниор“
Оџаци тако што име општине може користити у називу фудбалског клуба који ће гласити
Омладински фудбалски клуб „Оџаци“ из Оџака.

II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-32-3/2018-II
Дана: 24.05.2018.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
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75. На основу одредаба члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. Гласник
РС”, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19.став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл.
Гласник РС”, број 16/16 и 08/17), на основу члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник РС”, број 129/07, 83/14, 101/16) и члана 60. Став 1. Статута општине
Оџаци (“Службени лист општине Оџаци” бр. 17/08 и 27/10), у циљу извршавања одредбе члана
35.став 2. Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџацаи“ број: 25/17 и 4/18)
Општинско веће општине Оџаци је на 37. седници одржаној дана 23.04.2018 године донело:
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови стручне Комисије за оцену пројеката и утврђивање предлога о
додели средстава поднетих на Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Оџаци у
2018. Години.
У Комисију се именују:
1. Игор Костић из Панчева, на предлог Удружења НОВА МРЕЖА СРБИЈЕ-НМС
2. Милан Иветић из Кикинде, независни стручњак за медије
3. Драган Ђилас, из Вршца, на предлог Удружења независних медија“ComNet“
II
Задатак комисије је да на првој седници изабере председника Комисије, који је дужан да
координира и води рад седнице.
Сваки члан комисије је дужан да независно изврши оцењивање приспелих пројеката за
сваки пројекат понаособ и по сваком од критеријума.
Након оцењивања пројеката на начин и по поступку из претходног става, Комисија је
дужна да сачини предлог о расподели средстава са образложењем, потписан од стране свих
чланова Комисије, и исти достави Општинском већу ради доношења одлуке о расподели
средстава.
Комисија о свом раду води записик.
III
Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије дипл
правник Љубомир Белић, Руководилац одељења за општу управу и послове органа општине, који
није члан Комисије.
Накнада за учествовање у раду комисије за сваког члана комисије појединачно износи
10.000,00 динара.
Чланови комисије имају право на надокнаду путних трошкова за употребу сопственог
возила у висини до 10% цене бензина по пређеном километру, а на основу уредно попуњеног
налога за службено путовање.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, биће објављено у „Службеном листу
општине Оџаци“ као и на званичној интернет презентацији општине Оџаци.
Број: 02-29/2018-III
Дана: 23.04.2018.године

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.
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76. Полазећи од тога да озакоњење објеката представља јавни интерес за Републику Србију на
основу члана 2.Закона о озакоњењу (''Сл.лист РС'' бр.96/2015) члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/2008 и 27/2010), Општинско веће је на
37. седници одржаној дана 23.04. 2018. године, донело:
ЗАКЉУЧАК
I
У поступку озакоњења незаконито изграђених објеката на територији општине Оџаци, за
економские објекте бруто површине до 100 m2, неће се израђивати Извештај о затеченом стању
објекта.
II
Закључак доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне
односе надлежном за послове озакоњења.
III
Овај Закључак се примењује
„Службеном листу општине Оџаци“.

наредног дана од дана доношења

и објавиће се у

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 06-24-10/2018-III
Дана: 23.04.2018. године.
OЏАЦИ

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.

77. На основу члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“ број 17/08 и 27/10) у циљу извршавања одредбе члана 37. став 5. Одлуке о буџету
општине Оџаци („Службени луст општине Оџаци“ број 25/17 и 4/18) Оптшинско веће општине
Оџаци је на 38. седници одржаној дана 04.05.2018. године донело :
ЗАКЉУЧАК
О СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ
ДРУШТАВА И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 1.
Овим Закључком уређују се услови, начин и поступак суфинансирања трошкова превоза
културно-уметничких друштава и осталих удружења у области културе ( у даљем тексту :
«Удружења») средствима за ове намене предвиђених Буџетом општине Оџаци ( у даљем тексту :
«Буџет»).
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Члан 2.
Средства за суфинансирање трошкова превоза могу користити Удружења под следећим
условима :
- да имају седиште на подручју општине Оџаци;
- да су учествовала на конкурсу за суфинансирање пројеката удружења из средстава
Буџета општине Оџаци и да им је пројекат прихваћен од стране надлежног органа као пројекат
од интереса за општину Оџаци;
- да у оквиру одобрених средстава за реализацију пројекта нису одобрена средства за
финансирање трошкова превоза;
- да Удружење поднесе захтев за суфинансирање трошкова превоза уз који прилаже
предрачун трошкова превоза.
Средства за суфинансирање трошкова превоза могу користити и Удружења ради учешћа
на манифестацијама, смотрама, семинарима и сличним догађајима који нису обухваћени
пројектом Удружења са којим је учествовало на конкурсу за суфинансирање пројеката од
интереса за општину Оџаци а од интереса су за остваривања циљева и задатака због којих је
Удружење основано.
У случају из предходног става овог члана Удружење прилаже и доказ о учешћу на
манифестацији, односно дугом догађају ( позив организатора за учешће и слично).
Захтев за коришћење средстава могу заједно поднети више Удружења ако учествују на
истој манифестацији.
Средства за суфинансирање трошкова превоза одобраваће се Удружењима за путовања у
земљи и иностранству.
Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана коришћења средстава за суфинансирање
трошкова превоза достави извештај Оделењу за друштвене делатности Општинске управе
општине Оџаци уз који прилаже фактуре, изводе жиро рачуна и друге доказе којима оправдава
наменско коришћење одобрених средстава.
Члан 3.
Суфинансирање трошкова превоза Удружења врши се на основу јавног позива који, у
складу са овим Закључком, расписује Комисија коју образује и именује, начелник Општинске
управе.
Јавни позив се расписује једном годишње и траје до утрошка планираних средстава у
Буџету општине за ове намене.
Јавни позив се објављује на интернет сајту општине Оџаци и огласној табли Општинске
управе општине Оџаци.
Комисија, из става 1. овог члана :
- врши пријем захтева Удружења и испитује да ли Удружење испуњава услове за
коришћење средстава Буџета за суфинансирање трошкова превоза;
- припрема предлог решења Општинском већу у вези поднетог захтева;
- припрема предлог уговора о коришћењу средстава Буџета за ове намене;
- обавештава подносиоца захтева о решењу Општинског већа по поднетом захтеву.
Комисија је дужна да по захтеву Удржења поступи најкасније у року од 8 дана од
дана пријема захтева и да у даљем року од 3 дана достави предлог решења Општинском већу.
Члан 4.
Непотпуне пријаве као и пријаве Удружења која нису наменски утрошила и оправдала
средства добијена по било ком основу из Буџета Комисија ће закључком одбацити.
Против закључка Комисије заступник Удружења може изјавити приговор Општинском
већу у року од 8 дана од дана пријема закључка.
Решење Општинског већа по приговору је коначно.
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Члан 5.
Одељење за друштвене делатности Општинске управе води евиденцију поднетих захтева
Удружења и врши надзор наменског коришћења одобрених средстава Буџета за ове намене на
основи извештаја Удружења.
Члан 6.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-25-3/2018-III
Дана: 04.05.2018. године
Оџаци

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.

78. На основу члана 9. Став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у вези са чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 US,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 71. став 1. тачка 3. Статута општине Оџаци („Сл. лист
општине Оџаци“, број 17/08 и 27/10), члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 20/17) и Решења број 03-141/2014-02,
Општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинскоправне послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА
СРПСКИ МИЛЕТИЋ-БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

1. Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације општинског пута Српски Милетић-Бачки Брестовац (у даљем тексту План).
2. Обрађивач Плана одредиће се у складу са одредбама закона који регулише јавне набавке.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је три месеца. Рок за израду Нацрта Плана почиње
од дана достављања Обрађивачу Плана Извештаја о обављеном раном јавном увиду и
услова прибављених од надлежних органа и институција. Средства за израду Плана
обезбедиће се из средстава Општине Оџаци.
3. Оквирну границу обухвата Плана чине катастарске парцеле број 2626, 1457 и део к.п. број
1454 К.о. Српски Милетић, као и катастарске парцеле број 5245, 5244, 5243, 5226 и део
к.п.5173 К.О. Бачки Брестовац.
Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 12ha.
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4. У оквиру намене простора предметнох плана нису планирани пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
5. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, узимајући у
обзир податке наведене у овом решењу као и Мишљење Одељења за инспекцијске
послове и заштиту животне средине број 501-35/18-05 од 11.05.2018.године, утврдило је
да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став
1. и став 2., а у вези са чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), те да не постоји могућност значајних
утицаја предметног плана на животну средину, ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и
животињски свет на подручју обухвата плана.
6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута
Српски Милетић-Бачки Брестовац и биће објављено у „Службеном листу општине
Оџаци“ истовремено са Одлуком о изради Плана.
Руководилац Одељења
дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић с.р.

79. На основу члана 52 став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07 и 83/14), члана 71.став 1. тачка 1. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“ број 17/08 и 27/10), члана 37. Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“ број 25/2017)и члана 3. Закључка о суфинансирању трошкова превоза културно
уметничких друштава и осталих уружења из области културе број 06-25-3/2018-III од
04.05.2018.године, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава за суфинансирање трошкова превоза КУД-ова и осталих удружења из области културе
из буџета општине Оџаци, на територији општинеОџаци у следећем саставу:
1. Љубомир Белић, председник Комисије,
2. Невена Китановић, члан
3. Ненад Ћуић, члан
II
Комисија:
• Расписује Јавни позив;
• Врши пријем захтева Удружења и испитује да ли Удружење испуњава услове за
коришћење средстава Буџета за суфинансирање трошкова превоза;
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• припрема предлог решења Општинском већу у вези поднетог захтева;
• припрема предлог уговора о коришћењу средстаа Буџета за ове намене;
• обавештава подносиоца захтева о решењу Општинског већа по поднетом захтеву.
Комисија је дужна да по поднетом захтеву удружења поступи најкаснисје у року од 8 дана од
нана пријема захтева и да у даљем року од 3 дана достави предлог решења Општинском већу.
III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Биљана Марић радник
општинске управе.
.
IV
Решење ступа на снагу даном доношња и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Образложење
Кроз рад и учешће КУД-ова и осталих удружења из области културе, општина Оџаци се
презентује на најбољи могући начин. Општина Оџаци суфинансирањем кроз јавни позив жели
да подстакне њихов рад, као и да им омогући учешће на различитим манифестацијама ван своје
територије.
Средства предвиђена за суфинансирање трошкова превоза КУД-ова у износу од
400.000,00 динара и 300.000,00 динара за суфинансирање трошкова превоза осталих удружења
из области културе по јавном позиву, планирана су у буџету општине Оџаци за 2018.годину.
Број: 03-2-92-1/2018-IV
Дана:08.05.2018.године
ОЏАЦИ

Начелник Општинске управе
Шпиро Шоргић с.р.

80. На основу члана 52. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 71.став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), члана 37. Одлуке о буџету општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 25/2017 и 4/2018), Начелник Општинске управе општине
Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава за изградњу
нових и одржавање постојећих верских објека из буџета општине Оџаци, на територији општине
Оџаци у следећем саставу:
4. Снежана Грујичић, председник Комисије,
5. Ненад Ћуић, члан
6. Татјана Стаменковић, члан
II
Задаци Комисије су:
• Расписује Јавни конкурс;
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• Утврђује критеријуме и услове јавног конкурса
• Врши пријем захтева и испитује да ли цркве и верске заједнице испуњавају услове за
коришћење средстава Буџета за финсирање изградње нових објеката и одржавање постојећих
верских објеката;
• припрема предлог одлуке Општинском већу у вези поднетог захтева на разматрање и
доношење,
• припрема предлог уговора о коришћењу средстава Буџета за ове намене;
• обавештава подносиоца захтева о решењу Општинског већа по поднетом захтеву.
III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Биљана Марић радник
Општинске управе.
IV
Решење ступа на снагу даном доношња и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Образложење
Чланом 7. Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.
25/2017 и 4/2018) предвиђена су средства за финансирање изградње нових верских објеката у
износу од 3.000.000,00 динара и финансирање одржавања постојећих верских објеката у износу
од 1.000.000,00 динара, по јавном конкурсу.
Чланом 37. под редним бројем 8. Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, бр. 25/2017 и 4/2018), предвиђено је да начелник Општинске управе образује
својим Решењем Комисију која утврђује критеријуме и услове конкурса.
У складу са наведеним, донето је Решење као у диспозитиву.
Број: 03-2-177/2018-IV
Дана:14.05.2018.године
ОЏАЦИ

Начелник Општинске управе
Шпиро Шоргић с.р.
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