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86. На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике
Србије», број 54/2009, 73/10,101/10,101/11,93/12, 62/13,63/13-испр.,108/2013 и
142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Србије», број 129/07 и 83/2014-др. закон), члана 39. став 1. тачка 2.
Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 17/08 и 27/10),
Скупштина општине Оџаци на 29.седници одржаноj 29.05.2015.године, донела је

О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 1.:
- у ставу 1. износ од „1.001.033.151“ се замењује износом од „1.029.406.620“,
- у ставу 2. износ од „972.697.001“ се замењује износом од „1.001.070.470“,
- у ставу 3. износ од „972.697.001“ се замењује износом од „1.001.070.470“;
- у ставу 3. алинеја 1. износ од „585.642.326“ се замењује износом од
„608.382.326“;
- у ставу 3. алинеја 2. износ од „239.715.946“ се замењује износом од
„245.349.415“;
Табела „Утврђивање финансијског резултата“ мења се сагласно наведеним
променама.
Члан 2.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 2. у табели у реду “Локални развој и
просторно планирање“ у колони „Средства из буџета“ износ од „80.800.000“ замењује
се износом од „86.358.469“; у реду „Комунална делатност“ у колони „Средства из
буџета“ износ од „111.800.886“ замењује се износом од „140.800.886“; у реду „Путна
инфраструктура“ у колони „Средства из буџета“ износ од „41.705.200“ замењује се
износом од „35.445.200“; у реду „Развој културе“ у колони „Средства из буџета“ износ
од „19.578.704“ замењује се износом од „19.653.704“ а у колони „Укупна средства“
износ од „19.728.704“ замењује се износом од „19.803.704“; у реду „Укупно по
програмима“ у колони „Средства из буџета“ износ од „972.697.001“ замењује се
износом од „1.001.070.470“ а у колони „Укупна средства“ износ од „1.001.033.151“
замењује се износом од „1.029.406.620“.
Члан 3.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 3.:
- у ставу 1. алинеја 1. износ од „825.358.272“ замењује износом од
„853.731.741“,
- у ставу 1. алинеја 2. износ од „972.697.001“ замењује износом од
„1.001.070.470“.
Члан 4.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 4. у табели „Планирани капитални издаци
буџетских корисника за 2015., 2016., и 2017. годину“, А. капитални пројекти, 511 –
Зграде и грађевински објекти, 1. Дирекција за изградњу отвара се нова ставка редни
број:
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- 1/11-1 – Ревитализација и изградња коловоза у општини Оџаци, у колони 4 –
извор финансирања: донације других нивоа власти у износу од „5.558.469“.
Члан 5.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 5. у табели „Приходи“, „Порез на имовину.“ у
колони 3. износ од „170.395.561“ замењује се износом од „193.135.561“; „Укупно
713000“ износ од „195.815.561“ замењује се износом од „218.555.561“; „Текући транс.
од других нив. власти у кор. опш.“ износ од „1.872.590“ замењује се износом од
„1.947.590“; „Капитални трансф. од др. нивоа власти у кор. општ.“ износ од
„1.206.660“ замењује се износом од „6.765.129“; „Укупно 733000“ износ од
„239.715.946“ замењује се износом од „245.349.415“; „Укупни текући приходи“ износ
од „825.358.272“ замењује се износом од „853.731.741“; „Укупни приходи и примања
(7+8)“ износ од „825.358.272“ се замењује износом од „853.731.741“; „Укупни приходи
и примања (7+8+3)“ износ од „972.697.001“ се замењује износом од „1.001.070.470“;
„Укупно планирани приходи и примања“ износ од „1.001.033.151“ се замењује
износом од „1.029.406.620“.
Члан 6.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 6.:
- у ставу 1. износ од „972.697.001“ замењује се износом од „1.001.070.470“;
- у табели „Расходи и издаци по наменама“ у колони 3–„Средства из буџета
2015“ економска класификација 424–Специјализоване услуге у износу од „66.444.932“
се замењује износом„66,519,932“;у колони 5–„Укупна средства“ економска
класификација 424 – Специјализоване услуге износ од „67,018,932“ се замењује
износом „67,093,932“; у колони 3 – „Средства из буџета 2015“-„Укупно 42“износ од
„250,299,633“ се замењује износом „250,374,633“; у колони 5 – „Укупна средства“ „Укупно 42“ износ од „266,538,606“ се замењује износом „266,613,606“;
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 451 –
Субвенц. јавн. нефинансиј. предуз. и орган. износ од „51.039.400“ се замењује износом
„44,779,400“; у колони 5 – „Укупна средства“ економска класификација 451 –
Субвенц. јавн. нефинансиј. предуз. и орган. износ од „51.039.400“ се замењује износом
„44,779,400“; у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 45“ износ од
„51.039.400““ се замењује износом „44,779,400“; у колони 5 – „Укупна средства“ „Укупно 45“ износ од „51.039.400“ се замењује износом „44,779,400“;
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 4“ износ од „800,331,183“
се замењује износом „794,146,183“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 4“
износ од „826,427,333“ се замењује износом „820,242,333“;
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 511 – Зграде
и грађевински објекти износ од „89.933.653“ се замењује износом „95,492,122“; у
колони 5 – „Укупна средства“ економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти износ од „89.933.653“ се замењује износом „95,492,122“;
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 512 –
Машине и опрема износ од „82.032.165“ се замењује износом „111,032,165“; у колони
5 – „Укупна средства“ економска класификација класификација 512 – Машине и
опрема износ од „84.272.165“ се замењује износом „113,272,165“;
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 5“ износ од „172,365,818“
се замењује износом „206,924,287“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 5“
износ од „174,605,818“ се замењује износом „209,164,287“;
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- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупни расходи“ износ од
„972.697.001“ замењује износом од „1.001.070.470“; у колони 5 – „Укупна средства“ „Укупни расходи“ износ од „1.001.033.151“ се замењује износом од „1.029.406.620“.
Члан 7.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14, 2/15 и 5/15), у члану 7.:
- у ставу 1. износ од „972.697.001“ замењује износом од „1.001.070.470“;
- у табели „РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА“:
Раздео 1., Глава 6., функција 820 – Услуге културе – Народна библиотека „Б.
Радичевић“, 1201 Програм 13: Развој културе, 1201-0001 Функционисање локалних
установа културе, отвара се нова позиција:
- позиција 217/10 – економска класификација 424 – Специјализоване
услуге – АПВ - у колони 8 и 10 додају се износи од „75.000“;
- „Укупно за програмску активност 1201-0001“ у колони 8 износ од
„15.219.692“ замењује се износом „15.294.692“ а у колони 10 износ од „15.339.692“
замењује се износом „15.414.692“;
- „Укупно за Програм 13“ у колони 8 износ од „16.128.704“ замењује се
износом „16.203.704“ а у колони 10 износ од „16.278.704“ замењује се износом
„16.353.704“;
- „Укупно за функцију 820-услуге културе“ у колони 8 износ од „16.128.704“
замењује се износом „16.203.704“ а у колони 10 износ од „16.278.704“ замењује се
износом „16.353.704“;
Раздео 1., Глава 8., функција 620 – Развој заједнице – ЈП „Дирекција за
изградњу“ Оџаци, 1101 Програм 1: Локални развој и просторно планирање, 11010001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, отвара се нова позиција:
- позиција 262/50 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – АПВ-ревитализац. и изгр. коловоза – у колони 8 и 10 додају се износи од
„5.558.469“;
- „Укупно за програмску активност 1101-0001“ у колонама 8 и 10 износи од
„80.800.000“ замењују се износима од „86.358.469“;
- „Укупно за Програм 1“ у колонама 8 и 10 износи од „80.800.000“ замењују се
износима од „86.358.469“;
- „Укупно за функцију 620“ у колонама 8 и 10 износи од „160.337.270“
замењују се износима од „165.895.739“;
Раздео 1., Глава 10.01., функција 620 – Развој заједнице – Јавно комунално
предузеће „Услуга“ Оџаци:
- 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0005 Јавни превоз, отвара се нова
позиција:
- позиција 290/11 – економска класификација 512 – Машине и опрема –
аутобуси - у колони 8 и 10 додају се износи од „29.000.000“;
- „Укупно за програмску активност 0601-0005“ у колонама 8 и 10 износи од
„10.000.000“ замењују се износима од „39.000.000“;
- „Укупно за Програм 2“ у колонама 8 и 10 износи од „36.700.000“ замењују се
износима од „65.700.000“;
- 0701 Програм 7: Путна инфраструктура, 0702-0002 Одржавање путева –
позиција 293/3, економска класификација 451 – одржавање и заштита путева у
насељеним местима општине – по програму скупштине у колонама 8 и 10 износи
од „15.250.400“ замењују се износима од „8.990.400“;
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- „Укупно за програмску активност 0701-0002“ у колонама 8 и 10 износи од
„17.450.400“ замењују се износима од „11.190.400“;
- „Укупно за Програм 7“ у колонама 8 и 10 износи од „17.450.400“ замењују се
износима од „11.190.400“;
- „Укупно“ у колонама 8 и 10 износи од „54.150.400“ замењују се износима од
„76.890.400“;
- „Укупно глава 10 – Развој заједнице – функција 620“ у колонама 8 и 10 износи
од „138.079.043“ замењују се износима од „160.819.043“;
„Укупни расходи“ у колони 8 - „Средства из буџета 2015“ износ од
„972.697.001“ замењује износом од „1.001.070.470“, у колони 10 – „Укупна средства“ „Укупни расходи“ износ од „1.001.033.151“ се замењује износом од „1.029.406.020“.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу» општине Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-24/2015-II
Дана: 29.05.2015.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине ,
Горан Ђаковић,с.р.

87. На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци ("Сл.лист општине
Оџаци", бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 28.седници одржаној дана
29.05.2015. године, донела је следећу:
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И
ПОСЛОВА ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“ ОЏАЦИ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за обављање
делатности спортских објеката и послова Туристичких организација“ Оџаци („Службени
лист општине Оџаци“ број 9/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-26/2015-II
Дана: 29.05.2015.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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88. На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39.
став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и
27/10),Скупштина општине Оџаци на 29.седници одржаној 29.05.2015.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ
I
Ћулибрк Данијела из Оџака разрешава се дужности члана Школског одбора
Гимназије и економске школе “Јован Јовановић Змај” Оџаци из редова Савета родитеља,
због избора за директора Основне школе „Бранко Радичевић“ Оџаци, даном доношења
овог решења.
II
Вучић Славица из Оџака именује се за члана Школског одбора Гимназије и
економске школе “Јован Јовановић Змај” Оџаци из редова Савета родитеља, наредног
дана од дана доношења овог решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора
Гимназије и економске школе “Јован Јовановић Змај” Оџаци (“Службени лист општине
Оџаци” број 14/2014).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Oбразложење
Гимназија и економска школа “Јован Јовановић Змај” Оџаци поднела је
14.05.2015. године Скупштини општине Оџаци захтев за разрешење Ћулибрк Данијеле из
Оџака дужности члана Школског одбора из редова Савета родитеља, због избора за
директора Основне школе „Бранко Радичевић“ Оџаци.
Чланом 55. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09 и 52/2011) је прописано да Скупштина јединице
локалне самоуправе може, пре истека времена на које је именован, разрешити члана
Школског одбора, ако наступе услови из члана 54. став 11. овог Закона. Ови услови су
наступили јер је Ћулибрк Данијела изабрана за директора Основне школе „Бранко
Радичевић“ Оџаци о чему је донето Решење број 96/2015 од 31.03.2015.године од стране
Школског одбора ове Основне школе.
Како су се стекли услови предвиђени Законом за разрешење Ћулибрк Данијеле
дужности члана школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“
Оџаци, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је
Скупштини да донесе Решење о разрешењу Ћулибрк Данијеле из Оџака дужности
члана Школског одбора и да на предлог Савета родитеља за члана Школског одбора
Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци именује Вучић Славицу из
Оџака, из редова родитеља.
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 дана
достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-58/2015-II
Дана:29.05.2015.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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89. На основу члана

50. став 3. Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС»,
бр.119/12) и члана 39. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци», бр.17/08, 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 28. седници, одржаној
29.05.2015. године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“
Оџаци за 2014.годину број 517/2015 од 07.05.2015.године.

II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:06-46-1/2015-II
Дана:29.05.2015. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

90.На основу члана 39. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци», бр.17/08, 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 28. седници, одржаној
29.05.2015. године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Оџаци за 2014. годину.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:06-46-2/2015-II
Дана:29.05.2015.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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91.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), Скупштина општине Оџаци, на 28. седници, одржаној
29.05.2015. године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци
за 2015. годину број: 33-НО/2015 од
20.05.2015.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-46-3/2015-II
Дана:29.05.2015. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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