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63. На основу члана  99. и 100. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 20 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018)), члана 5. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 

односно зкупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности ("Сл. гласник 

РС", бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Oџаци  ( 

"Службени лист општине Оџаци" бр. 2/2019) Скупштина општине Оџаци, на 11.седници одржаној 

26.05.2021.године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта  ( "Службени лист 

општине Оџаци" бр. 15/2015 и 16/2017), у члану 2. став 1.,  члану 6. став 3., члану 8. став 5., члану 47. 

став 1. и  2., члану 68. став 2. тачка 3. и члану  69. став 2. тачка 3., уместо „Одељење за инвестиције, 

пројекте и развој Општинске управе општине Оџаци“ уписује се „Одељење за урбанизам, стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове“ у одговарајућем падежу. 

Члан 2. 

Иза члана 46. у делу „II ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ“,  после тачке 4. „ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У 

ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“ додаје се тачка 4а. „ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ“ . 

 

Члан 3. 

После тачке  4а. „ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ“  додаје се члан 46а. који гласи: 

„Грађевинско земљиште у јавној својини може се користити за пољопривреднe сврхе до 

привођења земљишта намени. 

Грађевинско земљиште у јавној својини може се издати у закуп за пољопривредне сврхе на рок 

од 

1. до три године за парцеле веће од два хектара и мање парцеле које  заједно чине целину већу 

од два хектара;  

2. на рок до пет година за парцеле површине од 1-2 хектара и мање парцеле које чине целину 

површине 1-2 хектара;  

3. док се парцеле мање од једног хектара издају до привођења грађевинског земљишта намени.  

Поступак  давања у закуп земљишта из става 1.  овог члана спроводи Комисија коју именује 

председник општине.  

Комисија објављује јавни оглас за давање у закуп грађевинског земљишта за пољопривредне 

сврхе. 
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 За парцеле мање од једног хектара се не расписује посебан оглас, осим ако нису део веће целине 

грађевинског земљишта, већ се понуде подносе у оквиру трајања огласа за веће парцеле. 

Почетни износ закупнине је просечна цена излицитираног пољопривредног земљишта у 

државној својини за катастарску општину у којој се налази предметно грађевинско земљиште у 

претходној години, осим за парцеле мање од једног хектара које нису део веће целине грађевинског 

земљишта, за које је почетна цена половина од просечне цене излицитираног пољопривредног 

земљишта у државној својини за катастарску општину у којој се налази предметно грађевинско 

земљиште у претходној земљиште.  

Право пречег закупа на парцелама површине до 2 хектара има физичко лице које поседује 

непокретност која се граничи са парцелом која је предмет закупа.  

Након спроведеног поступка, Комисија подноси извештај о спроведеном поступку прикупљања 

писаних понуда Општинском већу општине Оџаци.   

Ако Општинско веће општине Оџаци утврди да је поступак спроведен у складу са законом и 

овом Одлуком, донеће решење о избору најбоље понуде, након чега ће председник општине закључити 

уговор о закупу градђевинског земљишта у пољопривредне сврхе.   

Уколико утврди недостатке и нејасноће у извештају или повреде поступка, Општинско веће ће 

наложити Комисији да отклони уочене недостатке или поништити одлуку о расписивању јавног огласа. 

У случају да закуподавац земљишта има потребу да грађевинско земљиште које је дао на 

коришћење у пољопривредне сврхе, приведе намени пре истека периода који је назначен у уговору, 

уговор ће се једнострано раскинути са даном који означи закуподавац. Закуподавац земљишта дужан је 

да о томе известити закупца најмање 15 дана пре датума са којим раскида уговор. 

Ако у случају из претходног става закупац не може скинути усеве због недозрелости, припада му 

правична накнада за све трошкове које је имао око обраде земљишта, сетве и прихране биљне културе 

до дана раскида уговора, на основу процене судског вештака пољопривредне струке. Накнада за 

трошкове се може тражити искључиво за једногодишње ратарске и повртарске усеве, док се остали 

усеви узгајају на одговорност закупца. 

Закупац може једнострано раскинути уговор и пре истека рока који је назначен у уговору, о чему 

је дужан да обавести закуподавца писаним путем најкасније 15 дана пре датума којим се раскида уговор 

о закупу без права на накнаду штете без обзира да ли је скинуо биљне усеве које је посејао или не и без 

права на повраћај закупнине.  

За све што није регулисано чланом 46а примењиваће се одредбе од члана 28. до члана 41. 

Одлуке.“ 

Члан 4. 

У члану 75. став 1. уместо речи „ЈП „Дирекција за изградњу“ Оџаци“ уписују се речи: „одељење 

за урбанизам стамбено-комуналне и имовинско-правне послове“. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном  листу општине 

Оџаци". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

          

Број: 011- 42/2021-II 

Дана:26.05.2021. године                                                                  заменик Председника Скупштине, 

Оџаци                   Александра Ћирић с.р. 
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64. На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 113/2017 и 50/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 

101/2016 – др. закон, 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци “ број 2/2019), Скупштина општине Oџаци, на 11. седници одржаној дана 26. 05. 

2021. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 
 

I УВОД 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о финансијској подршци породици са децом (у даљем тексту: Одлука) утврђују се права на 

финансијску подршку породици са децом за коју се средства обезбеђују у буџету општине Оџаци, 

као и услови и начин за остваривање овог права. 

 

Права на финансијску подршку породици са децом чине права родитеља и деце која се 

установљавају ради подстицања рађања деце (повећања наталитета) на територији општине Оџаци и 

права која се установљавају ради побољшања услова за задовољавање основних потреба деце при 

образовању и васпитању. 

 

Члан 2. 

 

Права на финансијску подршку породици са децом су: 

- Право на накнаду трoшкова за вантелесну оплодњу; 

- Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете; 

- Право на једнократну новчану помоћ за рођење близанаца и рођење тројки; 

- Право на новчану помоћ незапосленој мајци за новорођено дете; 

- Право на поклон прворођеном детету у новој години; 

- Право на бесплатан боравак детета у предшколској установи; 

- Право на поклон ђацима првацима; 

- Право на бесплатну ужину; 

- Право на једнократну новчану помоћ породици у лечењу деце; 

- Право на превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју; 

- Право на накнаду трошкова превоза наставника или деце и ученика са сметњама у развоју 

ради пружања индивидуалних третмана; 

- Превоз пратилаца деце и ученика са сметњама у развоју; 

-    Право на накнаду трошкова  превоза ученика средњих школа; 

-    Право на накнаду трошкова превоза ученика школа за основно образовање одраслих; 

-    Право на накнаду трошкова превоза студената; 

-    Право на накнаду трошкове смештаја и исхране ученика средњих школа у домовима ученика; 

-    Право на накнаду трошкова смештаја студената у студентским домовима; 

-    Право на бесплатну ужину и исхрану ученика у продуженом боравку; 

-    Право на награде ученицима основних и средњих школа; 

-    Право на награде студентима основних и мастер студија; 

-    Право детета на новогодишњи пакетић. 
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II ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

 

Члан 3. 

 

Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари жена за услугу која се пружа у 

здравственим установама чији је рад верификовало Министарство здравља Републике Србије. 

Услови, критеријуми и поступак по којем се може остварити ово право ближе ће се уредити 

правилником. 

 

III ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 

 

Члан 4. 

 

Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете у породици остварује се у износуод 30.000,00 

динара. 

 

Члан 5. 

 

Право на једнократну новчану помоћ за рођено дете остварују мајке за своје прворођено, 

другорођено, трећерођено и свако наредно дете у породици, под следећим условима: 

- да има пребивалиште на територији општине Оџаци најмање шест месеци пре рођења детета; 

- да је држављанин Републике Србије; 

Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете ако испуњава услове из става 1. овог члана, 

може остварити и отац детета, старатељ или усвојилац, ако мајка детета није жива, ако је напустила дете 

или је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, као и у случају да мајка није 

држављанин Републике Србије.  

Члан 6. 

 

Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за рођено дете подноси се: 

- Извод из матичне књиге рођених за дете за чије рођење се додељује једнократна новчана 

помоћ; 

- Уверење о држављанству мајке или оца, старатеља и усвојиоца. 

- Уверење о пребивалишту за мајку или оца, старатеља и усвојиоца, 

- Очитана или фотокопија личне карте мајке или оца, старатеља и усвојиоца; 

- Копија картице текућег рачуна мајке или оца, старатеља и усвојиоца; 

- Уверење о пребивалишту за новорођено дете. 

 

IV ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ БЛИЗАНАЦА И ТРОЈКИ 

 

Члан 7. 

 

Право на јендократну новчану помоћ за рођење близанаца и рођење тројки остварује мајка деце под 

следећим условима:  

1) да има пребивалиште на територији општине Оџаци најмање 6 месеци пре рођења детета; 

2) да је држављанин Републике Срије, 

Право на једнократну новчану помоћ за рођење близанаца и тројки, ако испуњава услове из става 1. 

овог члана, може остварити и отац детета, старатељ или усвојилац, ако мајка детета није жива, ако је 

напустила дете или је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, као и у случају да 

мајка није државњанин Републике Србије.  
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Члан 8. 

 

Новчана накнада за рођење близанаца исплаћује се једнократно у износу од 40.000,00 динара (четрдесет 

хиљада динара), а за рођење тројки у једнократном износу од 60.000,00 динара (шездесетхиљада 

динара). 

      Уз захтев за признавање овог права подносилац захтева прилаже:  

- Извод из матичне књиге рођених за децу за чије рођење се додељује једнократна новчана 

помоћ; 

- Уверење о држављанству мајке или оца, старатеља и усвојиоца. 

- Уверење о пребивалишту за мајку или оца, старатеља и усвојиоца, 

- Очитана или фотокопија личне карте мајке или оца, старатеља и усвојиоца; 

- Копија картице текућег рачуна мајке или оца, старатеља и усвојиоца. 

- Уверење о пребивалишту за близанце или тројке. 

 

Остваривање овог права не искључује остваривање права на родитељски додатак мајке за свако рођено 

дете регулисано у члану 4. ове одлуке. 

 

V ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНОЈ МАЈЦИ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
 

Члан 9. 

 

Право на новчану помоћ незапосленој мајци за новорођено дете остварује мајка од рођења детета до 

навршене прве године живота детета, под условом: 

- да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање у моменту рођења детета; 

- да има пребивалиште на територији општине Оџаци најмање шест месеци пре рођења детета; 

- да има држављанство Републике Србије 

 

Право на новчану помоћ утврђује се у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу, почев од дана 

рођења па до навршене прве године живота детета. 

 

 

Члан 10. 

Носилац права из члана 9. је мајка детета. 

Право из става 1. овог члана припада и самохраном незапосленом оцу. 

Самохрани отац јесте родитељ који самостално врши родитељско право у следећим случајевима: 

- ако мајка детета није жива; 

- ако је мајка лишена родитељског права; 

- ако је мајка на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; 

- ако је мајка теже болесна или лишена пословне способности; 

- ако је мајка напустила дете. 

 

Члан 11. 

 

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленој мајци за новорођено дете прилаже се: 

- извод из матичне књиге рођених за дете; 

- уверење о држављанству мајке; 

- фотокопија или очитана лична карта мајке; 

- уверење о незапослености Националне службе за запошљавање за мајку  

- фотокопија картице текућег рачуна мајке; 

- уверење о пребивалишту мајке; 
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- уверење о пребивалишту детета. 

 

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленом самохраном оцу за рођено дете, поред 

доказа из става 1. овог члана, прилаже се: 

- извод из матичне књиге умрлих за мајку, или 

- уверење органа старатељства да је мајка напустила дете, или 

- одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, или 

- потврда надлежне установе да се мајка налази на издржавању казне затвора, или 

- извештај надлежне здравствене установе о тежој болести мајке или 

- други докази да се мајка непосредно не брине о детету. 
 

 

VI ПРАВО НА ПОКЛОН ПРВОРОЂЕНОМ ДЕТЕТУ У НОВОЈ ГОДИНИ 
 

Члан 12. 

 

Право на поклон прворођеном детету у новој години остварује родитељ детета који има 

пребивалиште на територији општине Оџаци и чије дете је прво по реду рођења  у новој години. 

Право из става 1. овог члана се остварује једнократно, у новчаном износу од 30.000,00 динара. 

Податке и документацију за остваривање овог права прибавља Општинска управа Општине Оџаци, 

Одељење за друштвене делатности по службеној дужности.  
 

 

VII ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 13. 

 

Право на бесплатан боравак детета у предшколској установи остварује родитељ или старатељ детета 

који има пребивалиште на територији општине Оџаци, a чије дете је уписано у предшколску установу 

на територији општине Оџаци. 

 

 

VIII ПРАВО НА ПОКЛОН ЂАЦИМА ПРВАЦИМА 
 

Члан 14. 

 

Право на поклон ђацима првацима имају сви ученици који у одговарајућој школској години упишу 

први разред основне школе са седиштем на територији општине Оџаци, под условом да дете има 

пребивалиште на територији општине Оџаци.  

Пакет чини школски прибор и школску торбу. Општинско веће општине Оџаци може да утврди да 

се уместо поделе школског прибора и школских торби, родитељима ученика исплати новчана 

накнада. 

 

Члан 15. 

 

Основне школе достављају Општинској управи општине Оџаци, Одељењу за друштвене делатности 

податке о броју деце уписане у први разред за сваку школску годину најкасније до 01. априла текуће 

године. 

Општинско веће општине Оџаци решењем утврђује висину средстава и начин доделе поклона 

ђацима првацима пре почетка сваке школске године. 
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IX ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ 

 

Члан 16. 

 

Право на бесплатну ужину остварују деца која похађају основну школу на територији општине Оџаци, и 

то:  

1) деца из породице која остварује право на материјално обезбеђење по Закону о социјалној 

заштити, уз решење о материјалном обезбеђењу породице издатог од стране Центра за социјални 

рад; 

2) деца из породице самохраног родитеља, уз документацију прописану у члану 11. став 2. ове 

одлуке; 

3) деца без родитељског старања, уз потврду Центра за социјални рад; 

4) треће и свако наредно дете по реду рођења и дете другог реда рођења – близанци (близанци 

друго и треће дете), уз изводе из матичне књиге рођених за сву децу; 

5) деца из породице у којој родитељи нису у радном односу, уз уверење Националне службе за 

запошљавање. 

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју дете похађа. 

Овлашћено лице школе сачињава списак деце који, са приложеном документацијом, доставља одељењу 

за друштвене делатности најкасније до 15. у текућем месецу за остваривање права на бесплатну ужину у 

претходном месецу. 

 

X ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У ЛЕЧЕЊУ ДЕЦЕ 

 

Члан 17. 

 

Право на једнократну новчану помоћ у лечењу деце остварују родитељи са пребивалиштем на 

територији општине Оџаци, чије дете болује од ређе и теже болести, под следећим условима:  

1) да дете за које се подноси захтев није старије од 18 година; 

2) да постоји извештај лекара – педијатра или специјалисте о болести детета који не може бити 

старији од 3 месеца; 

3) да у случају дужег лечења поседују извештај са задње контроле пре подношења захтева; 

4) да приходи чланова заједничког домаћинства нису довољни за лечење детета. 

 

Уз захтев за признавање овог права, подносилац захтева Комисији за популациону политику прилаже: 

1) изјаву о заједничком домаћинству; 

2) потврда о заради за претходна три месеца или уверење  Националне службе за запошљавање; 

3) фотокопија или очитана лична карта; 

4) извештај лекара педијатра или специјалисте; 

5) фотокопија картице  текућег рачуна. 

Приликом одлучивања о износу једнократне новчане помоћи, превасходна је врста и тежина болести од 

које дете за које се подноси захтев болује.  

 

XI ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

Члан 18. 

Деца са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм као обавезни у години пред 

полазак у школу, као и ученици са сметњама у развоју који похађају основну или средњу школу, имају 

право на обезбеђивање превоза, смештаја и исхране.  
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Члан 19. 

 

Право на превоз из члана 18. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте код 

овлашћеног превозника на територији општине Оџаци или бесплатног превоза код превозника 

изабраног од стране установе. 

Право из претходног става се остварује на основу списка деце или ученика путника, који Одељењу за 

друштвене делатности достављају предшколска установа, основне и средње школе. 

Право из става 1.овог члана се може остварити и надокнадом трошкова превоза у висини цене месечне 

аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју дана у 

школској години.  

Право на надокнаду трошкова превоза детета или ученика са сметњама у развоју остварује родитељ, 

старатељ или хранитељ детета или ученика без обзира на удаљеност места пребивалишта од 

предшколске установе, односно школе, на основу поднетог захтева, Општинској управи, Одељењу за 

друштвене делатности, уз који се прилаже следећа документација:  

- Потврда предшколске установе о похађању припремног предшколског програма у години пред 

полазак у школу или потврда школе о упису и редовном похађању наставе; 

 - Мишљење Интерресорне комисије о сметњама у развоју детета или ученика,  

- Фотокопија извода из МК рођених за дете или ученика или решења надлежног органа о старатељству 

или хранитељству подносиоца захтева; 

- Уверење о пребивалишту за дете или ученика; 

- Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева;  

- Очитана лична карта или фотокопија личне карте за подносиоца захтева; 

- Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтева.  

 

Члан 20. 

 

Право на плаћање трошкова смештаја ученика са сметњама у развоју остварује родитељ, старатељ или 

хранитељ ученика на основу поднетог захтева Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности, 

уз који се прилаже следећа документација:  

- Потврда школе о упису и редовном похађању наставе;  

- Потврда школе о смештају ученика у интернат (дом ученика);  

- Фотокопија мишљења Интерресорне комисије о сметњама у развоју детета или ученика; 

- Фотокопија извода из МК рођених за дете или ученика или решења надлежног органа о старатељству 

или хранитељству подносиоца захтева; 

- Уверење о пребивалишту или очитана лична карта или фотокопија личне карте за подносиоца захтева. 

Члан 21. 

 

Право на бесплатну исхрану ученика са сметњама у развоју остварује се на основу списка ученика који 

школа месечно доставља, Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности са приложеном 

фотокопијом мишљења Интерресорне комисије о сметњама у развоју за сваког ученика до 5. у месецу за 

претходни месец. 

 

XII ПРЕВОЗ НАСТАВНИКА ИЛИ ДЕЦЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ РАДИ 

ПРУЖАЊА ИНДИВУДАЛНИХ ТРЕТМАНА 

 

Члан 22. 

 

У циљу несметаног похађања припремног предшколског програма у предшколској установи или 

наставе у редовној школи,  специјалне школе са територије општине Оџаци обезбеђује се превоз у 

предшколску установу, основне и средње школе ради пружања дефектолошке подршке кроз 
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индивидуалне третмане деци и ученицима са сметњама у развоју, а у складу са мишљењем 

Интерресорне комисије. 

Уколико се индивидуални третман из става 1. oвог члана пружају у оквиру специјалне школе са 

територије друге општине или града, наставницима, деци и ученицима се, у складу са мишљењем 

Интерресорне комисије, обезбеђује право на надокнаду трошкова превоза. 

 

Члан 23. 

 

Право на надокнаду трошкова превоза из члана 22. став 2. ове Одлуке остварује се у висини цене 

аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју потребних 

третмана недељно. 

Члан 24. 

 

Право на надокнаду трошкова превоза детета или ученика са сметњама у развоју ради пружања 

индивидуалних третмана остварује родитељ, старатељ или хранитељ детета или ученика на основу 

поднетог захтева, Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности, уз који се прилаже следећа 

документација:  

- Потврда специјалне школе о похађању и обиму пружања индивидуалних третмана; 

- Фотокопије мишљења интересорне комисије о сметњама у развоју детета или ученика; 

- Фотокопија решења о смештају детета у старатељску, хранитељску или установу социјалне заштите за 

децу без родитељског старања;  

-  Фотокопија извода из МК рођених за дете или ученика или решења надлежног органа о старатељству 

или хранитељству подносиоца затева; 

-  Уверење о пребивалишту за дете или ученика; 

- Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева;   

- Очитана лична карта или фотокопија личне карте  подносиоца захтева,  

- Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтева. 

 

XIII ПРЕВОЗ ПРАТИЛАЦА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

Члан 25. 

 

Пратилац детета са сметњама у развоју које похађа припремни предшколски програм у години пред 

полазак у школу и ученика са сметњама у развоју који похађа основну и средњу школу и  индивидуалне 

третмане,  има право на надокнаду трошкова превоза, уколико му је по мишљењу Интерресорне 

комисије пратилац неопходан.  

Члан 26. 

 

Право на надокнаду трошкова превоза из члана 25. ове одлуке признаје се у висини цене месечне 

аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, на основу листа присутности.  

Право на надокнаду трошкова превоза за пратиоца остварује родитељ, старатељ или хранитељ детета 

или ученика са сметњама у развоју на основу захтева, који се подноси са пратећом документацијом, а на 

основу које се остварује право на надокнаду трошкова превоза за дете, односно ученика у складу са 

чланом 18. и 19. ове одлуке. 

 

XIV ПРАВО НА НАКНАДУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

Члан 27. 

 

Ученици средњих школа из насељених места са територије општине Оџаци, који похађају средњу 

школу на територији других општина, односно градова имају право на регресирање трошкова превоза 
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од места становања до седишта школе (свакодневно путовање и путовање викендом) у проценту који 

Закључком утврђује Oпштинско веће општине Оџаци за сваку школску годину, односно у целости, 

уколико су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског старања.  

Наведена права остварује родитељ, усвојилац, старатељ или хранитељ ученика на основу поднетог 

захтева, Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности, уз који  прилажу следећа документа:  

- Потврда школе о упису и редовном похађању наставе,  

- Фотокопија извода из МК рођених за ученика или решења надлежног органа о старатељству или 

хранитељству подносиоца захтева,  

- Уверење о пребивалишту за ученика,  

- Уверење о пребивалишту;  

- Очитана лична карта или фотокопија личне карте подносиоца захтева 

- Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтева,  

- Фотокопија месечне карте ученика. 

Право на бесплатан превоз имају ученици који су из породица које су корисници новчане социјалне 

помоћи или су без родитељског старања. Наведена права остварује родитељ, старатељ или хранитељ 

ученика на основу поднетог захтева, Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности, уз који се 

прилаже следећа документација:  

- Фотокопија решења Центра за социјални рад о оствареном праву на новчану социјалну помоћ 

(уколико је породица ученика корисник овог права),  

- Фотокопија решења о смештају детета у старатељску или хранитељску породицу или установу 

социјалне заштите за децу без родитељског старања, 

Ученици средњих школа из насељених места са територије Општине Оџаци који похађају средњу 

школу у Оџацима остварују право на бесплатну месечну аутбуску карту код овлашћеног превозника на 

територији општине Оџаци на основу одговарајуће документације достављене Општинској управи, 

Одељењу за друштвене делатности. 

 

 

XV ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

Члан 28. 

 

 Ученици Школе за основно образовање одраслих, који станују на територији општине Оџаци 

имају право на бесплатан превоз до навршених 18 години живота. 

 

Члан 29. 

 

 Право на бесплатан превоз ученика Школе за основно образовање одраслих остварује се на 

основу списка ученика који школа месечно доставља, Општинској управи, Одељењу за друштвене 

делатности са приложеном фотокопијом извода из МК рођених и пријавом пребивалишта за сваког 

ученика до 5. у месецу за претходни месец. 
 

XVII ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА 
 

Члан 30. 

 

Право на накнаду трошкова превоза студената током одређене школске године остварују студенти са 

пребивалиштем на територији општине Оџаци који похађају високошколске установе чије је 

седиште удаљено мање од 100 километара од пребивалишта студента на територији општине Оџаци.  

Студенти из става 1. овог члана имају право на накнаду трошкова превоза од места становања до 

седишта високошколске установе (свакодневно путовање и путовање викендом) у проценту који 

Закључком утврђује Oпштинско веће општине Оџаци за сваку школску годину.  
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Члан 31. 

 

Ближи услови и потребна документација за остваривање права из члана 30. ове Одлуке одређују се у 

јавном позиву који расписује Општинско веће општине Оџаци. 
 

XVII ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

 

Члан 32. 

 

Ученици средњих школа са територије општине Оџаци, уколико су из породица које су корисници 

новчане социјалне помоћи, дечијег додатка или су без родитељског старања имају право на накнаду 

трошкова смештаја и исхране у ученичком дому ученика средњих школа у проценту који Закључком 

утврди Oпштинско веће општине Оџаци за сваку школску годину. Ово право се остварује на основу 

поднетог захтева, Oпштинској управи, Одељењу за друштвене делатности. 

 

Члан 33. 

 

Право на накнаду трошкова смештаја и исхране ученика у ученичким домовима остварује се под 

следећим условима: 

- да ученик има пребивалиште на територији општинеОџаци; 

- да је ученик средње школе; 

- да му је одлуком дома ученика обезбеђен смештај и исхрана у току школске године; 
- да приход по члану породице ученика не прелази лимит утврђен прописима Републике 

Србије за остваривање права на дечији додатак. 

 

Члан 34. 

 

Уз захтев за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране ученика у ученичким 

домовима прилаже се: 

- очитана лична карта или други доказ о пребивалиштуученика; 

- уверење о упису у средњу школу; 

- одлуку о пријему у ученички дом; 

- потврда о незапослености за родитеље, старатеље или хранитеље ученика; 
- решење о признатом праву на новчану социјалну помоћ родитеља, издато од стране 

Центра за социјалнирад; 

- уверење о заједничком домаћинству; 

- уверење из Службе за катастар непокретности о имовини свих чланова домаћинства; 
- уверење о заради за чланове домаћинства за последња три месеца пре почетка школске 

године. 
 

XVIII ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКИМ 

ДОМОВИМА 
 

Члан 35. 

 

Право на накнаду трошкова смештаја студената у студентским домовима остварују студенти са 

пребивалиштем на територији општине Оџаци који похађају високошколске установе и који су 

смештени у студентске домове на територији Републике Србије у проценту који Закључком утврди 

Oпштинско веће општине Оџаци за сваку школску годину. Ово право се остварује на основу 
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поднетог захтева , Oпштинској управи , Одељењу за друштвене делатности. 

 

Члан 36. 

 

Право на накнаду трошкова смештаја студената у студентски домовима остварује се под следећим 

условима: 

- да студент има пребивалиште на територији општине Оџаци; 

- да је студент чије се школовање финансира из буџета РепубликеСрбије; 

- да му је одлуком студентског центра обезбеђен смештај у студентском дому; 

- да приход по члану породице студента не прелази лимит утврђен прописима Републике 
Србије за остваривање права на дечији додатак; 

- да студент није корисник стипендије коју додељује општина Оџаци. 
 

Члан 37. 

 

Уз захтев за остваривање права на накнаду трошкова смештаја студената у студентским домовима 

прилаже се: 

- очитана лична карта или фотокопија личне карте;  

- уверење о пребивалишту студента; 

- копија индекса као доказ о упису на високошколску установу у статусу студента чије се 
школовање финансира из буџета; 

- одлуку о пријему у студентски дом; 

- потврда о незапослености за родитеље, старатеље или хранитеље студента; 
- решење о признатом праву на новчану социјалну помоћ родитеља, издато од стране 

Центра за социјални рад; 

- изјава о заједничком домаћинству; 

- уверење из Службе за катастар непокретности о приходима од имовине свих чланова 

домаћинства; 
- уверење о заради за чланове домаћинства за последња три месеца пре почетка школске 

године.  
 

XIX ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ 
БОРАВКУ 

 
Члан 38. 

 
 Право на бесплатну ужину и исхрану у продуженом боравку , уколико се иста организује у 
оквиру школе, остварују ученици који су из породица којe су корисници новчане социјалне помоћи , 
деца без родитељског старања као и деца из вишечланих породица ( троје и више деце). 
 Наведено право остварује се на основу списка који школа месечно доставља Општинској 
управи, Одељењу за друштвене делатности са приложеном документацијом: 
 - Фотокопијом решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ породице чији је 
дете члан, или  
 - Фотокопијом решења о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или 
установу социјалне заштите, или 
 - Фотокопијом извода из матичне књиге рођених за сву децу из вишечлане породице. 
 

XX НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

Члан 39. 

 

 Ученици основних и средњих школа које имају седиште на територији општине Оџаци који су 
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остварили успехе на индивидуалним такмичењима која се налазе у календару такмичења министарства 

просвете Републике Србије имају право на награде. 

  Висина, вредност, услови и критеријуми по којима се додељују награде одређује се решењем 

Општинског већа. 

 

 На захтев одељења за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци основне и 

средње школе које имају седиште на територији општине Оџаци достављају списак ученика који су 

освојили награде у текућој години на такмичењима која се налазе у календару такмичења министарства 

просвете Републике Србије. 

XXI НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА 

 

Члан 40. 

 

 Најбољи студенти основних академских и мастер студија на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, а који имају пребивалиште на територији општине Оџаци најмање годину 

дана, имају право на награде.  

 Услови, критеријуми и потребна документација за остваривање права из става првог овог члана 

одређују се Јавним позивом за доделу новчаних награда –подстицаја у студирању, који расписује 

Општинско веће општине Оџаци.  

 Јавни позив спроводи комисија коју именује председник општине, административно техничке 

послове за потребе комисије обавља Одељење за друштвене делатности. 

 Висина и вредност награда одређују се решењем Општинског већа општине Оџаци. 

 

XXII СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈЕ ДОДЕЉУЈЕ  

ОПШТИНА  

 

Члан 41. 

 

 Услови, критеријуми, потребна документација и процедура по којој се добијају стипендије које 

додељује Општина се утврђује у конкурсу који расписује oпштинско веће општине Оџаци.  

 Конкурс спроводи комисија коју именује председник општине, административно техничке 

послове за потребе комисије обавља Одељење за друштвене делатности. 

 Висина и вредност општинских стипендија се утврђује решењем Општинског већа општине 

Оџаци. 

 

XXIII СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДЊОШКОЛАЦА И СТУДЕНАТА 

 

Члан 42. 

 

 Услови, критеријуми, потребна документација и процедура по којој се добијају средства за 

суфинансирање пројеката средњошколаца и студената, а који су део наставних програма средњих 

школа и факултета које похађају, утврђују се у јавном позиву који расписује Општинско веће општине 

Оџаци.  

 Јавни позив спроводи комисија коју именује председник општине, а административно техничке 

послове за потребе комисије пружа Одељење за друштвене делатности. 

 Висина и вредност суфинансирања пројеката средњошколаца и студената се утврђује решењем 

Општинског већа општине Оџаци. 
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XXIV ПРАВО ДЕТЕТА НА НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋ 

 

Члан 43. 

 

 Сва деца која пуне 10 година у календарској години, а која имају пријављено пребивалиште на 

територији општине Оџаци имају право да добију новогодишњи пакетић. 

 Сву потребну документацију, као и списак деце која треба да добију новогодишње пакетиће 

прикупља и саставља Општинска управа општине Оџаци, Одељење за друштвене делатности по 

службеној дужности. 

 

XXV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУПОРОДИЦИ 

СА ДЕЦОМ 
 

Члан 44. 

 

О захтевима за остваривање права из ове Одлуке решава у првом степену Општинска управа 

општине Оџаци, Одељење за друштвене делатности, осим за она права за која овом одлуком није 

другачије одређено. 

Члан 45. 

 

Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће се по захтеву странке, осим ако овом одлуком 

није другачије одређено. 

Кад се као корисник права појављује породица, за носиоца права се одређује један пословно 

способан члан породице. Изузетно, чланом породице не сматра се вршилац насиља у породици, 

односно, његови приходи не утичу на право жртава насиља у породици који остварују право из ове 

Одлуке, под условом да испуњавају друге услове прописане овом Одлуком. 

Поступак за остваривање права из ове Одлуке спроводи се по одредбама Закона о општем управном 

поступку.  

Ради потпунијег утврђивања чињеничног стања орган који води поступак може прибављати и другу 

документацију, поред оне прописане овом Одлуком, као и мишљења других установа, организација, 

удружења и појединаца. 

Члан 46. 

 

У поступку по жалби на решење Општинске управе општине Оџаци, Одељења за друштвене 

делатности и комисија које одлучују о правима из ове одлуке, у другом степену решава Општинско 

веће општине Оџаци. 

Члан 47. 

 

Рокови за подношење захтева за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 2, 3, 4. и 5. ове одлуке 

износе три месеца од дана рођења детета. 

 

Члан 48. 

 

Корисник права из члана 2. ове Одлуке дужан је да пријави сваку промену која је од утицаја на 

остваривање ових права најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Корисник права који је на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем 

промена које утичу на губитак и обим утврђених права, остварио неко право из ове Одлуке, дужан је 

да у складу са законом изврши повраћај незаконито примљених средстава, тј. новчано исказану 

противвредност за права која не спадају у новчана давања. 
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XXVI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 49. 

 

Права из ове Одлуке су права од локалног интереса, и о њиховом обезбеђивању стара се општина 

Оџаци, по одредбама Закона о финансијској подршци породици садецом. 

Средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Оџаци и наменски се 

опредељују за сваку буџетску годину. 

На основу правноснажног првостепеног решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за 

друштвене делатности, односно, на основу другостепеног решења Општинског већа општине Оџаци, 

којим се утврђује неко од права из ове Одлуке, Одељење за финансије и јавне приходе ће извршити 

пренос финансијских средстава кориснику. 

 

 

XXVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ 
 

Члан 50. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљања у „Службеном листу општине Оџаци “. 

Ова Одлука ће се примењивати даном ступања на снагу. 

 

Члан 51. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о основној и додатној подршци детету и 

ученику („Службени лист општине Оџаци“ број13/2019) и Одлука о условима и начину 

стипендирања студената дефицитарних струка са пребивалиштем на територији општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“, број 13/2018). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ             

 

 

 
Број:011-43/2021-II                                                                    

Дана:26.05.2021.године    заменик Председника Скупштине  
ОЏАЦИ               Александра Ћирић с.р. 
 
 
 

65. На основу члана 99. став 13. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 

72/09, 81/09-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 др закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16, др. закон и 

47/18,  ), члана 40. став 1. тачка 35. Статута  општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ , број 

2/2019) и члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 15/2015 и 16/2017) Скупштина општине Оџаци, на -. седници 

одржаној дана 26.05.2021., донела је:  

 

ОДЛУКА  

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
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Члан 1. 

ДОО за производњу и трговину Мајс, Оџаци, Матични број: 08735352, ПИБ:101566536 са 

седиштем у Oџацима, улица Лалићки пут број ББ, кao најповољнијем понуђачу, ОТУЂУЈЕ СЕ 

неизграђено грађевинско земљиште, у блоку 47а у радној зони у Оџацима, кога чине катастарске 

парцеле број 6036/9 и 6036/19 укупне површине 02ha 54a 00m2 , уписане у Лист непокретности број 

5411 К.О. Оџаци.  

Члан 2. 

  Грађевинско земљиште се отуђује ради изградње привредних, складишних и услужних објеката, 

хладњача и сушара, a рок за привођење намени износи три године од дана закључења уговора.  

Члан 3. 

Грађевинско земљиште из члана 1. ове одлуке отуђује се по цени од 6.400.000,00 динара. 

Понуђач је дужан да, у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта, уплатити цену из става 1. овoг члана . 

 

Члан 4. 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује у обавези је да закључи уговор у року од 30 дана од 

дана доношења ове Одлуке.  

Члан 5. 

Ова Одлука престаје да важи у случају раскида уговора због неиспуњења уговорних обавеза.  

 

Члан 6. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 Број:011-44/2021-II                                                                              заменик  Председника Скупштине 

 Дана:26.05.2021.године                                                                                Александра Ћирић  с.р. 

 ОЏАЦИ 

 

66.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40.став 1. тачка 12. Статута општине 

Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр. 2/19) и члана 31. став  1. и 2. Одлуке о промени Оснивачког 

акта установе за физичку културу спортско-пословни центар „Оџаци“ Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, број 25/2017) Скупштина општине Оџаци, на 11. седници, одржаној 26.05.2021. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ“ ОЏАЦИ 

 

 

I 

 КОСТИЋ ДЕЈАНУ,  дипломирани економиста из Каравукова, продужава се мандат вршиоца 

дужности директора Јавне установе „Спортско центар Оџаци“ Оџаци, до именовања директора 
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Јавне установе „Спортско центар Оџаци“ Оџаци, а на још један период од шест месеци, почев од 

20.06.2021. године. 

II 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број: 02-92/2021-II 

Дана: 26.05.2021. године 

О Џ А Ц И 

заменик Председника Скупштине  

        Александра Ћирић с.р. 

 

67. На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 11. седници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Лалић за 2020. годину, број: 20-21 од 

19.04.2021.године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:06-34-1/2021-III 

Дана: 26.05.2021. године    заменик Председника Скупштине, 

    О Џ А Ц И       Александра Ћирић с.р.   

 

 

68. На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 11. цедници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Дероње за 2020. годину, број: 64/2021 од 

19.04.2021.године. 
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II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-34-2/2021-III 

Дана: 26.05.2021. године 

    О Џ А Ц И   

      заменик Председника Скупштине, 

        Александра Ћирић   с.р. 

 

69. На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 11. седници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Богојево за 2020. годину, број: 34/2021 од 

29.03.2021.године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-34-3/2021-III 

Дана: 26.05.2021. године 

    О Џ А Ц И   

      заменик Председника Скупштине, 

             Александра Ћирић   с.р. 

 

70. На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» 

брoj: 2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 11. седници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Услуга“ Оџаци за 2021. годину, број: 36-11-НО/2021 од 14.05.2021.године.   
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II 

 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:06-34-4/2021-II 

Дана: 26.05.2021.године       заменик Председника Скупштине, 

     О Џ А Ц И       Александра Ћирић с.р. 
 

 

71. На основу члана 61. став 8. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 

број 104/2016 и 9/2020-др.закон), члана 70. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине 

Оџаци“ број 2/2019) и члана 11. став 2. и 3. Одлуке о буџету општине Оџаци(„Сл. лист општине Оџаци“ 

број 27/2020 и 5/2021), Општинско веће општине Оџаци је, на 30. седници одржаној дана 17.05.2021. 

године донело:  

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

Овим Програмом уређује се поступак бесповратног суфинансирања активности унапређења 

енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова, које општина може 

суфинансирати у складу са расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења и критеријуми 

за учешће у јавним позивима за суфинансирање ових активности. 

 

Члан 2. 

У циљу остваривања јавног интереса општине Оџаци, Одлуком о буџету за сваку календарску 

годину, опредељују се средства за бесповратно суфинансирање активности унапређења енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова. 

 

Члан 3. 

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету општине Оџаци, могу се 

суфинансирати активности које обухватају следеће мере: 

- Унапређење термичког омотача (замена спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача; постављање термичке изолације зидова, крова, таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном 

простору) 

- Унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела система 

ефикаснијим системом (замена постојећег котла ефикаснијим котлом; уградња топлотних пумпи; 

уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи; опремање извора топлоте – радијатора 

са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром; опремање система грејања са 

уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту; замена постојећих и 

уградња нових ефикасних уређаја за климатизацију; замена постојећих или уградња нових 

система за вентилацију са рекуперацијом топлоте) 
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Члан 4. 

Пројекат суфинансирања спроводи се на основу јавног позива. 

Одлуку о спровођењу јавног позива доноси председник општине  или по овлашћењу начелник 

Општинске управе.  

Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног позива: 

1. Документација која се подноси уз пријаву 

2. Рок за подношење пријаве 

3. Право учешћа ан јавном позиву 

4. Време отварања пристиглих пријава 

5. Начин и рокови плаћања 

6. Укупна процењена вредност пројекта 

7. Износ средстава изражен у процентима, који се финансира из средстава буџета општине, а у 

складу са чланом 2. овог Програма. 

8. Критеријуме за рангирање 

9. Рок за објављивање ранг листе 

10. Рок за објављивање коначне Одлуке о пројектима који ће бити суфинансирани 

 

Уз пријаву из става 3. под тачком 1. овог члана, обавезно се подноси следећа документација: 

- Препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта и о власништву на објекту 

- Друга документација од значаја за спровођење јавног позива 

 

Члан 5. 

Пријава се може поднети само за објекте који се налазе на територији општине Оџаци: К.О. 

Оџаци, К.О. Ратково, К.О. Бачки Грачац, К.О. Бачки Брестовац, К.О. Српски Милетић, К.О. Дероње, 

К.О. Богојево, К.О. Лалић и К.О. Каравуково. 

Пријаве могу поднети власници, односно власници посебних делова преко органа управљања 

(управник зграде). 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Оџаци, огласној табли 

Општинске управе општине Оџаци и у локалним медијима. 

 

Члан 6.  

Поступак Јавног позива спроводи Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности унапређења енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова (у даљем 

тексту: Комисија). 

Председник општине (или по овлашћењу начелник Општинске управе) именује Комисију за 

спровођење јавног позива у следећем саставу: 

1. Најмање један из области архитектуре 

2. Најмање један члан из области грађевинарства 

3. Најмање један члан из области економије 

4. Најмање један члан из области правних наука 

5. Најмање један члан техничке струке 

 

Задатак Комисије је да:  

- Донесе Пословник о раду Комисује 

- Припреми текст јавног позива ради објављивања у складу са чланом 4. овог Програма 

- Прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је благовремена и уредна 

- Сачини писани извештај о стручној оцени пристиглих пријава 

- Изврши рангирање приспелих пријава и сачини ранг листу до висине опредељених средстава 

- Ранг листу достави достави надлежној служби Општинске управе ради објављивања на интернет 

страници Општинске управе. 
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Члан 7. 

Пријава се подноси у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе општине 

Оџаци или препоручено поштом на адресу: Општинска управа општине Оџаци, Кнез Михајлова бр. 24, 

са назнаком: „Пријава на Јавни позив“ , наводећи број и датум јавног позива.  

Образац пријаве може се преузети са сајта општине Оџаци или на писарницу Општинске управе 

општине Оџаци. 

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива на интернет 

страници општине Оџаци. 

Члан 8. 

Комисија у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење пријава врши отварање 

поднетих пријава. 

Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријава, сматраће се неблаговременим 

и исте неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве уз које није достављена комплетна 

документација сматраће се неуредним пријавама и исте неће бити рангиране односно биће одбачене. 

Најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је 

дужна да сачини ранг листу пројеката и исту достави  надлежној организационој јединици Општинске 

управе Оџаци ради објављивања на интернет страници општине Оџаци. 

Подносиоци пријава у року од три дана од дана објавивања ранг листе на интернет страници 

општине Оџаци имају право увида у документацију коју су доставили остали учесници јавног позива 

као и у поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава од стране Комисије. 

 

Члан 9. 

Председник општине доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање 

активности унапређења енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова.  

На решење из става 1. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу 

општине Оџаци у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. 

 

Члан 10. 

На основу правоснажности решења председник општине закључује тројни уговор између подносиоца 

пријаве и извођача радова. 

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна. 

Уговор о суфинансирању радова нарочито садржи: 

- Предмет уговора 

- Рок у ком се пројекат реализује 

- Укупну вресност пројекта 

- Износ средстава који се суфинансира из буџета општине Оџаци 

 

Члан 11. 

Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број: 011-39/2021-III 

Дана: 17.05.2021. године    Председавајућа Општинског већа 

ОЏАЦИ       Дејана Салај с.р. 
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72. На основу члана 4. ст. 8. и чл.141. 3акона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС", број 21/16, 113/17 и 95/18) и чл.30.став 1. тачка 5. Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци", број 20/17), начелник 
Општинске управе општине Оџаци донео је, 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 I 
Образује се Дисциплинска комисија Општинске управе општине Оџаци у саставу: 
   1.  Љубомир Белић, дипл.правник из Оџака, за председника 
   2.  Светлана Јовановић, дипл.правник из Каравукова, за члана 
   3. Владимир Зец, овлашћени представник синдиката-Савез самосталних синдиката органа 

управе Оџаци, за члана 
 

  II 
Задатак дисциплинске комисију је да у име послодавца води дисциплински поступак и 

одлучује о дисциплинској одговорности службеника у Општинској управи општине Оџаци. 
 

III 
Дисциплинска комисија има три члана. 

  Један члан дисциплинске комисије мора да има стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, а један члан комисије је овлашћени представник 
синдиката коме је утврђена репрезентативност код послодавца. 

 
   IV 

  Дисциплинска комисија у свом раду примењују одредбе Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и одредбе закона којим се уређује општи управни 
поступак. 

 
V 

 
  Накнада за учествовање у раду Комисије износи: 
    - за председника Комисије, 1200,00 динара по одржаној седници;  
    - за чланове Комисије, 1000,00 динара по одржаној седници. 
 

VI 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Оџаци" 
и на сајту општине Оџаци. 

 
VII 

       Ово решење је коначно. Против овог решења може се покренути поступак код Управног суда у 
Београду у року од 30 дана од пријема решења. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 4.ст.8.3акона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да за службенике и намештенике у јединицама локалне самоуправе, права и 
дужности у име послодавца, врши начелник градске или општинске управе ако је образована као 
јединствен орган, односно начелник управе за поједине области, или начелник управе градске општине, 
односно руководилац који руководи службом или организацијом. 
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Одредбом чл.141.3акона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/2016, 113/17 и 95/18) прописано је да послодавац води 
дисциплински поступак, одлучује о дисциплинској одговорности и изриче дисциплинске мере. 
Послодавац може да образује дисциплинску комисију од три члана да у његово име води дисциплински 
поступак и одлучује о дисциплинској одговорности. Послодавац је дужан да образује дисциплинску 
комисију да у његово име води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности у 
случајевима теже повреде дужности из радног односа. Један члан дисциплинске комисије мора да има 
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
а један члан комисије је овлашћени представник синдиката коме је утврђена репрезентативност код 
послодавца. 

Одредбом чл.143.3акона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/2016, 113/17 и 95/18) прописано је да се у дисциплинском 
поступку одржава усмена расправа на којој службеник има право да изложи своју одбрану. Службеник 
може да се на расправи брани сам или преко заступника, а може да за расправу достави и писмену 
одбрану. Расправа може да се одржи и без присуства службеника ако за то постоје оправдани разлози, а 
службеник је на расправу уредно позван. На остала питања вођења дисциплинског поступка примењују 
се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. 

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
Решење доставити: 
- именованим члановима Комисије  
- Одељењу за општу управу 
- архиви 

 

 

 НАЧЕЛНИК 

                                                                                   дипл. правник Недељко Вученовић с.р. 
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