
 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Акта Скупштине општине Оџаци 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

102. 
Одлука о откупу посебних делова зграде на катастарској парцели број 563/2 

К.О. Оџаци 
510. 

103. 
Одлука о одузимању права коришћења и давања права коришћења на 

непокретности у јавној својини општине Оџаци 
511. 

104. 
Одлука о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини 

општине Оџаци МЗ Српски Милетић 
511. 

105. 
Одлука о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини 

општине Оџаци Добровољном ватрогасном друштву 
512. 

106. 
Одлука о критеријумима за расподелу средстава из Буџета општине Оџаци за 

финансирање рада савета националних мањина 
513. 

107. 
Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину 

општине Оџаци непосредном погодбом 
514. 

108. 
Одлука о приступању изради Плана развоја општине Оџаци за период 2022.-

2028. године 
515. 

109. 
Одлука о измени и допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Оџаци за 2021. годину 
517. 

110. 
Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Оџаци 
518. 

111. 
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 

„Бранко Радичевић“ Оџаци 
519. 

112. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Бора Станковић“ Каравуково 
520. 

113. 
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора „Јожеф Атила“ 

Богојево 
521. 

114. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Мирослав Антић“ Оџаци 
522. 

115. 
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 

„Вук Караџић“ Дероње 
523. 

116. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије и 

економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци 
525. 

117. 
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе 

„Полетарац“ Оџаци 
526. 

118. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе 527. 

 

Година : LIV 
 

О  Џ  А  Ц  И 

22. ОКТОБАР  2021. ГОДИНЕ  

Број   19 
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„Полетарац“ Оџаци 

119. 
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци 
528. 

120. 

Закључак о утврђивању највише 20% већег броја деце до броја који се 

уписује у васпитну групу за радну 2021/2022. годину, у ПУ „Полетарац“ 

Оџаци 

529. 

 

Акта Општинског већа 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

121. Правилник о условима обезбеђења и пружања услуге лични пратилац детета 529. 

 

Акта Председника општине 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

122. Решење о престанку функције помоћника председника општине 531. 

 

Акта Општинске управе 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

123. 
Решење о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Оџаци у 

периоду од 01.11.2021. до 01.04.2022. године 
532. 
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102.На основу члана 19г став 2. Закона о избеглицама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 18/1992, “Службени лист Савезне Републике Југославије” број 42/2002 и 

„Службени гласник Републике Србије“ број 30/2010), члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Оџаци 

(„Службени лист Општине Оџаци“, број 2/2019), Скупштина општине Оџаци на 15. седници 

одржаној 22.10. 2021. године доноси: 

 

ОДЛУКА 

О ОТКУПУ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 

563/2 К.О. ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

 Одобрава се откуп непокретности, и то откуп посебних делова зграде - станова у 

јавној својини општине Оџаци, саграђених на катастарској парцели 563/2 К.О. Оџаци,  

уписаној у лист непокретности бр. 4185 К.О. Оџаци, на адреси Доситеја Обрадовића, број 5, 

Оџаци. 

 Откуп непокретности из става 1. овог члана извршиће се у складу са Законом о 

избеглицама („Службени гласник Републике Србије“ број 18/1992, “Службени лист Савезне 

Републике Југославије” број 42/2002 и „Службени гласник Републике Србије“ број 30/2010). 

Члан 2. 

 Поступак откупа ће се спровести на основу захтева корисника станова. 

 О поднетим захтевима Општинско веће доноси решење. 

 Решење из предходног става је коначно. 

Члан 3. 

На основу Решења из члана 2. ове Одлуке закључиће се уговори између подносиоца 

захтева и општине Оџаци, којима ће се ближе регулисати услови и начин откупа 

непокретности из члана 1. ове одлуке.  

 Уговоре о откупу непокретности из предходног става овог члана, са корисником, 

закључиће председник Општине Оџаци, након прибављеног мишљења од стране 

Правобранилаштва општине Оџаци.  

 

Члан 4. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:011-67/2021-II                                                  заменик  Председника Скупштине 

Дана:22.10.2021 године                                                        Александра Ћирић с.р. 

ОЏАЦИ 
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103. На основу члана 22. став 11.,  члана 27. став 10. и члана 28. став 2. Закона о јавној 

својини (“Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/2018, 153/2020), члана 4. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 

општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", бр.15/15и 20/15) и члана 40. став 1. тачка 24. 

Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.2/19), Скупштина општине Оџаци  

је на 15. седници одржаној дана 22.10.2021. године, донела: 

 

ОДЛУКУ 

О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И ДАВАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Члан 1. 

 

Одузима се право коришћења: 

1. Месној Заједници Српски Милетић, на непокретности у јавној својини општине 

Оџаци уписано на објекту број 1,  на кат. парц. бр. 3, уписаној у ЛН бр. 2100 КО 

Српски Милетић;  

2. Месној Заједници Српски Милетић, на непокретности у јавној својини општине 

Оџаци уписано на објекту број 2,  на кат. парц. бр. 3, уписаној у ЛН бр. 2100 КО 

Српски Милетић. 

Члан 2. 

 

Непокретности из члана 1. Ове Одлуке, дају се на коришћење Јавном Комуналном 

Предузећу  “Услуга”, матични број:08063735 које постаје носилац права коришћења.  

 

Члан 3. 

 

На основу ове Одлуке у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима 

извршиће се промена права коришћења тако што се брише право коришћења Месне Заједнице 

Српски Милетић и уписује право коришћења Јавног Комуналног Предузећа “Услуга”, матични 

број:08063735. 

Члан 4. 

 

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

Оџаци ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

 

 

Број: 011-68/2021-II                                                 заменик Председника Скупштине 

Дана: 22.10.2021.године                                                    Александра Ћирић с.р. 

ОЏАЦИ 

 

 

 

104. На основу члана 22. став 11.,  и члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(“Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020) члана 4. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Оџаци („Службени лисст општине Оџаци“ број 15/2015 и 20/2015) и члана 40. 

став 1. тачка 6. и 24. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.2/19), 

Скупштина општине Оџаци  је, на 15. седници одржаној дана 22.10.2021. године, донела: 
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ОДЛУКУ 

О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА  

НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

 

       Одузима се право коришћења Месној Заједници Српски Милетић, на непокретности у 

јавној својини општине Оџаци уписаној као: 

• Њива друге класе, површине 989 м2, земљиште у грађевинском реону, које се 

налази у јавној својини општине Оџаци, на парцели број 10 уписаној у лист 

непокретности број 2223 К.О. Српски Милетић. 

 

Члан 2. 

 

        На основу ове Одлуке у јавне књиге  о евиденцији непокретности и правима на њима 

извршиће се промена права коришћења тако што се брише право коришћења Месне Заједнице 

Српски Милетић. 

Члан 3. 

 

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

општине Оџаци ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 

Број: 011-69/2021-II                                               заменик Председника Скупштине 

Дана: 22.10.2021.године                                                  Александра Ћирић с.р. 

ОЏАЦИ 

 

 

105. На основу  члана 22. став 11.,  члана 27. став 10. и члана 28. став 2. Закона о 

јавној својини (“Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 4. Став 2 Одлуке о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", бр.15/15 и 

20/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и 24. Статута општине Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“, бр.2/19), Скупштина општине Оџаци  је на 15. седници одржаној дана 22.10.2021. 

године, донела: 

 

ОДЛУКУ 

О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА  

НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Члан 1. 

 

Одузима се право коришћења Добровољном ватрогасном друштву, на непокретности 

у јавној својини општине Оџаци уписаној као: 

• Непокретност уписана у листу непокретности бр. 2773 к.о. Каравуково, зграда 

друштвених организација и удружења грађана, изграђена на катастарској парцели бр. 

706, број зграде 1, у улици Прохора Пчињског 66 у Каравуково, површине 192 м2 у 

јавној својини општине Оџаци.  
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• Објекат број 2 у улици Прохора Пчињског 66 у Каравуково, на катастарској парцели 

број 706 уписаној у лист непокретности број 2773 К.О. Каравуково као помоћна 

зграда, површине 18м2, у јавној својини општине Оџаци. 

• Објекат број 3 у улици Прохора Пчињског 66 у Каравуково, на катастарској парцели 

број 706 уписаној у лист непокретности број 2773 К.О. Каравуково као помоћна 

зграда, површине 90м2, у јавној својини општине Оџаци. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове Одлуке у јавне књиге  о евиденцији непокретности и правима на 

њима извршиће се промена права коришћења тако што се брише право коришћења 

Добровољног Ватрогасног Друштва. 

 

Члан 3. 

 

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

општине Оџаци ". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 

Број: 011-70/2021-II                                              заменик Председника Скупштине 

Дана: 22.10.2021. године                                                 Александра Ћирић с.р. 

ОЏАЦИ 

 

106. На основу члана 115. став 5. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 20/2014-одлука УС, 55/2014 и 47/2018) и 
члaна 40. став 1. тачка 6. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 

2/2019), Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници одржаној 22.10.2021. године, донела: 

 

 

ОДЛУКУ 

O КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА 

 

 

       Члан 1. 

Овом Одлуком (у даљем тексту: Одлука) уређују се начин и критеријуми расподеле 
средстава из буџета општине Оџаци за финансирање рада националних савета националних 
мањина (у даљем тексту: национални савети). 

 

Члан 2. 

Право на доделу средстава имају национални савети који својим радом и 

активностима штите и доприносе развоју националних интереса националних мањина у 
општини Оџаци, а испуњавају један од следећих услова: 

-    имају седиште на територији општине Оџаци; 

-    представљају националне мањине које у становништву општине Оџаци, достижу 

најмање 10% од укупног становништва по попследњем попису становништва; 
- представљају националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији 

општине Оџаци. 
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  Члан 3. 

Средства за финансирање рада националних савета националних мањина обезбеђују 
се у буџету општине Оџаци. 

  Члан 4. 

Средства за рад националних савета, додељују се тако што се 50% од укупно 

расположивих средстава распоређује у једнаким деловима свим националним саветима који 
испуњавају један од услова из члана 2. ове Одлуке, док се преосталих 50%, распоређује 

националним саветима који представљају националне мањине чији је језик у службеној 
употреби на територији општине Оџаци, сразмерно броју припадника те националне мањине 

на територији општине Оџаци према резултатима последњег пописа становништва. 

 

  Члан 5. 

Решење о распоређивању и висини додељених средстава националним саветима, 
доноси председник општине Оџаци. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. 

 

    Члан 6. 

Одељење за финансије и јавне приходе преноси додељена средства на рачуне 
националних савета, у складу с динамиком прилива средстава у буџет општине Оџаци. 

 

Члан 7. 

Национални савети националних мањина којима су одобрена средства су у обавези да 

иста користе за унапређење положаја националне мањине, очување, унапређење и развој 
културе и очување националног идентитета, остваривање права на образовање и васпитање, 

као и јавно информисање на језику националне мањине на територији општине Оџаци, те да 

за додељена средства сачине финансијски план коришћења из кога ће се видети наменски 
утрошак средстава. 

Члан 8. 

Национални савети су у обавези да поднесу Захтев за пренос средстава Одељењу за 
друштвене делатности Општинске управе општине Оџаци који мора да буде у сагласности са 
финансијским планом. 

Национални савети су дужни да добијена средства користе наменски, у складу са 
законом и да најкасније до 1. марта наредне године, поднесу Одељењу за друштвене 

делатности Општинске управе општине Оџаци извештај о утрошку и коришћењу додељених 

средстава. 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Оџаци ". 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-71/2021-II         

Дана: 22.10.2021. године     заменик Председника Скупштине  
ОЏАЦИ                   Александра Ћирић с.р. 

 

 

107. На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини 

("Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-

др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. став 1.тачка 1. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давање у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

("Службени гласник Републике Србије", број 16/2018), члана 15. став 1. Одлуке о 
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прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Оџаци ("Службени лист 

општине Оџаци ", број 15/2015 и 20/15) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 

Oџаци ("Службени листопштине Оџаци", број 2/19), Скупштина општине Оџаци је, на 

15.седници одржаној дана 22.10.2021. године, донела 

 

Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 

Оџаци непосредном погодбом 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину 

општине Оџаци, непосредном погодбом. 

 

Члан 2. 

Предмет прибављања је: 

-градско грађевинско земљиште-њива 1.класе у Оџацима, површине 2040 m2, 

катастарска парцела број 2336 к.о. Оџаци, ЛН број 3354 к.о. Оџаци. 

 

Члан 3. 

Поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном 

погодбом катастарске парцеле из члана 2. ове Одлуке, спровешће се из разлога садржаног 

у чињеници која је Планом генералне регулације насеља Оџаци („Сл.лист општине 

Оџаци“, бр. 11/2011) предвиђена за проширење насељског гробља.  

 

Члан 4. 

Непокретност описанa у члану 2. ове Одлуке, прибавиће се по цени која не може 

бити виша од тржишне цене одређене од стране надлежног органа. 

 

Члан 5. 

Поступак прибављања непокретности из члана 2. ове Одлуке спроводи Комисија, 

коју именује Председник општине. 

Задатак Комисије је да прибави документацију, неопходну за прибављање 

непокретности из члана 2. ове Одлуке и да по окончаном поступку сачини записник са 

одговарајућим предлогом ради доношења решења од стране Општинског већа, које је 

коначно. 

Члан 6. 

Овлашћује се Председник општине Оџаци да, на основу позитивног предлога 

Комисије и решења Општинског већа, а након прибављеног мишљења Општинског 

јавног правобраниоца, закључи уговор о прибављању непокретности у јавну својину 

непосредном погодбом са власником непокретности. 

 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Оџаци". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-72/2021-II 

Дана: 22.10.2021. године                                 заменик Председника Скупштине  

ОЏАЦИ                                                                     Александра Ћирић с.р. 
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108. На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 5. и 9. 

Закона о планском систему Републике Србије (”Службени гласник РС”, број 30/2018), члана 

3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе (”Службени гласник РС”, број 107/2020), и члана 40. став 1. тачка 4. Статута 

општине Оџаци (”Службени лист општине Оџаци”, број 2/2019), Скупштина општине Оџаци 

је, на 15. седници одржаној дана 22.10.2021. године донела: 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Плана развоја општине Оџаци за период 2022-2028. године 

 

 

Члан 1. 

Општина Оџаци приступа изради Плана развоја општине Оџаци за период 2022-2028. 

године ( у даљем тексту: План развоја) у складу са одредбама Закона о планском систему 

Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018). 

 

Члан 2. 

Циљ израде Плана развоја је стварање визије одрживог развоја општине Оџаци и 

дефинисање приоритетних циљева развоја и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу 

свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, 

планском и рационалном коришћењу природних ресурса, обезбеђењу социјалног напретку и 

смањењу сиромаштва, пружању квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређењу 

културе, поштовању људских и мањинских права и обезбеђењу једнаких могућности за све 

грађане Општине. 

Члан 3. 

Посебним решењем председник општине Оџаци ће формирати координациони тим и 

одредити координатора за израду Плана развоја, као и састав и надлежности тематских 

радних група задужених за посебне области. 

 

Члан 4. 

Процес израде Плана развоја обухватиће неколико главних активности: 

(1) Припремне активнсти; 

(2) Израду прегледа и анализе постојећег стања; 

(3) Дефинисање визије и приоритетних циљева;  

(4) Дефинисање мера за достизање циљева и мапирање институционалног оквира; 

(5) Јавну расправу о Нацрту Плана развоја и достављање Предлога Плана развоја Скупштини 

на разматрање и усвајање. 

 

 

Члан 5. 

План развоја садржи следеће обавезе елементе, у складу са чланом 3. Уредбе о 

обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоурпаве: 

1) увод; 

2) преглед и анализу постојећег стања; 

3) визију; 

4) приоритетне циљеве развоја; 

5) преглед и опис мера за остваривање пририотетних циљева развоја; 

6) начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 

 

Члан 6. 

У циљу транспарентности процеса, општина Оџаци ће путем званичне веб странице 

општине редовно јавност обавештавати о процесу израде Плана развоја и свим 
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активностима. У ту сврху, на званичној страници општине Оџаци ће бити постављен банер у 

оквиру којег ће се објављивати сви материјали у вези са процесом израде Плана развоја. 

 

Члан 7. 

Рок за израду и усвајање Плана развоја општине Оџаци за период 2022-2028. године је 

до краја 2021. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу 

општине Оџаци” и објављује се на интернет страници Општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:011-73/2021-III 

Дана:22.10.2021. године   заменик Председника Скупштине 

ОЏАЦИ               Александра Ћирић с.р. 

 

 

 

109. На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 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, 9/2020 и 52/2021), члана 40. став 1. тачка 19.  Статута општине Оџаци ("Службени 

лист општине Оџаци", број 2/2019) и члана 2. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и 

прибављању грађевинског земљишта ("Службени лист општине Оџаци", број 15/2015 и 

16/2017), Скупштина општине Оџаци је,  на 15. седници одржаној дана 22.10.2021.године, 

донела  

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  П Р О Г Р А М А ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

           У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 

2021.годину („ Службени лист општине Оџаци“, број 4/21)  табеларни преглед допуњује се 

додатном катастарском парцелом која је испунила услов да буде предмет продаје. У 

табеларном прегледу додаје се нови ред који гласи: 

  

Број 

катастарске 

парцеле 

Број листа 

непокретности 

Катастарска 

општина 

Локација  Површина 

парцеле 

  530 4185 Oџаци  Зона 

породичног 

становања 

5a31m2 
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Члан 2. 

            Ова Одлука ће бити објављена у "Службеном листу општине Оџаци" и ступа на снагу 

осмог дана од  дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

                                                                                        

Број: 011-74/2021-II 

Дана: 22.10.2021. године                                       заменик Председника Скупштине 

ОЏАЦИ                                                                               Александра Ћирић с.р. 

 

110. На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,број 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др закон, 9/2020 и 52/2021), и 

члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Oџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 

2/19) и члана 6. став 3.  Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског 

земљишта ("Службени лист општине Оџаци", број 15/2015 и 16/2017) и Програма отуђења 

грађевинског у јавној својини општине Оџаци за 2021 годину ("Службени лист општине 

Оџаци", број 4/2021), Скупштина општине Оџаци је, на  15. седници, одржаној дана 

22.10.2021 донела : 

 

 

Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из 

јавне својине општине Оџаци 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком се покреће поступак отуђења грађевинског земљишта из јавне својине 

општине Оџаци. 

  

Члан 2. 

  Грађевинско  земљиште за које се покреће поступак отуђења из јавне својине општине 

Оџаци је: 

- Градско   грађевинско    земљиште  –  њива 1. Класе, површине  5а31m2, 

катастарска парцела 530 к.о. Оџаци, уписано као јавна својина општине Оџаци у 

Листу непокретности број 4185 к.о. Оџаци. 

- Грађевинско земљиште из става 1. овог члана отуђује се за намену која је 

предвиђена Планом генералне регулације насеља Оџаци ( „Службени лист 

општине Оџаци“ бр. 14/11). 

 

Члан 3. 

Поступак отуђења грађевинског земљишта из члана 2. Ове одлуке спроводи Комисија 

за отуђење непокретности из јавне својине општине Оџаци, коју именује Председник 

општине, а поступак отуђења ће се спровести поступком прикупљања писмених понуда. 

 

Члан 4. 

  Одлуку о расписивању Јавног огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених 

понуда за отуђење наведених непокретности доноси Општинско веће. 
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             Након спроведеног поступка из става 1. овог члана коначну одлуку о отуђењу  

грађевинског земљишта у јавној својини  доноси Скупштина општине Оџаци, која се 

доставља свим учесницима у поступку јавног надметања.  

Члан 5. 

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

Оџаци". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

           

                                                                                                                     

Број: 011-75/2021-II                                 заменик Председника Скупштине,                                                                  

Дана: 22.10.2021.                                                Александра Ћирић с.р. 

ОЏАЦИ                                                                                  

 

111. На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – 

др.закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци је, на  15. седници 

одржаној дана  22.10.2021.године, донела: 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ 

 

I 

Мирослав Влајнић разрешавa се дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Бранко Радичевић” Оџаци, из редова родитеља, даном доношења овог решења. 

 

II 

Миле Богуновић именује се за члана Школског одбора Основне школе „Бранко 

Радичевић” Оџаци, из редова родитеља, наредног дана од дана доношења овог решења. 

 

III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Бранко Радичевић” Оџаци (“Службени лист општине Оџаци”, број: 6/18). 

 

 

IV 

 Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Oбразложење 

      Основна школа „Бранко Радичевић” Оџаци упутила је обавештење Скупштини 

општине Оџаци број: сл/2021 од 14.09.2021. године у коме је наведено, да је члану Школског 

одбора из редова родитеља, Мирославу Влајнићу, престао основ по коме је изабран, јер 

његово дете није више ученик ове школе. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 

6/2020) је прописано да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на 

које је именован, да разрешити члана Школског одбора, када се покрене иницијатива за 

разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагач, односно због 

престанка основа по којем је именован.  
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Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Мирослава Влајнића дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Бранко Радичевић” Оџаци због престанка основа због кога је 

именован  и да на предлог овлашћеног предлагача Савета родитеља за члана Школског 

одбора именује Богуновић Милета  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: 02-150/2021-II 

Дана: 22.10.2021.године                        заменик   Председника Скупштине, 

О Џ А Ц И                                                                                  Александра Ћирић с.р. 

 

112. На основу члана 117. став 3. тачке 2. и 4. и члана 116. став 13. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 

10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“, 2/19) Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници 

одржаној дана 22.10.2021. године, донела: 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО 

 

I 

Разрешавaју се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ 

Каравуково: 

1. Александра Ђорђевић из редова родитеља и 

2. Весна Цветковић из редова локалне самоуправе, даном доношења овог Решења. 

 

II 

Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ 

Каравуково: 

1. Сања Јурић из редова родитеља и 

2. Слађана Митровић из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана 

доношења овог Решења. 

III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково („Службени лист општине Оџаци”, број: 

11/19). 

 

IV 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Oбразложење 

 Основна школа „Бора Станковић“ Каравуково упутила је обавештење Скупштини 

општине Оџаци број: 326/21 које смо запримили дана 21.09.2021. године у коме је 

предложено разрешење Александре Ђорђевић дужности члана Школског одбора због 

престанка основа по коме је изабрана, јер је именована засновала радни однос на неодређено 

време у овој школи, као и разрешење Весне Цветковић члана Школског одбора из редова 

локалне самоуправе због одсуствовања са седница Школског одбора. 
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Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон и 10/2019) је прописано да ће 

Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на које је именован, разрешити 

члана Школског одбора, када се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања 

на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован, а 

тачком 2. истог члана, је предвиђено да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре 

истека времена на које је именован, разрешити члана Школског одбора који неоправданим 

одсуствањем онемогућава рад органа управљања када се покрене иницијатива за разрешење 

члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Александру Ђорђевић и Весну Цветковић дужности 

чланова Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково  и да на предлог 

овлашћених предлагача Савета родитеља и локалне самоуправе за чланове Школског одбора 

именује Јурић Сању из редова родитеља и Слађану Митровић из редова локалне самоуправе.  

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: 02-151/2021-II 

Дана: 22.10.2021. године          заменик  Председника Скупштине, 

О Џ А Ц И          Александра Ћирић с.р. 

 

 

113. На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – 

др.закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници одржаној 

дана 22.10.2021.године, донела: 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ БОГОЈЕВО 

 

 

I 

Ленђел Берко Илдико разрешавa се дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Јожеф Атила” Богојево, из редова родитеља, даном доношења овог решења. 

 

 

II 

Ђурђевић Срђан именује се за члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила” 

Богојево, из редова родитеља, наредног дана од дана доношења овог решења. 

 

 

III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Јожеф Атила” Богојево („Службени лист општине Оџаци”, број: 6/18, 13/18 

и 3/21). 
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IV 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

 

Oбразложење 

      Основна школа „Јожеф Атила” Богојево упутила је Захтев Скупштини општине 

Оџаци број: 168 од 20.09.2021. године у коме је наведено, да је члану Школског одбора из 

редова родитеља, Ленђел Берко Илдику, престао основ по коме је изабран, јер његово дете 

није више ученик ове школе. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 

6/2020) је прописано да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на 

које је именован, да разрешити члана Школског одбора, када се покрене иницијатива за 

разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагач, односно због 

престанка основа по којем је именован.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Ленђел Берко Илдика дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Јожеф Атила” Богојево због престанка основа због кога је именован  

и да на предлог овлашћеног предлагача Савета родитеља за члана Школског одбора именује 

Ђурђевић Срђана  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: 02-152/2021-II 

Дана: 22.10.2021.године      заменик  Председника Скупштине, 

О Џ А Ц И      Александра Ћирић с.р. 

 

 

114. На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – 

др.закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци је, на  15. седници 

одржаној дана  22.10.2021.године, донела: 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ ОЏАЦИ 

 

I 

Разрешавaју се дужности члана Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић” 

Оџаци:  

1.Јелена Полић, из редова родитеља, 

2. Радмила Стевановић, из редова локалне самоуправе, даном доношења овог решења. 

 

II 

Именују се за члана Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић” Оџаци: 
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1. Марија Ђуричин, из редова родитеља и 

2. Маријана Блануша, из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана 

доношења овог решења. 

 

III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Мирослав Антић” Оџаци (“Службени лист општине Оџаци”, број: 6/18 и 

22/20). 

 

IV 

 Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Oбразложење 

Основна школа „Мирослав Антић” Оџаци упутила је обавештење Скупштини 

општине Оџаци број: 03-216/2021 од 20.09.2021. године у коме је наведено, да је члану 

Школског одбора из редова родитеља, Полић Јелени, престао основ по коме је изабрана, јер 

се одселила, а дана 01.10.2021. године, Основна школа „Мирослав Антић” Оџаци, упутила је 

обавештење да дете члана Школског одбора, Радмиле Стевановић, изабране из редова 

локалне самоуправе похађа ову школу, те јој престаје основ по коме је изабрана. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 

6/2020) је прописано да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на 

које је именован, да разрешити члана Школског одбора, када се покрене иницијатива за 

разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагач, односно због 

престанка основа по којем је именован.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Полић Јелену и Радмилу Попов, која је у 

међувремену променила презиме, те оно гласи Стевановић, дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Мирослав Антић” Оџаци због престанка основа због ког су 

именоване и да на предлог овлашћених предлагача Савета родитеља за члана Школског 

одбора именује Ђуричин Марију  из редова родитеља и предлога одборничке групе СПС 

именује Марију Бланушу из редова локалне самоуправе.   

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- 153/2021-II 

Дана: 22.10.2021.године                           заменик Председника Скупштине, 

О Џ А Ц И       Александра Ћирић  

 

115. На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – 

др.закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници одржаној 

дана 22.10.2021.године, донела: 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ДЕРОЊЕ 
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I 

Банић Биљана разрешавa се дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук 

Караџић” Дероње, из редова родитеља, даном доношења овог Решења. 

 

II 

Купусинац Јована именује се за члана Школског одбора Основне школе „Вук 

Караџић” Дероње, из редова родитеља, наредног дана од дана доношења овог Решења. 

 

III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Вук Караџић” Дероње (“Службени лист општине Оџаци”, број: 6/18, 3/19 и 

27/20). 

IV 

 Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

 

Oбразложење 

Основна школа „Вук Караџић” Дероње упутила је обавештење Скупштини општине 

Оџаци број: 124/2021 од 04.09.2021. године у коме је наведено, да је члану Школског одбора 

из редова родитеља, Банић Биљани, престао основ по коме је изабрана, јер се одселила. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 

6/2020) је прописано да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на 

које је именован, да разрешити члана Школског одбора, када се покрене иницијатива за 

разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагач, односно због 

престанка основа по којем је именован.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Банић Биљану дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Вук Караџић” Дероње због престанка основа због кога је именована  и да на 

предлог овлашћеног предлагача Савета родитеља за члана Школског одбора именује 

Купусинац Јовану  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- 154/2021-II 

Дана: 22.10.2021.године           заменик Председника Скупштине, 

О Џ А Ц И                       Александра Ћирић с.р. 

 

 

 

 

 



 “Службени лист општине Оџаци” 19/2021   22.10.2021. године        

525 

 

116. На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – 

др.закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци је, на  15. седници 

одржаној дана  22.10.2021.године, донела: 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ 

 

 

I 

Разрешавaју се дужности члана Школског одбора Гимназије и економске школе 

„Јован Јовановић Змај” Оџаци:  

1. Љиљана Спасић и 

2. Дејан Петковић, из редова родитеља, даном доношења овог решења. 

 

II 

Именују се за чланове Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован 

Јовановић Змај” Оџаци: 

3. Александра Миленковић и 

4. Александра Рашетић, из редова 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: 6/18, 17/18, 12/19 и 27/20). 

 

IV 

 Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Oбразложење 

Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај” Оџаци упутила је обавештење 

Скупштини општине Оџаци број: 275,  у коме је наведено, да је члановима Школског одбора 

из редова родитеља, Љиљани Спасић и Дејану Петковићу, престао основ по коме су 

изабрани, јер њихова деца нису више ученици ове школе. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 

6/2020) је прописано да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на 

које је именован, да разрешити члана Школског одбора, када се покрене иницијатива за 

разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагач, односно због 

престанка основа по којем је именован.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Љиљану Спасић и Дејана Петковића дужности члана 

Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај” Оџаци, због 

престанка основа због кога су именовани  и да на предлог овлашћеног предлагача Савета 

родитеља за чланове Школског одбора именује Александру Миленковић и Александру 

Рашетић,  из редова родитеља.   

Упутство о правном средству: 



 “Службени лист општине Оџаци” 19/2021   22.10.2021. године        

526 

 

 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: 02-155/2021-II 

Дана: 22.10.2021.године                          заменик  Председника Скупштине, 

О Џ А Ц И                  Александра Ћирић с.р. 

 

 

117. На основу члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020) 

и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, 2/19) 

Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници одржаној дана  22.10.2021.године, донела: 

 

                                                                                                                                   

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ 

  

I 

Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Предшколске установе 

„Полетарац“ Оџаци: 

-из редова запослених: 

1. Милић Александра, члан, 

 2. Димковић Марија, члан, 

 3. Недељковић Биљана, члан, 

 - из редова родитеља: 

 1. Голубовић Маја, члан, 

 2. Маријан Ана, члан, 

 3. Мијушковић Милош, члан, 

 - из редова локалне самоуправе: 

 1. Спасић Игор, члан, 

 2. Рупа Атила, члан, 

 3. Микић Вишња, члан, 

због истека мандата, 06.10.2021. године. 

 

 

II 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 117. став 1. Закона о основама системама  образовања и васпитања прописано 

је да мандат чланова органа управљања траје четири године. С обзиром да је Скупштина  на 

седници одржаној 06.10.2017. године именовала Управни одбор чији мандат је почео 06. 10. 

2017. године, мандат члановима Управног одбора, у складу са законом истиче 06.10.2021. 

године.  

Упутство о правном средству: 
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 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- 156/2021-II 

Дана: 22.10.2021. године 

О Џ А Ц И                                                       заменик Председника Скупштине,  

                                                                                                   Александра Ћирић с.р. 

 

 

 

118. На основу члана 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020) 

и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, 2/19) 

Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници одржаној дана  22.10.2021.године, донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ 

  

I 

Именују се за чланове Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци: 

-из редова запослених: 

1.Купусинац Бојана  члан, 

 2.Недељковић Биљана  члан, 

 3.Милетић Тања  члан, 

 - из редова родитеља: 

 1.Манасијевић Миле члан, 

 2.Ђорђевић Марија  члан, 

 3.Милановић Маја  члан, 

 - из редова локалне самоуправе: 

 1.Рупа Атила, члан, 

 2.Александар Здравковић, члан, 

 3.Ђуровић Јована, члан, 

  на мандатни период од 4 године, даном доношења овог Решења. 

 

II 

 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 116. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 

6/2020), Скупштини општине Оџаци достављени су предлози овлашћених предлагача за 

чланове Управног одбора ове установе испред представника запослених, родитеља и локалне 

самоуправе, те је одлучено као у диспозитиву Решења.  

Упутство о правном средству:  



 “Службени лист општине Оџаци” 19/2021   22.10.2021. године        

528 

 

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: 02-157/2021-II 

Дана: 22.10.2021. године 

О Џ А Ц И                                                                      заменик Председника Скупштине,  

                                                                                                 Александра Ћирић с.р. 

 

 

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

гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. закон и 47/2018) члана 17. став 3. и члана 

21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/16 и 88/19) и 

члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 

2/19) и члана 41. став 2. и члана 44. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Брестком“ 

Бачки Брестовац („Службени лист општине Оџаци“ број: 14/16) Скупштина општине Оџаци, 

је на 15. седници одржаној 22.10.2021. године, донела: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ ОЏАЦИ 

 

 

I 

 

Манић Александар из Каравукова, разрешава  се дужности  председника Надзорног 

одбора Јавног комуналног  предузећа „Услуга“ Оџаци, даном доношења овог Решења због 

поднете оставке.  

 

II 

 

Јовановић Светлана из Каравукова именује се за  председника Надзорног одбора 

Јавног комуналног  предузећа „Услуга“ Оџаци, наредног дана од доношења овог Решења.  

 

III 

 

            Oвим решењем врши се измена Решења о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора ЈКП “Услуга“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 2/2018 и 

13/2019) .  

 

IV 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-158/2021-II 

Дана: 22.10.2021. године 

О Џ А Ц И                                                          заменик Председника Скупштине, 

                           Александра Ћирић с.р. 
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120. На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 

10/2019) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 2/2019), Скупштина општине Оџаци је, на 15. седници, одржаној дана 

22.10.2021. године донела 

ЗАКЉУЧАК 

I 

 За упис деце у Предшколску установу „Полетарац“ Оџаци за радну 2021/2022. годину 

утврђује се највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу.  

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-66-1/2021-II 

Дана:22.10.2021. године 

ОЏАЦИ 

Заменик Председника Скупштине, 

                                                                                           Александра Ћирић с.р. 

 

121. На основу члана  69. Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ , број 20/17) на основу члана 46. став 

1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 и др. 

закон 47/2018) и члана 70. став 1. тачка 2. Статута општине (,,Службени лист општине 

Оџаци“ бр.02/19 ), Општинско веће општине  Оџаци је, на 43. седници, одржаној, дана 

19.08.2021. године, донело: 

 

ПРАВИЛНИК 

  О  УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ  

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

 

Члан 1. 

 

  Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања услуге лични 

пратилац детета. 

 

Члан 2. 

 

Средства за финансирање услуге из члана 1. овог Правилника обезбеђују се у висини 

планираних средстава у буџету општине Оџаци.  

 

                                                                Члан 3. 

 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету и ученику одговарајуће 

индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у 

заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.  
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Члан 4. 

 

Услугу могу користити особе које: 

 1. припадају категорији деце са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, а која 

имају потребу за подршком у задовољавању основних потреба свакодневног живота и то у 

области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, 

под условом да су укључена у васпитнообразовну установу, односно школу, и то до краја 

редовног школовања, укључујући завршетак средње школе;  

2.  имају пребивалиште  на територији општине Оџаци; 

3. да родитељ искаже вољу за коришћењем услуге (у име лица које се налази под 

старатељском заштитом, старатељ мора исказати вољу за коришћењем услуге).  

 

Члан 5. 

 

Услуга на подручју општине Оџаци пружа се у складу са важећим законским 

прописима, уз примену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите који је усвојила влада РС, и закљученим уговором са општином Оџаци о 

спроведеној јавној набавци за наведену услугу. 

Пружалац услуге дужан је да обезбеди услуге за уговорени број корисника са 

Општинском управом општине Оџаци. 

Члан 6. 

 

Лиценцирани пружалац услуга се обезбеђује путем јавне набавке. 

 

Члан 7.   

 

Захтев за остваривање права пружања услуге личног пратиоца подноси се Центру за 

социјални рад Оџаци ( у даљем тексту:Центар) уз пратећу  документацију : 

  - копија или очитана лична карта  подносиоца захтева, 

- потврда о школовању и 

- мишљење интерресорне комисије о процени потреба за пружањем овог облика 

подршке кориснику  

Члан 8. 

 

Центар  на основу поднетог захтева странке, законског заступника или старатеља, 

доноси решење о признавању права на коришћење услуге, применом одредаба Закона о 

социјалној заштити, Закона о општем управном поступку, Одлуке о правима у социјалној 

заштити из надлежности општине Оџаци и овог правилника, и издаје упут кориснику ради 

остварења права код изабраног пружаоца услуге.  

 

Члан 9.  

 

Против решења из члана 8. овог правилника може се изјавити жалба Општинском 

већу општине Оџаци у року од 15 дана.  

Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана од дана подношења 

жалбе.  

Члан 10. 

 

Ако пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је да о томе одмах, 

писменим путем, обавести Центар  и корисника и да за то наведе разлоге. Поводом 

обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог обавештења, 

може упутити приговор Центру.  

О одбијању пружања услуге Центар одмах обавештава општинску управу општине 

Оџаци, Одељење за друштвене делатности.  
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Члан 11. 

 

Пружалац услуга дужан је да општинску управу општине Оџаци, Одељење за 

друштвене делатности,  извештава писаним путем месечно, квартално и годишње о 

пруженим услугама . 

Члан 12.  

 

Правилник се доставља Центру , пружаоцу услуге и Одељењу за друштвене 

делатности.  

 

Члан 13.  

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима 

обезбеђивања и пружања услуга помоћ у кући, дневни  боравак и лични пратилац детета број 

03-1-340/2017-I од 26.12.2017.године, у делу који се односи на пружање услугу личног 

пратиоца. 

Члан 14. 

  

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу 

општине Оџаци“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 110-10/2021-III      Председавајућа Oпштинског већа 

Датум:  19.08.2021.године      Дејана Салај с.р. 

ОЏАЦИ    

           

122. На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16- др. закон и 47/18), и члана 67. став 3. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/19),  Председник општине Оџаци је 

донео: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

I 

 СТАНИШИЋ МИЛОРАДУ из Оџака, престаје функција помоћника председника 

општине за област урбанизам и комунална делатност, са даном 19.08.2021. године, због 

поднете оставке. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

Образложење 

 

 Именовани је Решењем председника општине број 03-1-99/2020- I од 21. 08. 2021. 

године постављен за помоћника Председника општине за област урбанизам и комунална 

делатност, почев  од 21. 08. 2020. године. 
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 Станишић Милорад је дана 19.08.2021.године поднео оставку на место помоћника 

Председника општине. 

 На основу утврђених чињеница и применом наведених прописа Председник општине 

Оџаци доноси решење као у диспозитиву. 

  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број :03-1-138/2021-II 

Дана : 19.08.2021.године 

ОЏАЦИ 

        Председник општине, 

           Горан Николић с.р. 

  

123. На основу члана 52. Закона о путевима („Службени гласник РС”, број 41/18 и 

95/2018-др.закон) , чланом 36. став  Одлуке о општинским путевима, улицама и 

некатегорисаним путевима на територији општине Оџаци (''Сл. лист општине Оџаци'' бр. 

17/2018)  и члана 81 . став 1. тачка 5. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци”, бр. 

2/2019), Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Оџаци  

у периоду од 01.11.2021. до 01.04.2022. године 

 

 

ОДОБРАВА СЕ техничко регулисање саобраћаја у општини Оџаци постављањем   

саобраћајних знакова опасности, изричитих наредби и допунских табли  (I-11, II-30, IV-20.1, 

VI-7) у периоду од 01.11.2021. до 01.04.2022. године на раније предвиђеним локацијама на 

општинским, некатегорисаним путевима и улицама на којима је управљач Општина Оџаци- 

Општинска управа општине Оџаци (даље: управљач путева). 

 

Саставни део овог Решења је План зимског одржавања јавних путева на територији 

општине Оџаци  за 2021./2022. годину, донет од стране управљача пута.  

 

Обавезује се управљач путева да помоћу средстава јавног информисања благовремено 

обавести учеснике у саобраћају о постављању саобраћајних знакова из става 1. овог Решења 

и измени режима саобраћаја у зимском периоду 2021./2022. године. 

 

Управљач путева у обавези је да о горе наведеним изменама режима собраћаја и 

постављању саобраћајних знакова у зимском периоду 2021./2022. године благовремено 

обавести Министарство надлежно за унутрашње послове и инспекцију за путеве.  

 

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''. 

 

Број: 03-2-146 /2021- IV 

Датум: 14.10. 2021. године    Заменик Начелника Општинске управе 

ОЏАЦИ                                                                         дипл.правник Бојан Свилар с.р. 

 
__________________ 
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