
На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 14. Закона о заштити животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09) и члана 39. став 1. тачка 7. 

Статута општине Оџаци, Скупштина општине Оџаци, на седници одржаној дана 

22.02.2014. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком Скупштине општине Оџаци, оснива се Савет за заштиту 

животне средине (у даљем тексту: Зелени савет), ради унапређења заштите и 

очувања животне средине на територији општине Оџаци. 

 

Члан 2. 

 

 Зелени савет се оснива у циљу спровођења стратегија у области заштите 

животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и 

предузимања мера у областима: 

 Очувања животне средине 

 Заштите природних вредности 

 Одрживог развоја 

 Давања мишљења и учешћа у међународним пројектима који се баве 

очувањем, заштитом и одрживим развојем у области животне 

средине 

 Преузимање мера из области у складу са Законом, ратификованим 

међународним уговорима и конвенцијама, плановима, програмима и 

стратегијама заштите животне средине Републике Србије и општине 

Оџаци, Статутом општине Оџаци, Одлуком о доступности 

информација, начину учешћа јавности у доношењу одлука и праву на 

правну заштиту у области заштите животне средине 

 

Члан 3. 

 

 Зелени савет има 5 чланова које именује Скупштина општине Оџаци, на 

период од 4 године. 

 Чланове Зеленог савета Скуштина именује на предлог: 

1. Општинског већа (члан Општинског већа, задужен за област екологије и 

заштит животне средине), 

2. Начелника Општинске управе (радник Општинске управе задужен за 

послове екологије и заштите животне средине) 

3. Удружења грађана (еколошких организација, ловаца, риболоваца и 

пчелара), 3 члана 

Председника Зеленог савета бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова Зеленог савета, на конститутивној седници. 



Савет има секретара, који обавља стручне и административне послове за 

потребе Савета, учествује у раду Савета, без права гласа. 

Секретара именује Савет, на предлог начелника Општинске управе, од 

радника Општинске управе који обављају послове из области екологије и заштите 

животне средине. 

 

Члан 4. 

 

 Зелени савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног 

броја чланова. 

 Зелени савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

 У раду Зеленог савета могу учествовати, без права гласа и : стручњаци у 

питањима која се налазе на дневном реду Савета, на позив председника Савета; 

представници јавних предузећа која обавњају комуналну делатност, када се ради о 

питањима спровођења мера заштите животне средине; представници 

заинтересованих грађана, када Савет разматра питања која су од значаја за 

непосредно остваривање њихових права и интереа у питањима заштите животне 

средине. 

 

Члан 5. 

 

 Зелени савет може образовати радна тела ради припремања одређених аката 

за реализацију циљева из члана 2. ове Одлуке. 

 У радна тела Зеленог савета могу се именовати истакнути стручњаци у 

одређеној области заштите животне средине за коју је радно тело основано, као и 

представници грађана заинтересованих за решавање одређеног проблема у овој 

области.  

 Број, састав, назив, задаци и начин рада радних тела Зеленог савета 

утврдиће се решењем о њиховом образовању. 

 

Члан 6. 

 

 Рад Зеленог савета и његових радних тела је јаван. 

 Јавност рада Зеленог савета и његових радних тела обезбеђује се позивањем 

и присуствовањем представника средстава јавног информисања на седнице Зеленог 

савета и његових радних тела, одржавањем конференција за штампу, издавањем 

саопштења, отварањем посебног интернет сајта Савета, као и на други погодан 

начин обавештавања грађана о питањима заштите животне средине које разматра 

Зелени савет или његова радна тела. 

 О јавности рада Зеленог савета стара се председник Савета, а његових 

радних тела председник радног тела. 

 Председник Зеленог савета, односно председник радног тела, дужан је да 

учини доступном јавности сваку информацију која се тиче идентификације 

загађивача животне средине на територији општине, као и мере које оредузимају на 

отклањању или санацији насталог проблема који непосредно утиче или може 

утицати на заштиту животне средине. 



Члан 7. 

 

 Зелени савет доноси Пословник о раду, којим ближе одређује начин рада, 

начин предлагања питања која ће разматрати, овлашћене предлагаче, начин 

сазивања и предлагања седница, начин информисања јавности о свом раду, као и 

друга питања од значаја за рад Зеленог савета. 

 

Члан 8. 

 

 Зелени савет у свом раду, ради прикупљања информација о свакој појави 

угрожавања животне средине, установљава институт под називом „Зелени 

телефон“. 

 „Зелени телефон“ подразумева отварање посебне телефонске линије путем 

које грађани могу да обавесте чланове Зеленог савета о појавама загађења или 

угрожавања животне средине и евентуалним загађивачима, односно починиоцима. 

 Начин рада „Зеленог телефона“, вођење евиденције и друга питања од 

значаја за његово функционисање, уредиће се посебном Одлуком Зеленог савета. 

 

Члан 9. 

 

Обавезује се Општинско веће, Општинска управа и јавна предузећа чији је 

оснивач Општина Оџаци, који предлажу нацрте, односно утврђују предлоге одлука 

и планова у области заштите животне средине, просторног планирања, изградње и 

комуналне делатности, да исте не могу упутити Скупштини општине на доношење, 

без претходно затраженог мишљења Зеленог савета. 

 

Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-9/14-II 

Дана: 22.02.2014. године 

ОЏАЦИ 

Председник Скупштине општине, 

Горан Ђаковић 


