`

Година : XLX

О Џ А Ц И
26. ЈАНУАР 2015 . ГОДИНЕ

Број 2

САДРЖАЈ
Акта Скупштине општине Оџаци
Рeдни
број

3.
4.
5.

Назив акта

Страна

Одлука о ребалансу буџета општине Оџаци за 2015. годину
Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за
информисање „Информативнви центар Оџаци“ Оџаци
Закључак о подржавању Иницијативе

7.
9.
10.

Акта Општинског већа општине Оџаци
Рeдни
број

6.

Назив акта

Страна

Решење о образовању јединица цивилне заштите опште намене
у општини Оџаци

10.

Акта Председника општине Оџаци
Рeдни
број

7.
8.

Назив акта

Страна

Решење о разрешењу и именовању Председника и чланова Комисије за
израду Нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2015. годину
Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за запошљавање
општине Оџаци

11.
12.

Акта Комисије за кадровска, административна питања и радне односе
Рeдни
број

9.

Назив акта

Решење о допуни Решења о накнадама за рад и другим примањима
одборника Скупштине општине, чланова радних тела Скупштине општине
Оџаци и чланова Општинског већа

Страна

13.
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3. На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике
Србије», број 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013 и
142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 129/07 и 83/2014-др. закон), члана 39. став 1. тачка 2. Статута
општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци на 22.седници одржаноj 26.01.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), у члану 1.:
- у ставу 1. износ од „896.477.127“ се замењује износом од „904.184.893“,
- у ставу 2. износ од „870.775.923“ се замењује износом од „878.483.689“,
- у ставу 3. износ од „870.775.923“ се замењује износом од „878.483.689“;
„неутрошена средства из претходне године“ износ од „144.468.366“ замењује се износом
од „152.176.132“.
Табела „Утврђивање финансијског резултата“ мења се сагласно наведеним
променама.
Члан 2.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), у члану 2. у табели у реду “Развој пољопривреде“ износ од
„59.143.287“ замењује се износом од „66.851.053“.
Члан 3.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци» број 23/14), у члану 3.:
- у ставу 1. алинеја 2. износ од „870.775.923“ замењује износом од „878.483.689“,
- у ставу 1. алинеја 3. износ од „144.468.366“ замењује се износом од „152.176.132“,
- у ставу 2. износи од „144.468.366“ замењују се износима од „152.176.132“.
Члан 4.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), у члану 5. у табели „Приходи“, „Пренета неутрошена средства из
ранијих год.“ у колони 3. износ од „144.468.366“ замењује се износом од „152.176.132“;
„Укупни приходи и примања (7+8+3)“ износ од „870.775.923“ се замењује износом од
„878.483.689“; „Укупно планирани приходи и примања“ износ од „896.477.127“ се
замењује износом од „904.184.893“.
Члан 5.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), у члану 6.:
- у ставу 1. износ од „870.775.923“ замењује износом од „878.483.689“;
- у табели „РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО НАМЕНАМА“ у колони 3 – „Средства из буџета
2015“ економска класификација 423 - Услуге по уговору износ од „69.056.963“ се замењује
износом „76,764,729“; у колони 5–„Укупна средства“ економска класификација 423 Услуге по уговору износ од „70,468,273“ се замењује износом „78,176,039“; у колони 3–
„Средства из буџета 2015“-„Укупно 42“ износ од „224,890,747“ се замењује износом
„232,598,513“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 42“ износ од „239,654,774“ се
замењује износом „247,362,540“;
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- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти износ од „136.062.685“ се замењује износом „123,222,685“; у
колони 5 – „Укупна средства“ економска класификација класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти износ од „136.062.685“ се замењује износом „123,222,685“; у
колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 46“ износ од „204,230,464“ се замењује
износом „191,390,464“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 46“ износ од
„205,231,984“ се замењује износом „192,391,984“;
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама износ од „11.350.250“ се замењује износом „24,190,250“; у
колони 5 – „Укупна средства“ економска класификација класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама износ од „11.350.250“ се замењује износом „24,190,250“; у
колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 48“ износ од „20,840,240“ се замењује
износом „33,680,240“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 48“ износ од „21,144,240“
се замењује износом „33,984,240“;
у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 4“ износ од „747,726,267“ се замењује
износом „755,434,033“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 4“ износ од
„772,302,471“ се замењује износом „780,010,237“; у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ „Укупни расходи“ износ од „870.775.923“ замењује износом од „878.483.689“; у колони 5 –
„Укупна средства“ - „Укупни расходи“ износ од „896.477.127“ се замењује износом од
„904.184.893“.
Члан 6.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), у члану 7.:
- у ставу 1. износ од „870.775.923“ замењује износом од „878.483.689“;
- у табели „РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА“ Раздео 1., Глава 10.03., функција 620 –
Развој заједнице – Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта отварају се
нове позиције:
- позиција 306/1 – економска класификација 423 – Услуге по уговору – „Програм заштите
и уређења пољ. земљишта – одводњавање – неутр. ср. из претх. год. – АПВ – М.З. Богојево
у колонама 8 и 10 додају се износи од „1.213.406“;
- позиција 306/2 – економска класификација 423 – Услуге по уговору – „Програм заштите
и уређења пољ. земљишта – одводњавање – неутр. ср. из претх. год. – АПВ – М.З. Лалић у
колонама 8 и 10 додају се износи од „1.135.360“;
- позиција 306/3 – економска класификација 423 – Услуге по уговору – „Програм заштите
и уређења пољ. земљишта – одводњавање – неутр. ср. из претх. год. – АПВ – М.З. Дероње
у колонама 8 и 10 додају се износи од „5.359.000“;
- „Укупно за програмску активност 0101-0001“ у колонама 8 и 10 износи од „50.454.053“
замењују се износима „58.161.819“;
- „Укупно за Програм 5“ у колонама 8 и 10 износи од „50.454.053“ замењују се износима
„58.161.819“;
- „Укупно Глава 10 – Развој заједнице – Функција 620“ у колонама 8 и 10 износи од
„91.553.287“ замењују се износима „99.261.053“;
- „Укупни расходи“ у колони 8 - „Средства из буџета 2015“ износ од „870.775.923“
замењује износом од „878.483.689“, у колони 10 – „Укупна средства“ - „Укупни расходи“
износ од „896.477.127“ се замењује износом од „904.184.893“.
Члан 7.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), у члану 7. у табели „РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА“:
- Раздео 1., Глава 12., функција 810 - мења се и гласи „Услуге рекреације и спорта –
средства за спортске активности“;
- мењају се економске класификације и описи за следеће позиције и гласе: позиција
327 „481-Дотације невл. орг. – за рад спортских организација, удружења и савеза“;
позиција 328 „481-Дотације невл. орг. – за све турнире“; позиција 329 „481-Дотације невл.
орг. – финанс. врхунског спорта“; позиција 330 „481-Дотације невл. орг. – ванредни
трошк. клубова“.
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Члан 8.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 23/14), члан 34. мења се и гласи: „Распоред средстава у разделу 1, глава 12,
функција 810, Програм 14: „Развој спорта и омладине“, Програмска активност 1301-0001:
„Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, извршаваће се
на основу спроведених јавних конкурса за рад спортских организација, удружења и савеза,
за све турнире, за финансирање врхунског спорта и за ванредне трошкове клубова.
Критеријуме и услове конкурса утврђује Општинско веће на предлог Спортског савеза
општине Оџаци. За спровођење јавних конкурса Комисију формира Председник Општине.
Комисија припрема предлог доделе средстава а одлуку доноси Општинско веће“.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу» општине Оџаци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011--3/2015-II
Дана:26.01.2015.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине општине
Горан Ђаковић,с.р.

4. На основу члана 21.став 7. a у вези са чланом 6.став 1.и 2. Закона о приватизацији
(''Сл. Гласник РС'' бр. 83/2014), члана 142. став 1. и 2. Закона о јавном информисању и
медијима ( ''Сл. Гласник РС“ бр. 83/2014), члана 32. став 1. тачка 6. и 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр.129/07) , члана 39. став 1.тачка 7. и 33. Статута
општине Оџаци (''Сл. општине Оџаци'' бр: 17/08 и 27/10) и предлога Министарства
привреде Републике Србије број 023-02-02353/2014-05 од 26.12.2014. године, Скупштина
општине Оџаци, на 22. седници одржаној дана 26.01.2015.године доноси
ОДЛУКУ
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ'' ОЏАЦИ
Члан 1.
Јавно предузеће за информисање ''Информативни центар Оџаци'' Оџаци, са
седиштем у Оџацима, улица и број Јурија Гагарина 20, Матични број:08220441, назив и
шифра делатности: Емитовање радио програма 6010, по основу ове одлуке приватизоваће
се кроз модел продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним
надметањем.
.Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Оџаци''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-4/2015-II
Дана:26.01.2015.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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5. На основу члана 39. став 1. тачка 33. и члана 121. Статута општине Oџаци („Службени
лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 22. седници
одржаној дана 26.01.2015. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. ПОДРЖАВА СЕ Иницијатива за оснивање Интегрисаног универзитета са седиштем у
Сомбору.
2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 06-5-1/2015-II
Дана:26.01.2015. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

6. На основу члана 15. тачка 14. и члана 99. Став 4. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени глсник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 60. Став 1. Тачка 11.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10) и члана 12.
Став 2. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/2012), на 53.седници одржаној
19.01.2015.године, Општинско Веће општине Оџаци, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ У ОПШТИНИ ОЏАЦИ

Члан 1.
Овим Решењем образују се јединице цивилне заштите опште намене за извршавање
послова и задатака заштите и спасавање на територији општине Оџаци.
Члан 2.
У општини Оџаци образује се 13 јединица цивилне заштите опште намене, јачине
самосталних одељења, са укупно 158 (стопедесетосам) припадника.
Јединица цивилне заштите опште намене образује се у:
Месној заједници Бачки Брестовац – 1 (једно) одељење са 16 припадника,
Месној заједници Бачки Грачац – 1 (једно) одељење са 11 припадника,
Месној заједници Богојево – 1 (једно) одељење са 11 припадника,
Месној заједници Дероње – 1 (једно) одељење са 11 припадника,
Месној заједници Каравуково – 2 (два) одељења са 22 припадника,
Месној заједници Лалић – 1 (једно) одељење са 11 припадника,
Месној заједници Оџаци – 4 (четири) одељења са 44 припадника,
Месној заједници Ратково – 1 (једно) одељење са 16 припадника,
Месној заједници Српски Милетић – 1 одељење са 16 припадника.
Члан 3.
Формирање, организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите
опште намене, из члана 2. овог Решења, извршиће Одељење за општу управу Општинске
управе Оџаци и лица задужена за рад на пословима цивилне заштите у сарадњи са
повереницима за цивилну заштиту у насељеним местима општине Оџаци.
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Члан 4.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр. 02-27/2012-III
од 31.05.2012. године.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-2/2015-III
Дана:19.01.2015.године
ОЏАЦИ

Председник Општинског Већа,
Маријан Душан,с.р.

7. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 57.став 1. тачка 12. Статута општине Оџаци (“ Сл.лист општине
Оџаци” бр. 17/08 и 27/10) и тачке 5. Решења о образовању Комисије за израду нацрта
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2015.годину („Сл.лист општине Оџаци“ бр. 13/2014), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ НАЦРТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Разрешавају се из Комисије за израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Оџаци (у даљем тексту: Комисија) за
2015. годину:
1. Светлана Тојага, дужности председника,
2. Шоргић Шпиро, дужности члана,
3. Костић Иван, дужности члана,
4. Елена Турански, дужности члана.
II
У Комисију за израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Оџаци за 2015. годину (у даљем тексту: Комисија)
именују се:
1. Шоргић Шпиро, за председника,
2. Микић Вишња, за члана,
3.Хајду Андрија, за члана и
4.Миљковић Весна, за члана.
III
Овим Решењем врши се измена тачке II. Решењa о образовању Комисије за
израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2015. годину (“Сл.лист општине Оџаци” бр. 13/2014).
IV
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о разрешењу и именовању чланова
Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2015. годину број 03-1-6/2015-I oд 19.01.2015.године.
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V
Ово Решење ће се примењивати наредног дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:03-1-14/2015-I
Дана:19.01.2015. године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан,с.р.

8. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07), члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци ("Сл. лист општине Оџаци"
број 17/08 и 27/10), Председник општине Оџаци доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Разрешавају се дужности чланова Савета за запошљавање општине Оџаци:
1. Снежана Седлар и
2. Ђорђе Стојковић.
II
Именују се за чланове Савета за запошљавање општине Оџаци:
1. Вања Косовац и
2. Јасна Бркљач, члан.
III
Oвим Решењем врши се измена Решења о оснивању Савета за запошљавање
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/2014).
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 03-1-20/2015-I
Дана: 26.01.2015. године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан,с.р.
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9. На основу члана 38. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци) број
17/08 и 27/10) и члана 52. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 20/2008, 28/2010, 1/2012 и 4/14), Комисија за
кадровска, административна питања и радне односе,на 22. седници одржаној дана 26.01.
2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА
О НАКНАДАМА ЗА РАД И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ И
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 1.
У Члану 3. Решења о накнадама за рад и другим примањима одборника Скупштине
општине, чланова радних тела Скупштине општине Оџаци и чланова Општинског већа
(„Службени слист општине Оџаци“ број 1/2011 и 1/2013) после става 2. додаје се нови став
3 који гласи :
"Председник Скупштине општине и заменик председника Скупштине општине када су на
сталном раду у општини, немају право на накнаду из става 1. овог члана.
Члан 2.
У Члану 4. после става 2. додаје се нови став 3 који гласи :
"Председник Скупштине општине и заменик председника Скупштине општине, када су на
сталном раду у општини, немају право на накнаду из става 1., односно става 2. овог члана.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, примењиваће се за исплату накнада почев од
јануара 2015. године.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ
ОДНОСЕ

Број: 02-4/2015-II
Дана: 26.01. 2015. године
ОЏАЦИ
Председник Комисије,
Снежана Седлар,с.р.
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