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3.

На основу члана 99.Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ бр.
72/09,81/09-исп.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014),члана 32. ст.1. тачка 20.Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС“бр. 129/07),члана 39.став 1.тачка 33.Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10) и члана 6. став 3.Одлуке о отуђењу и давању у закуп и
прибављању грађевинског земљишта(„Службени лист општине Оџаци“ број 15/2015,)
Скупштина општине Оџаци,на 37.седници одржаној дана 02.02.2016.године, донела је следећу:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА грађевинског земљишта у блоку 46а у радној
зони у Оџацима, у јавној својини општине Оџаци, кога чине катастарске парцеле број 6036/2,
укупне површине 9249m2 и 6036/3 укупне површине 8323m2, уписане у Лист непокретности
број 5411 к.о. Оџаци.
II
Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће ЈП “Дирекција за изградњу“
Оџаци, прикупљањем понуда путем јавног огласа, у складу са Одлуком о отуђењу и давању у
закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени лист општине Оџаци“ број 15/2015)
а према Плану генералне регулације насеља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 4/11)
и Програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2015. годину (“Службени
лист општине Оџаци” 23/2014).
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-2/2016-II
Дана:02.02.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

4. На основу члана 4. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр.
88/2011) и члана 39.став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Сл. Лист општине Оџаци број:
17/08 и 27/10) Скупштина општине Оџаци на 37.седници одржаној дана 02.02. 2016. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист општине Оџаци“ бр.16/12,
9/14, 23/14 и 10/15) у члану 211. став 1. алинеја 1. се мења и гласи: „да улазе у пијачни простор
возилом, осим на простор који је за то предвиђен“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-3/2016-II
Дана: 02.02.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Ђаковић Горан,с.р.
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5. На основу члна 142.став 4. Закона о спорту (Сл.гласник РС бр.24/11 и 99/11) и члана 39.став
1.тачка 33.Статута општине Оџаци (Сл.лист општине Оџаци 17/08 и 27/10) а у складу са
Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период2014-2018 (Сл.гласник РС
1/2015)Скупштина општине Оџаци на седници одржаној 02.02.2016. утврђује
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
ЗА ПЕРИОД 2015-2018.
УВОД
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и
општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије
развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године, или као пасивни посматрачи,
тј. гледаоци и љубитељи спорта.
Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја
људског друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно је вредан за савремени
свет који се брзо мења и који карактерише тежња да се створе здрави и квалитетни услови
живота. Путем спорта грађани Републике Србије могу овладати следећим вештинама и
вредностима: сарадња,комуникативност,поштовање правила, поштовање других,способност
решавања проблема,поштење(фер-плеј),заједничко коришћење, самопоуздање, смелост,
искреност, самопоштовање, толеранција, тимска игра, дисциплина, поверење, способност
прилагођавања, способност руковођења,како победити/ изгубити,како прихватити
конкуренцију, вредновање труда,самосвест,постављање сопствених циљева, социјализација,
солидарност. Активности спроведене од стране Уједињених нација током Међународне године
спорта и физичког образовања 2005, показале су да се спорт може назвати „школом за живот”,
јер може допринети развоју личности и стицању основних друштвених вештина.
Бављење спортом и физичко образовање су основна људска права свих грађана
Републике Србије и Република Србија гарантује остваривање ових права. Посебне могућности
се морају пружити младима,старима и особама са инвалидитетом, са циљем да развију,у
потпуности,своје личности кроз физичко образовање и спортске програме прилагођене
њиховим захтевима.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на
друштвени статус,верску и националну припадност,или било коју опредељеност.Спорт
повезује појединце,породице,заједнице,регионе и целокупни народ.Када се људи баве спортом
изграђују и испољавају најбоље људске особине као што су лојалност, толеранција, тимски
рад, посвећеност и упорност.
У Републици Србији спорт има посебно место, јер се народ идентификује са успесима
спортиста и победама у којима проналазе мотив за превазилажење свакодневних изазова.Зато
спорт често добија димензију у којој је победа или „љубав” према клубу некада важнија од
свега другог у животу, због тога су одређене групе људи спремне на организовање, а њихово
деловање често нема везе са поштовањем приципа спортске етике и фер плеја (такве су
екстремне навијачке групе).
Спорт је саставни део идентитета грађана Републике Србије и, посебно данас,
димензија у којој се видимо у очима света као посебни и успешни. Он обогаћује нашу културу
и економију,утиче на степен благостања,помаже развоју духа и тела деце и одраслих и чини
нас бољим и спремнијим за изазове савременог света и потреба,и као заједницу и
појединачно.1
Светска здравствена организација наглашава да недовољна физичка активност,
евидентна у свакодневном животу и раду,посебно угрожава:предшколску децу, адолесценте,
особе изложене стресним ситуацијама, жене, особе у трећем добу и особе које болују од
хроничних незаразних болести (гојазност, хипертензија, дијабетес мелитус, остеопороза и
слично).Недовољна физичка активност или хипокинезија, како се уобичајено назива,
проглашава се за самостални фактор ризика по живот наведених категорија грађана (Вуори
,1996). Лични режим живота и животни стил имају 50% важности за здравствени статус, док
1

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.година, стр.1
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другу половину чине еколошки услови с 21%, генетички фактори 21%,а лекарска брига утиче
са скромних 8% (Хрчка, 1990). Највећи део наше свакодневне животне активности,
укључујући превоз, послове у кући, на послу, у школи, у слободном времену, смањио је
нужност физичке активности. Као последицу тога уочавамо општи тренд смањивања укупне
физичке активности. Бављење спортом је незаобилазни фактор здравља грађана. Физичка
неактивност представља четврти по значају фактор ризика када је реч о хроничним незаразним
болестима, одмах после пушења, хипертензије и повишеног нивоа шећера у крви (2008–2013.
Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non communicable Diseases
2008). Процењује се да је физичка неактивност главни узрок у отприлике 21–25% рака плућа и
дебелог црева,27% случајева дијабетеса и око 30% исхемијске болести срца.Бројна
истраживања показала су позитивне ефекте редовних физичких активности на здравље:
превенција обољења срца, шећерне болести,рака дебелог црева, депресије и гојазности.
Физичка активност доводи до смањења повишеног крвног притиска, пада масноћа и шећера у
крви. Вежбањем јача срчани мишић (повећава се ударни и минутни волумен) и плућа
(повећава се дисајни волумен и богати алвеоларна мрежа). Свакодневна получасовна шетња
брзим ходом смањује ризик од појаве акутног инфаркта миокарда за 18%, а можданог удара за
11%.
Спорт је у Уставу Републике Србије дефинисан као категорија од посебног друштвеног
интереса и великим делом се финансира из буџета Републике Србије, буџета Аутономне
Покрајине Војводине и буџета локалних самоуправа. Услед таквог правног решења,
Република, тј. њени надлежни органи имају право и дужност да одреде и осмисле циљеве,
критеријуме и приоритете за улагање буџетских средстава у спорт. Чланом 190. став 1. тачка 4.
Устава, предвиђено је да се општина, преко својих органа, у складу са законом стара о
задовољавању потреба грађана у области спорта и физичке културе. Сам појам физичка
култура нашао је своје место и у члану 68. став 4. Устава, који се односи на здравствену
заштиту, а у коме стоји да Република Србија помаже развој здравствене и физичке културе.
Тиме се уставном нормом, на посредан начин, спорт довео у везу са заштитом здравља сваког
појединца кроз појам физичке културе, који је као теоријска категорија шири од појма спорта и
обухвата још и физичко васпитање и рекреацију.
Програм развоја спорта у општини Оџаци даје одговор на питање на који начин и у које
сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити новац пореских обвезника и како
на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта.
1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Спорт је у Уставу Републике Србије дефинисан као категорија од посебног друштвеног
интереса и великим делом се финансира из буџета Републике Србије и буџета локалних
самоуправа. Услед таквог правног решења, Република, тј. њени надлежни органи, имају право
и дужност да одреде и осмисле циљеве,критеријуме и приоритете за улагање буџетских
средстава у спорт.Чланом 190.став 1. тачка 4.Устава, предвиђено је да се општина, преко
својих органа, у складу са законом стара о задовољавању потреба грађања у области спорта и
физичке културе.
Влада Републике Србије је, на седници одржаној 25. децембра 2014. године, усвојила нову
Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године ("Службени
гласник РС", бр. 1/2015)- у даљем тексту: Стратегија. Саставни део Стратегије је и Акциони
план за спровођење Стратегије - у даљем тексту: Акциони план. Даном објав-љивања, 6.
јануара 2015. године, Стратегија и Акциони план су ступили на снагу и рокови за њихову
реализацију почињу да теку од тог дана. По Закону о спорту а на основу и у складу са
донешеном, наведеном, Стратегијом локална самоуправа општине Оџаци доноси Програм
развоја спорта на територији општине Оџаци за период 2015-2018.г.
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 има као и Програм
развоја спорта на територији општине Оџаци 4 истоветна приоритета:
1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
2. повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске
рекреације;
3. развој и унапређење врхунског спорта;
4. развој и унапређење спортске инфраструктуре.
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1.1. ВИЗИЈА
Визија је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника
Републике Србије кроз бављење спортом, као еле-мента који је од суштинског значаја за
развој њихове личности и здравог начина живота.
1.2. МИСИЈА
Мисија је стварање система спорта у општини Оџаци у коме ће свако имати право да се
бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења
квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Органи власти у општини
Оџаци предузимају мере како би се: 1)обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве
спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање
одговарајућег стручног кадра; 2)осигурали темељи система спорта:спорт у школама и сви
видови укључења деце у спортске активности;3)обезбедило планирање, изградња и
реконструкција потребних спортских објеката; 4) подржало и подстакло бављење спортом на
највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на највећим међународним
спортским такмичењима.
1.3. ЦИЉЕВИ
На територији општине Оџаци преко Спортског савеза општине Оџаци треба унапредити
систем и обезбедити ефикасну координацију свих спортских активности и програма, са циљем
да се стимулишу акције на локалном нивоу на повећању физичких активности становништва и
адекватног коришћења слободног времена.Приоритет је унапређење локалне спортске
средине,уз подршку како организованим тако и неорганизованим спортским активностима
становништва.
Очекивани планирани исходи Програма до 2018.године су да:
- више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и организованим
спортским активностима унутар школског спорта;
- више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских организација и
савеза;
- се повећа број спортиста и организација у области спорта који могуравноправно и са
успехом учествовати на међународним спортскимтакмичењима;
- се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организацијау области спорта
битно унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно
оспособљених спортских стручњакаи стручњака у спорту;
- се повећа учешће особа са инвалидитетом, како у области врхунског спорта, тако и у
области рекреативног вежбања;
- се више жена укључује како у бављење спортом, тако и у руководећи рад у
организацијама у области спорта, укључујући и учешће најмањеједне четвртине жена у
управним органима и телима организација уобласти спорта;
- се побољша и унапреди постојећа и изгради недостајућа спортска инфраструктура,
укључујући и завршетак започетих спортских објеката;
- спортске организације планирају и деле спортске ресурсе и објектеса другим спортским
организацијама, посебно у случајевима када тоумањује трошкове и обезбеђује боље услуге за
све учеснике у системуспорта;
- се смањи присуство и утицај негативних појава у спорту;
- се повеже спорт са осталим областима друштвеног живота;
- се обезбеди сарадња и повезаност науке и спорта;
- се заједно са медијима промовишу праве вредности и приближизначај бављења спортом
свим грађанима општине Оџаци;
Очекивани исходи су у Програму у кључним областима спорта процентуално, оквирно,
квантификовани на следећи начин:
- повећан број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским
активностима за 15-20% до 2018. године;
- повећан број деце и младих који се баве школским и универзитетским спортом за 10-15%
до 2018. године;
- повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта, укључујући и стара лица, за 3040% до 2018. године;
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- повећан број соба са инвалидитетом који су укључени у спортске активности за 30-50%
до 2018. године;
повећан број жена које се баве спортским активностима за 10-15% до 2018. године;
- повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у организацијама у
области спорта за најмање 20%;
- повећан број спортских објеката у употреби који испуњавају све услове за коришћење за
10%
2. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1. Историја спорта у општини Оџаци
Спорт у местима општине Оџаци у свом зачетку промовисан је од стране соколских
организација, као и утицајних (углавном богатијих) појединаца. Први спортови који су
заинтересовали старе Оџачане, били су фудбал и тенис. Оџачки шпортски клуб основан је
1919. године и важио је за један од најбољих фудбалских клубова у срезу. Основан је заслугом
радника Ужарије и Фабрике канапа, и његови играчи носили су црвено-црне дресове. Клуб је
играо први меч под рефлекторима у тадашњој Краљевини Југославији, против Рапида из Беча.
После Другог светског рата, клуб мења име у Текстилац Итес и плаво и бело постају нове боје
клуба. Године 1969.Текстилац добија градског ривала,ОФК Оџаци, који је највећи успех
забележио у сезони 1983/84 године кад улази у Бачку зонску лигу, тада четврти ранг
такмичења у СФРЈ. 2
Тенис у Оџацима постаје популаран двадесетих година, иако је први тениски меч по
предању одигран 1912. Године 1928. Фабрика канапа и Ужарија оснива Оџачки тениски клуб,
који убрзо осваја друго место на првенству Југославије иза загребачког ХАШК-а, а Ленка
Матијас, постаје првак државе у женској конкуренцији. После Другог светског рата, клуб је
затворен, да би поново оживео тек осамдесетих година. 3
Први спортски клуб у Каравукову био је ФК Ватрогасац, организован од чланова
Добровољног ватрогасног друштва из овог места крајем 19. века. Убрзо после тога оснива се и
Немачки каравуковачки спортски клуб, који је организовао утакмице са клубовима из околних
места и ангажовао играче из: Бача, Богојева, Оџака итд. Они су чезама долазили у Каравуково
и добијали су 50 динара по одиграној утакмици. После Другог светског рата у Каравукову се
оснива велики број спортских организација, неке од њих су: Фудбалски клуб Полет,
Стонотениски клуб, Друштво за телесно васпитање Партизан, Рукометни клуб Партизан, Шах
клуб Каравуково, Клуб малог фудбала Полет, Карате клуб Симпо итд. 4
Један од најстаријих спортских клубова у општини је Фудбалски клуб БСК из Бачког
Брестовца. Фудбал у Бачком Брестовцу оживели су студенти који су из Беча донели прву
фудбалску лопту у место.Клуб је основан 1913.године, а један од најутицајнијих чланова
оснивачког одбора био је Мартин Штумфегер, сеоски учитељ. Клуб је своју прву утакмицу
одиграо у Вепровцу (данас Крушчић) која је завршена без победника, са само једних упорним
навијачем на трибинама, пошто су се остали разбежали, због невремена.У клубу је после
Првог светског рата играло неколико знаменитих српских интелектуалаца, између осталих и
Брестовчанин Љубиша Протић, будући члан Војног комитета при Покрајинском комитету
КПЈ-а. Између два рата у Брестовцу се оснива и други фудбалски клуб, под именом Фудбалски
актив Соко,тако Б.Брестовац постаје једно од ретких малих места са два фудбалска клуба у
региону.5
У Лалићу први спортски клуб, организован је од стране локалне соколске дружине, која се
углавном бавила гимнастиком и промовисала значај телесног васпитања. Убрзо после тога
прве фудбалске лопте стижу у Лалић, једну доноси, ђак Трговачке школе у Чехословачкој,
Стефан Турчан, а другу Јанко Грња, гимназијалац из Петровца, који је основао и први
фудбалски клуб. Назвао га је Славија, по узору на Славију из Петровца, а 1933. овај и још два
клуба (један српски, и један словачки), оснивају СШК Славија, Лалић. После Другог светског
рата клуб на кратко мења име у СШК Дрмџија, а касније у ФК Панонија. Клуб учествује у
регионалним међу-општинским лигама током седамдесетих година, и наступа на
међународном турниру у Турчјанским Ћеплицама. 6
2

https://sr.wikipedia.org/wiki/ФК_Текстилац_Оџаци ;
http://www.ico.rs/obelezen-vek-postojanja-belog-sporta-u-odzacima/ ;
4
Бошко Ђорђевић, Каравуково-кратка монографија, Каравуково, 1999 ;
5
Владислав Баја Бељански, БСК Бачки Брестовац, Бездан, 1988 ;
6
Непознати аутор, музејски списи;
3
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2.2. Географски положај општине Оџаци
Општина Оџаци се налази у Западном делу Бачке, на левој обали Дунава у дужини од
9,5 км, на 45 30′14” северне географске ширине и 19 15′24” источне географске дужине.
Територијално припада Западно-Бачком округу АП Војводине,Републике Србије.Окружена је
општинама Апатин,Сомбор,Кула,Врбас,Бачка Паланка,Бач и на Дунаву се граничи са
Републиком Хрватском.
Општина Оџаци има изузетно повољан геостратешки положај због близине граничног
прелаза ка: Републици Хрватској (23 км удаљености од прелаза Богојево-Ердут) и Мађарској
(60 км удаљености од прелаза Бачки Брег).
Територија општине Оџаци се простире на површини од 41.115, 89 ха. Састоји се од
девет катастарских општина: К.о. Оџаци, К.о. Бачки Грачац, К.о. Бачки Брестовац, К.о. Српски
Милетић, К.о. Богојево, К.о. Каравуково, К.о. Дероње, К.о. Ратково, К.о. Лалић.

Слика. Мапа општине Оџаци

По величини територије, општина Оџаци спада међу мање општине на подручју АП Војводине.
Општински центар, насеље Оџаци, се налази у средишту територије општине, док су остала
насеља зракасто распоређена око општинског центра.
Општина Оџаци је лоцирана на више саобраћајница:
 Аутопут (Коридор Х): повезаност са Коридором Х, излаз на аутопут Е-75
 Магистрални путеви: М-3 граница Србије са Републиком Хрватском (Богојево-Оџаци-КулаСрбобран-Кикинда); М-18 граница Републике Србије са Мађарском (Бачки Брег-Сомбор-ОџациБачка Паланка)
 Железничке линије: Оџаци-Нови Сад, Оџаци-Сомбор
 Аеродром: Београд 139 км, Осијек (Република Хрватска) 55 км
 Водни: Дунав, Коридор VII
Општина Оџаци се налази 59 км северозападно од Новог Сада, 139 км северозападно од
Београда, 296 км југозападно од Будимпеште.
2.3. Основни демографски подаци
2.3.1. Демографске карактеристике и кретања 7
Према попису становништа обављеном 2002. године општина Оџаци је имала 35.439
становника, међутим попис становништва обављен 2011. године показао је да је тај број драстично
смањен и данас општина Оџаци има 31.096 становника.

Графикон 1.Кретање броја становника од 2002 – 2011.год.8

7

Извод из Стратегије локалног одрживог развоја општине Оџаци 2015-2020.
Републички завод за статистику (подаци из 2011. године)

8
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Према том истом попису из 2011. године полна структура показује да је однос мушког
и женског становништва углавном равномеран, 49% према 51%. Што се тиче старосне
структуре, проценат становника испод 14 година је 12,5% док је оних преко 65 година 18,1%.
Просечна старост становника општине Оџаци је преко 43.7 година, што је чини
општином са врло старом популацијом, а има директан утицај на структуру и конкурентност
запослених на подручју општине. Иако је последњих 10 година број становника опао за 8.8%,
занимљиво је да није било већих промена у броју радно активног становништва које се у истом
периоду смањило само за 3%. Природни прираштај у општини Оџаци је већ дуги низ година
негативан и наставља да пада. Поређења ради, природни прираштај је 1999. године био -7,8, а
2005. године -11,7.
Табела1.Укупан број становништва по насељеним местима у општини Оџаци9
Насељена места

Укупан број становника

Лица у иностранству

Укупан број домаћинстава

Оџаци
Бачки Брестовац
Бачки Грачац
Богојево
Дероње
Каравуково
Лалић

8795
2721
2295
1744
2490
4233
1340

187
73
57
16
81
110
82

3365
1079
898
696
800
1499
563

Ратково
Српски Милетић

3408
3070

46
91

1195
1100

Проценат сеоског становништва у односу на укупан број становника је 70.1%. У
општини Оџаци преовлађује породични тип становања са просечном величином домаћинства
од 2,72 чланова.
Табела2.Домаћинства према броју чланова, по попису 2011.године10
Укупно 1 члан 2 члан 3 члан 4 члан
Општина Оџаци 11.073 2.648 3.099
2.045 1.948

5 члан
826

6 чланова и
више
507

Просечан бр. чл.
домаћин.
2.72

Табела3.Упоредни преглед броја становника11
Број становника у општини
Укупна промена бр. становника у општини
Стопа раста бр. становника у општини (%)
Број становника у округу
Укупна промена бр. становника у општини

2002.
35.582
214.011

2011.
31.096
-4.486
-12,6%
193.467
-9,6%

Табела4.Дневне миграције ученика и студената из општине Оџаци12
Број студената/ученика (2011.)
Миграције у оквиру исте општине
457
Миграције у друге општине
279
Миграције у другу област
468
Миграције у иностранство
5
Укупно
1209

Свакодневне миграције ђака у оквиру исте општине, условљене су постојањем
средњих школа само у општинском центру. До миграција у друге општине долази услед,
непостојања у општинском центру, одређених профила образовања. Највећи део студената
своје високо образовање стиче на универзитету у Новом Саду. О студентима се мало води
рачуна, па самим тим, мали део студената се одлучује за повратак у оџачку општину. Највеће
миграције се јављају у периоду од 2008-2012 године, а основни и једини разлог је егзистенција.
Становништво у потрази за послом одлази у велике градове и индустријске центре. Највећи
део одлази у Нови Сад.
9

Попис становништва у Републици Србији 2011.године
Попис становништва у Републици Србији 2011.године
11
Републички завод за статистику
12
Републички завод за статистику
10
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Табела5.Oбразовна структура становништва13
Средње
стручне
Без
Непотпуно
Стручна
Основно
школе у
школске основно
Гимназија
спрема
образовање
трајању
спреме образовање
од 4
године

Број

967

3142

6081

1409

6360

Средње
стручне
школе у
трајању
мање од 4
год

6153

Специјализац
ија
Више
Високо
после образовањеобразовање
средње
школе

94

838

1292

Највећи број становника има средње стручно образовање у трајању од 4 године чак 24%,
док веома мали број становника има високо образовање (мање од 5%). Основни разлог малог
броја високо образованог становништа је остајање у градовима у којима су стицали образовање.
Жеља за животом у граду и бег од руралне средине, као и веће могућности запослења, основни
су разлози малог броја високо образованог становништва у општини.

Табела 6.Приказ броја становника који раде ван општине Оџаци14
Бројстановника који обављају делатност у другој општини
Број становника који обављају делатност у другој области
Број становника који обављају делатност у иностранству

357
498
4

Стратешки циљеви у наредном периоду би требало бити: прекид негативног пада броја
становника у општини као и повећање броја високо образованог становништва. Неопходно је
створити услове за повратак становиштва у руралне средине.
2.3.2. Образовне институције у општини Oџаци
НАЗИВ УСТАНОВЕ
МЕСТО
БР.ЂАКА
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
ОЏАЦИ
353
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ОЏАЦИ
283
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
143
ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
БАЧКИ ГРАЧАЦ
131
ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
СРПСКИ МИЛЕТИЋ
201
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
БОГОЈЕВО
143
ОШ „НЕСТОР ЖУЧНИ“
ЛАЛИЋ
82
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
КАРАВУКОВО
255
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
ДЕРОЊЕ
152
ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
РАТКОВО
232
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОЏАЦИ
318
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ОЏАЦИ
265
П.У. „ПОЛЕТАРАЦ“
НА НИВОУ ОПШТИНЕ
261
Укупан број деце у образовним установама на територији општине Оџаци износи 2819.15
3. АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА У СПОРТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ОЏАЦИ
У општини Оџаци је регистровано 60 спортских клубова и спортских организација из
19 грана спорта од тога чак 8 из прве категорије спортова по категоризацији Министарства
омладине и спорта Републике Србије. Клубови и организације су умрежени као чланови
Спортског савеза општине Оџаци. 2014. године у нашој општини има 1.333 регистрована
такмичара16..Школски спорт обухвата такмичења 10 основних и две средње школе, просечно у
школама има 5 спортских секција. У клубовима тренира 31,47% укупног броја школске деце
основношкоског узраста.17
13

Републички завод за статистику
Републички завод за статистику – попис 2011.
15
Евиденција општинске управе Оџаци-одељење друштвених делатности 15.10.2015.г.
16
Број такмичара који су извршили лекарске прегледе до 25.11.2014.г.
17
Стратегија локалног одрживог развоја општине Оџаци 2015-2020.г
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По критеријумима за суфинансирање у области спорта на територији општине Оџаци у
2015 години 31 спортска организација припада националним гранским спортским савезима
преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији(Службени
гласник РС, бр. 72/2011, 3/2012, 25/2013) а на основу члана 120. став 2. Тачка1) Закона о
спорту ( Службени гласник РС 24/11) и директно је финансиран из буџета општине.
Проблеми спортско-рекреативних клубова и удружења на територији општине Оџаци,
утврђени упитником односно обрасцем за спортско-рекреативне клубове и удружења су, поред
основног проблема у смислу недовољно финансијских средстава на основу којих би клубудружење могао нормално функционисати, следећи18:
 Непостојање просторија у власништву или у дугорочно решеном уговору о коришћењу
спортских објеката које клуб или удружење користи, углавном су то приватне куће,
канцеларије месних заједница, старе учионице које нису у функцији итд.
 Потреба за адаптацијом постојеће инфраструктуре спортских објеката, односно
опремањем просторија, санацијом терена и фискултурних сала у којима клубови и удружења
имају тренинге и такмичарске наступе.
 Потреба за набавком спортске опреме, реквизита, лопти и осталих средстава
неопходних за нормално функционисање клубова и удружења.
 Потреба за куповином одређене информатичке опреме неопходне за функционисање
клуба (рачунари, приступ интернету и слично).
 Недостатак средстава за едукацију и усавршавање стручног кадра.
3.1. Фокусирање – SWOT анализа развоја спорта

РАЗВОЈ СПОРТА

СНАГЕ
- Повољан геостратешки положај (близина
границе са Р. Хрватском и Р. Мађарском, Дунав,
Коридор 7
- Постоји 60 клубова и спортских
организација (19 спортских грана) који су
умрежени у систему Спортског савеза општине
Оџаци
- Постојање
изграђених
капиталних
спортских објеката: спортско пословног центра
(спортске хале) у Оџацима, олимписјког
отвореног базена у Оџацима, неколико мањих
отворених спортских објеката за више спортова
и сл.
- Постоји мрежа образовних институција
(основне, средње школе) чија спортска
инфраструктура је у функцији спорта

ШАНСЕ
Прекогранична сарадња (Фонд ЕУ) у
смислу обнове и изградње адекватне спортске
инфраструктуре у циљу поспешивања спортских
активности на свим нивоима.
Удруживање спортских клубова из исте
гране спорта
Повећање базе кроз квалитетнији
приступ деци предшколског и школског узраста.
Повећањем
едукованости
кадра
постизање запаженијих спортских резултата.

СЛАБОСТИ
- Лоше материјално стање
у спортским
организацијама
- Спортска инфраструктура која не одговара у
потпуности потребама развоја спорта.
- Генерално лоше стање спортске инфраструктуре
- Генерално слаба едукованост стручног и
руководећег кадра.
- Релативно мали проценат укључености деце у
спорт
- Нерешени имовинско правни односи спортских
објеката
- Слаба информатичка опремљеност
- Непостојање већег броја смештајних капацитета
у нашој општини.
- Високи трошкови превоза спортиста
- Неадекватно решен систем школског спорта
- Неактивност клубова и спортских организација
ПРЕТЊЕ
- Могућност пада вредности расположивих
средстава за спорт
- Одлив високообразовних кадрова
- Одлив спортских талената
- Економска криза
- Низак стандард грађана
- Бирократске процедуре
- Неактивност
клубова
и
спортских
организација
- Недостатак визије и стратегије у клубовима
и спортским организацијама

На основу изнесених проблема потребно је стратешки решити приступ спорту, у
смислу дугорочног решавања основе развоја спорта коју препознајемо у инфраструктурном
решавању спортских објеката и приближавању спорта свима. Дакле, потребно је пројектно
решити потребну, стратешки утврђену, спортску инфраструктуру и где је могуће отклонити
правно имовинске проблеме за несметано и правилно коришћење спортских објеката. Тиме би
се дугорочно решио развој спорта у општини Оџаци.
18
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С друге стране потребно је спорт приближити свима посебно најмлађима са
свеобухватним приступом школском спорту којег сматрамо базом будућег развоја спорта.
Наравно, посебно место у стратегији заузимају инвалиди, жене и друге групе којима је такође
потребно посветити пажњу. Приступ приближавања спорта свима би требало да прошири базу
спортских клубова, тј. бројност чланова те би преко чланарина и реализацијом разних
пројеката клубови обезбедили средства за несметано функционисање, а тиме и услове за
константну едукацију и усавршавање стручног кадра који је неопходна основа правилног
функционисања клубова и предуслов за постизање врхунских резултата. Спортски савез
општине Оџаци као организација уз локалну самоуправу системски подржава спортске
клубове и организације те ће и у будућности тостратешким приступом чинити.19
4. Приоритети Програма развоја спорта
4.1. ШКОЛСКИ СПОРТ
Извесно је да, осим природних фактора,на физички развитак значајно утиче и социјални,
односно средински фактор. Логички произилази да, физички развитак није само природни, већ
и социјално условљен процес, што значи да се на њега може деловати и споља. Са друге
стране, бројна истраживања су показала да се смањена моторна активност негативно одражава
нарочито на организам у развоју и лако доводи до промена, до предпатолошких стања која се
изражавају у бржем замарању, како при физичком, тако и при интелектуалном раду, до
слабљења вегетативних функција, заостајања у развоју, поремећаја срчаног ритма и
централног нервног система итд.
Моторни дефицит најнеповољније се одражава у периоду интезивног раста, због чега
оптимални кретни режим управо у том периоду добија и посебно значење. Опште је познато да
садашњи кретни режим код већине школске и предшколске деце ни из далека не задовољава
чак ни минималну хијерархијску норму. С тим у вези, мора се узети у обзир и чињеница, да
осујећење потребе за кретањем, па према томе и пропусти у организацији адекватног физичког
вежбања, доводе до постепеног гашења те потребе, услед чега еца бивају ускраћена да
правовремено развију своју моторику и стекну неопходна моторна умења и навике.
Сасвим је извесно да осујећење потребе за кретањем наноси огромне и ненадокнадиве
штете.
Зато је неопходно да правилно и перманентно усмеравамо и делујемо на повећање
активности деце у спорту, чиме ћемо добити много.
Основу школског спорта представља физичко васпитање. Школски спорт и школско
физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и сложеним везама и међусобно се
допуњују, делећи заједничке темељне циљеве, допринос здрављу и складном развоју личности.
Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну базичне кретње, вештине и неопходна
знања, формирају позитивне ставове према физичкој активности и спорту припремајући их за
активан начин живота. Бављење школским спортом омогућава деци и младима да кроз
такмичења различитог нивоа унапреде своје моторичке способности, социјалне вештине и
самопоштовање и може представљати прелаз ка бављењу спортом у спортским клубовима,
орјентисани на постизање врхунског спортског резултата.20
Основна улога школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол,
способности и друге разлике омогући учествовање у спортским активностима и тако
допринесе физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење спортом
у школи. Према Закону о спорту из 2011.године члан 143. Школски спорт дефинише на
следећи начин: „Школски спорт обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске
активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска
такмичења која се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и
програмом утврђеним у складу са законом.“

19

Исто.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину: Стратегија развоја школског спорта 2013.
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Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота
развоја спорта и врхунског спортског резултата, а оно што школе чине посебно подесним
амбијентом за унапређење здравља и спорта у једној средини јесу следеће карактеристике:21
 Велики обухват деце
 Школа има обавезу и одговорност да подстиче све аспекте развоја деце и младих
 У школи раде стручњаци различитог профила
 Школе сарађују са родитељима и локалном заједницом
 Школе располажу простором и опремом за бављење физичком активношћу и спортом
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за омасовљавање
и развој спорта у општини и да буде спона између школа, спортских клубова и удружења.
На графикону су приказани уочени проблеми и утврђене активности које се планирају
спровести како би се остварили планирани циљеви.

4.2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ И СПОРТ ЗА СВЕ
Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни
документи у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом,с тим да такво
бављење мора бити хумано,слободно и добровољно,здраво и безбедно,у складу са природном
средином и друштвеним окружењем,фер,толерантно,етички прихватљиво, одговорно,
независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим
грађанима под једнаким условима без обзира на узраст,ниво физичке способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Циљ Стратегије развоја спорта у Републици Србији а и овог Програма је да се креира, очува
и унапреди способан, одржив и координиран рекреативни спорт који може да обезбеди
квалитетне могућности за учешће у својим програмима за што већи броја грађана
Републике Србије. У том погледу треба подстицати све облике спортске рекреације и
коришћења свих потенцијала светског покрета „спорта за све”.
Кроз реализовање рекреативних програма грађани општине Оџаци остварили би бројне
користи:унапређење индивидуалне здравствене заштите,посебно борбе против растућег
проблем гојазности;унапређење здравља,превенције болести и рехабилитације; допринос
кохерентнијем и одрживијем развоју друштва;очување животне средине; спречавање
антисоцијалног понашања;омогућавања младим људима најбоље могуће стартне позиције за
даљи живот;омогућавање што дуже радне ангажованости и развоја радних способности;
повећање индивидуалних и колективних способности, посебно жена; обезбеђење једнакости
полова; борба против дискриминације и маргинализације; спречавање полне дискриминације,
дискриминације особа са инвалидитетом, старих и сиромашних; спречавање дискриминације
21
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припадника других етничких група и предупређење сукоба; подстицање друштвене
интеграције; стварање повољнијих услова за рехабилитацију и реинтеграцију избеглица;
подстицање сарадње и друштвене покретљивости; заштита људскиh права; подизање
образовних критеријума.22
4.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА
Циљ је да се препознају најталентованији спортисти Републике Србије,да се повежу наука
и пракса ради постизања врхунских спортских резултата и да се талентима и већ рангираним
врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим узрасним категоријама
и,последично, обезбеде услови за боље позиционирања Републике Србије на међународној
спортској сцени.
Бављењe спортом на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на одговарајуће
начине,у сарадњи са релевантним спортским организацијама.Подршка треба да покрива
подручја као што су:препознавање талента и саветовање;пружање одговарајућих услова; развој
бриге и подршке кроз спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз
примену научних метода;едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у
обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских екипа.
Методи пружања одговарајуће непосредне или посредне подршке спортистима и
спортисткињама који показују изузетне спортске квалитете треба да буде развијено у сарадњи
са спортским организацијама, како би се спортистима омогућио пун развој њихових спортских
и људских капацитета, уз поштовање њихове личности и физичког и моралног интегритета.23
РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката .
Циљ овог Програма је да се развије и унапреди спортска инфраструктура на територији
општине Оџаци у Републици Србији. У свим досадашњим анализама потврђено је да је
спортска инфраструктурау значајној мери девастирана и изражена је потреба да се значајна
пажња усмери ка реконструкцији постојећих спортских капацитета, али и да се изграде нови
мултифункционални спортски објекти и национални тренинг центри.Подизање капацитета
спортске инфраструктуре је заједничка обавеза свих чиниоца власти од Републике до
јединицалокалне самоуправе.
То подразумева и спровођење мера чији је циљ обезбеђивање доброг управљања спортским
капацитетима,уштеде енергије и њихово безбедно и потпуно коришћење. Спортски капацитети
треба да буду прилагођени потребама посебних група,као што су веома млади, адолесценти,
матуранти,усамљени старији људи као и особе са инвалидитетом.
Имајући у виду да се недовољном динамиком уписују спортски објекти у матичну
евиденцију утврђену Законом о спорту,потребно је спровести мере подизања свести и
одговорности власника и корисника спортских објеката у погледу испуњавања обавеза
евидентирања спортских објеката и промене података о спортским објектима у матичној
евиденцији спортских објеката.
Стратегија има за циљ да се кроз њену примену развије и унапреди спортска
инфраструктура како на територији општине Оџаци тако и у Републици Србији.24
Графикон у наставку приказује евидентиране проблема и планиране активности које ће
довести до остваривања постављених циљева Програма по овом приоритету.
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Извод из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.године
Исто
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5. Циљеви и мере по приоритетима из Нацоналне стратегије развоја спорта
ШКОЛСКИ СПОРТ
7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спорт
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.1.1.1: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског
и предшколског спорта
7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у
оквиру школског и предшколског спорта
7.1.1.3: Повећано учешће ученика на школским спортским такмичењима
7.1.1.6.:Унапређено медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта
7.1.1.7.: Унапређене везе између школа и ораганизација у области спорта и подстакнути
програми у спортовима који привлаче децу
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.1.1.1.1: Обезбеђивање услова да се у вртићима и основним школама организује рад школица
спорта
7.1.1.2.1: Стварање услова да се свако дете/ученик укључи у једну школску секцију
7.1.1.3.1: Оптимизација броја-врста спортова и унапређење организације школских такмичења
7.1.1.6.1: Едукација деце и родитеља о важности физичке активности и бављења спортом
7.1.1.7.1: Акција промоције спорта у школама „Шта тренираш?“
СПОРТ ЗА СВЕ – РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима
становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
7.2.1.3: Подстакнуто значајније укључење локалне самоуправе у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.2.1.1.1: Реализација кампања које имају за циљ промоцију здравог начина живота и
рекреативних програма
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7.2.1.3.1: Подстицање оснивања спортских клубова или друштава инвалида и њихово
укључивање у систем такмичења или рекреативне активности
7.2.1.3.2.: Подстицање и подршка активности бесплатних програма рекреативног тренирања
деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
ВРХУНСКИ СПОРТ – ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и
стварање услова за развој професионалног спорта
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.3.1.1: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта
7.3.1.2: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
7.3.1.3: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.3.1.1.1: Унапређење квалитета стручног рада са спортистима
7.3.1.2.1: Успостављање програма селектирања потенцијалних кандидата по гранама спорта за
великамeђународна такмичења и обезбеђивање услова за реализацију њихових индивидуалних
програма рада
7.3.1.2.2: Успостављање система подршке посебним програмима усмереним ка остваривању
врхунских резултата
7.3.1.3.2: Афирмација врхунских спортских резултата кроз доделу одговарајућих награда и
признања
СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
7.4.1.1: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано
постојеће стање спортске инфраструктуре
7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН:
7.4.1.1.1: Прикупљање података и евидентирање спортских објеката
7.4.1.1.2: Ажурирање базе података на годишњем нивоу
7.4.1.1.2: Правно регулисано коришћење повећаног броја спортских објеката са адекватним
планом коришћења
7.4.1.2.1: Успостављање система подршке изради пројеката адаптације, реконструкције и
изградње нових спортских објеката
7.4.1.2.2:Евидентирање пројеката адаптације, реконструкције и изградње нових спортских
објеката и израда фазног програма реализације
7.4.1.2.2:Спровођење фазног програма реализације пројеката адаптације, реконструкције и
изградње нових спортских објеката
6. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ПЕРИОД 2015-2018
Прелиминарни текст Програма развоја спорта је 16.10.2015.године на препоруку
Председника општине на седници Управног одбора Спортског савеза општине Оџаци дат на
јавну расправу. Током јавне расправе, у организацији Спортског савеза општине Оџаци,
одржано је неколико састанака са спортским клубовима, активом наставника и професора
физичког васпитања и осталим важним учесницима у функционисању спорта на територији
општине Оџаци где су дате примедбе и сугестије које су имплементиране у овај
Програм.Спортски савез општине Оџаци је такође током 2015.године извршио анализе
активности школског спорта али и финансијске анализе трошкова спорта као и упоредне
анализе са околним општинама и градовима, а све су рађене у смислу унапређења
функционисања спорта у општини и узете су у обзир приликом израде овог Програма.
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Председник општине Оџаци Решењем број: 03-1-280/2015-I од дана 16.11.2015. године је
именовао радну групу за израду Програма развоја спорта на подручју општине Оџаци за
период 2015-2018.године у следећем саставу:
1. Бојан Свилар, Општинска управа- Служба Председника општине
2. Ћуић Ненад, Општинска управа- Одељење друштвене делатности
3. Марко Перишић, канцеларија за ЛЕР општине Оџаци
4. Јелена Игњатић, Спортски савез општине Оџаци- Школски спорт
5. Михајло Сујер, Спортски савез општине Оџаци
Михајло Сујер је координисао рад радне групе и формирао текст Програма који је испред
Службе Председника општине правно уобличио Бојан Свилар.
7. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за спровођење и механизам за мониторинг и евалуацију овог Програма
донеће Општинско веће општине Оџаци.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм се објављује у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Брoj:011-4/2016-II
Дана:02.02.2016.године
Оџаци

Председник Скупштине
Горан Ђаковић,с.р.

6. На основу члана 110, 111, 120. и 209. Закона о социјалној заштити ( ,,Службени гласник
РС,, бр.. 24/11 ) и члана 39. став 1. тачка 7.Статута општине Оџаци ( ,,Службени лист
општине Оџаци ,, број 17/08 и 27/10 ), Скупштина општине Оџаци на 37. седници одржаној
дана 02.02.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите (,,Службени лист општине
Оџаци ,, број 11/2013), у члану 50. став 1. алинеја прва речи : ,, једног запосленог,, замењују
се речима : ,,два запослена ,,.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Оџаци,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-5/2016-II
Дана:02.02.2016.године
Оџаци
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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7. На основу члана 2. став 5., члана 4. став 1. и члана 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015), тачке 7.
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Службени гласник РС“ 101/2015) и члана 39. став 1. тачке 7.
Статута општине Оџаци („Службени лист општинe Oџаци“, број 17/08 и 27/10),
Скупштина општине Оџаци, на 37. седници одржаној дана 02.02.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе општине Оџаци за 2015. годину
(„Службени лист општине Оџаци“ број 20/15):
- у члану 2. под редним бројем 1. уместо броја „105“ усписује се број „103“,
- после редног броја 17.додаје се:„18. Центар за социјални рад „Оџаци“ Оџаци .....2.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-6/2016-II
Дана:02.02.2016. године
Oџаци

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић, с.р.

8.На основу 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 37.седници одржаноj 02.02.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2016. годину («Службени лист општине
Оџаци», број 20/15 члан 8. мења се и гласи:
„У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“,бр.68/2015), број запослених код корисника буџета не
може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 136 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 10 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 60 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 9 запослених у предшколским установама на одређено време;
- 13 запослених у установама културе на неодређено време;
- 4 запослених у установама културе на одређено време;
- 6 запослених у јавним предузећима на неодређено време;
- 2 запослена у Центру за социјални рад на неодређено време;
- 1 запослени у Центру за социјални рад на одређено време.
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Овом Одлуком о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.
овог члана.
У складу са наведеним законом из става 1. овог члана максималан број запослених на
неодређено и одређено време у јавним предузећима и установи чије се плате финансирају
из прихода јавних предузећа и установе може бити:
- 83 запослених у јавним предузећима на неодређено време;
- 7 запослених у јавним предузећима на одређено време;
- 5 запослених у туристичкој установи на неодређено време“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-7/2016-II
Дана:02.02.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

9.На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење и 68/15)
и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“,
бр.17/08 и 27/10) Скупштина општине Оџаци на 37. седници одржаној дана 02.02.2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “MAРКО ОРЕШКОВИЋ“ БАЧКИ ГРАЧАЦ
I
Разрешавa се дужности члана Школског одбора Основне школе “Марко
Орешковић” Бачки Грачац, из редова Савета родитеља, даном доношења овог решења:
1.
Иванић Кристина.
II
Именује се за члана Школског одбора Основне школе “Марко Орешковић” Бачки
Грачац, из редова Савета родитеља, наредног дана од дана доношења овог Решења:
1. Лабус Анкица.
Мандат именованом члану траје до истека мандата Школском одбору.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора
Основне школе “Марко Орешковић” Бачки Грачац (“ Службени лист општине Оџаци ”
број 14/2014 и 3/15 ).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Oбразложење
Овлашћени предлагач Савет родитеља Основне школе „Марко Орешковић“ Бачки
Грачац је дана 28.12. 2015. године, поднео захтев да Скупштина општине разреши
дужности члана Школског одбора из редова Савета родитеља Иванић Кристину, због
престанка основа по ком је именована, а да се за члана Школског одбора из редова Савета
родитеља именује Лабус Анкица.
Како је предлог дат од стране овлашћеног предлагача, у складу са чланом 55.став
3.тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС»,
бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15-аутентично тумачење и 68/15), Скупштине општине је
донела Решење као у диспозитиву.
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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:02-2/2016-II
Дана:02.02.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

10.На основу члана

39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци» бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 37. седници, одржаној
02.02.2016. године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада за 2016. годину Установе за физичку
културу Спортско – пословни центар „Оџаци“ Оџаци број 13/2016 од 11.01.2016.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-4-1/2016-II
Дана:02.02.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

11. На основу члана 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15),
члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број
17/08 и 27/10) Председник општине доноси:
РЕШЕЊЕ
I
Утврђују се као директни корисници буџетских средстава у 2016. години:
- Скупштина општине,
- Председник општине и Општинско Веће,
- Општински правобранилац,
- Општинска управа.
II
Утврђују се као индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години:
- Месна заједница Бачки Брестовац,
- Месна заједница Бачки Грачац,
- Месна заједница Богојево,
- Месна заједница Дероње,
- Месна заједница Каравуково,
- Месна заједница Лалић,
- Месна заједница Оџаци,
- Месна заједница Ратково,
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- Месна заједница Српски Милетић,
- Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци,
- Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Оџаци,
- ЈП „Дирекција за изградњу“ Оџаци,
- Фонд за популациону политику општине Оџаци,
- Установа за физичку културу Спортско-пословни центар „Оџаци“ Оџаци,
- Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Оџаци.
III
Утврђују се остали корисници буџетских средстава у 2016. години:
- Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци,
- Јавно комунално предузеће „Брестком“ Бачки Брестовац,
- Туристичка организација општине Оџаци.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Број: 03-1-10/2016-I
Дана: 14.01.2016. године
ОЏАЦИ

Председник општине
Душан Маријан,с.р.

12.На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07), члана 57. став 1.тачка 8. Статута општине Оџаци ("Службени лист
општине Oџаци", брoj 17/08, 27/10) и Локалног акционог плана запошљавања општине
Оџаци за 2016. годину ("Службени лист општине Oџаци", број 1/2016) Председник
општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за спровођење мера и програма Локалног акционог плана
запошљавања општине Оџаци за 2016. годину у следећем саставу:
1. Љубомир Белић, председник
2. Александра Рашетић, члан
3. Јелена Бабић, члан
II
Комисија спроводи мере и програме активне политике запошљавања, предвиђене
Локалним акционим планом запошљавања општине Оџаци за 2016. годину.
Комисија има задатак да разматра пријаве на јавне позиве које расписује
Председник општине у циљу реализације
мера и програма активне политике
запошљавања, да разматра пристигле пројекте за организовање и спровођење јавних
радова, да сачини предлоге одлука неопходних за реализацију мера и програма активне
политике запошљавања и врши и друге послове који произилазе из ових задатака.
III
Стручне, административне и друге послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за финансије и привреду.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
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V
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-15/2016-I
Дана: 15.01.2016.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан,с.р.

13. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци “ бр. 17/08, 27/10), а у складу са Решењем о употреби
текуће буџетске резерве број: 02-1/2016-III од дана 26.1.2016.године, Председник општине
Оџаци дана 27. јануара 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2016.
годину („Службени лист општине Оџаци“, број 1/2016) „Програми и мере активне
политике запошљавања за 2016. годину“ у делу „Организовање јавних радова од интереса
за Општину ради запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица“
уместо:
„Средства за организовање јавних радова од интереса за Општину планирана су у
износу од 15.000.000,00 динара. Локалним акционим планом запошљавања општине
Оџаци за 2016. годину предвиђена је расподела средстава на следећи начин: 3.000.000,00
динара је опредељено за конкурисање на Позив Министарства а 12.000.000,00 динара за
самостално финансирање јавних радова.“
уписује се:
„Средства за организовање јавних радова од интереса за Општину планирана су у
износу од 16.000.000,00 динара. Локалним акционим планом запошљавања општине
Оџаци за 2016. годину предвиђена је расподела средстава на следећи начин: 3.000.000,00
динара је опредељено за конкурисање на Позив Министарства а 13.000.000,00 динара за
самостално финансирање јавних радова.“
II
У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2016.
годину („Службени лист општине Оџаци“ број 1/2016) „Средства за реализацију“, у делу
„Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања
општине Оџаци за 2016. годину“, у табеларном приказу, уместо:
Број
1.
2.
3.
4.
Укупно
уписује се
Број
1.
2.
3.
4.
Укупно

Мера активне политике запошљавања
Организовање јавних радова
Стручна пракса
Обука на захтев послодавца
Ново запошљавање

Средства
15.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.000.000,00

Мера активне политике запошљавања
Организовање јавних радова
Стручна пракса
Обука на захтев послодавца
Ново запошљавање

Средства
16.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
21.000.000,00
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У текстуалном делу
уместо:
„За реализацију су предвиђена средства у износу од 15.000.000,00 динара..“
уписује се:
„За реализацију су предвиђена средства у износу од 16.000.000,00 динара.“
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Број: 03-1-19/2016-I
Дана: 26.1.2016. године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан,с.р.

14.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 2016.годину („Сл.лист општине
Оџаци“ бр. 11/2015), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Бањеглав Звонко из Бачког Грачаца разрешава се дужности члана Комисије за израду
нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Оџаци за 2016. годину.
II
Рајачић Мане из Бачког Брестовца именује се за члана Комисије за израду нацрта
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини
Оџаци за 2016. годину.
III
Овим Решењем врши се измена тачке II. Решењa о образовању Комисије за израду
нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2016.годину (“Сл.лист општине Оџаци” бр. 11/2015).
IV
Ово Решење ће се примењивати наредног дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:03-1-35/2016-I
Дана:29.01.2016. године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан,с.р.
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