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18. На основу тачке 3. и 5.Одлуке распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије“, број 10/2017)
и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци (''Службени лист општине Оџаци'' број
17/08 и 27/10), Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници одржаној 22.02.2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радно-правни статус, односно начин вршења функције
председника, чланова и секретара Привременог органа општине Оџаци (у даљем тексту :
„Привремени орган“).
Члан 2.
У Привременом органу функцију на сталном раду обављају:
1.Један члан Привременог органа и
2.Секретар Привременог органа.
Функционери на сталном раду остварују права из радног односа у оквиру Општинске
управе општине Оџаци.
Члан 3.
У Привременом органу функцију волонтерски обављају:
Четири члана Привременог органа.
Члан 4.
Привремени орган општине Оџаци ће донети посебан акт о коефицијентима за
обрачун плата, накнадама и другим примањима председника, чланова и секретара
Привременог органа.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе донеће појединачна
акта о начину вршења функције, зарадама, накнадама и другим примањима председника,
чланова и секретара Привременог органа.
Члан 5.
Ову Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-8/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ
Председник Привременог органа,
Маријан Душан

19. На основу члана 85. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр.129/2007, 83/2014др закон и 101/16-др закон) и тачке 7 Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и
образовању Привременог органа општине Оџаци Владе Републике Србије 05 број 021291/2017. од 14.02.2017.(''Сл.гласник РС'' бр.10/2017). Привремени орган општине Оџаци на
1. седници одржаној дана 22.02.2017.године, доноси
ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се организација и начин рада и одлучивања Привременог
органа општине Оџаци (у даљем тексту Привремени орган), права и дужности Председника
и чланова Привременог органа и друга питања од значаја за рад Привременог органа.

29

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 2/2017 22.02.2017.године
Члан 2.
Привремени орган користи печат Скупштине општине Оаци.
Члан 3.
У вршењу својих права и дужности Привремени орган ради и одлучује на седницама
којима присуствује већина од укупног броја чланова Привременог органа.
Члан 4.
Рад Привременог органа је доступан јавности.Јавност се може ограничити и искључити
у случајевима предвиђеним Законом или кад то одлучи Привремени орган на предлог
Председника Привременог органа (у даљем тексту Председник).
Члан 5.
Привремени орган обавља послове из надлежности Скупштине,Председника и
општинског већа утврђене Законом, Статутом општине Оџаци до конституисања Скупштине
и извршних органа општине Оџаци.
САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 6.
Привремени орган има Председника и четири члана које је именовала Влада Републике
Србије Решењем 24 број 119-1293/2017 од 14.02.2017.године (''Сл.гласник РС'' бр. 10/2017).
Привремени орган представља Председник Привременог органа, који организује рад
Привременог органа, председава седницама Привременог органа и стара се о правилној
примени одредаба овог пословника .
Председник Привременог органа представља и заступа Општину, усмерава и усклађује
рад Општинске управе.
У случају спречености Председника, замењује гачлан привременог органа којега
писмено овласти Предсеник.
Члан 7.
Привремени орган именује Секретара који пружа континуирану правну помоћ и који се
стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница
Привременог органа и руководи административно-правним пословима везаних за његов рад.
Секретара именује Привремени орган на предлог Председника Привременог органа,
већином гласова од укупног броја чланова Привременог органа.
Члан 8.
За Секретара Привременог органа може бити именовано лице са завршеним правним
факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање пет година.
Привремени орган може на образложени предлог председника или члана Привременог
органа разрешити секретара на исти начин на који је именован.
РАДНА ТЕЛА
Члан 9.
За разматрање појединих питања из свога делокруга, утврђивање предлога за њихово
решавање Привремени орган може образовати радна тела.
Радно тело чине председник и два члана.
Председник радног тела именује се из реда чланова Привременог органа.
Чланови радног тела Привременог органа могу бити и грађани.
Председник радног тела нема накдаду за рад у радном телу,док остали чланови радног
тела ако нису запослени у јавном сектору имају накнаду за рад .
Члан 10.
Радна тела разматрају материјале достављене Привременом органу на одлучивање пре
њиховог разматрања на седници Привременог органа, оцењују целисходност предложених
решења и дају мишљење о достављеном материјалу.
Састав и надлежност радних тела утврђује се актом о њиховом образовању у складу са
законом.
На начин рада радних тела Привременог органа сходно се примењују одредбе овог
пословника.
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СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 11.
О припремању седнице Привременог органа стара се Председник уз помоћ Секретара
као и стручна служба за скупштинске послове.Поред тога припремање материјала за саму
седницу Привременог органа врши општинска управа општине Оџаци односно други
обрађивач за питања из своје надлежности и они сносе одговорност за законитост предлога.
Нацрти аката достављају се Председнику који на основу приспелих предлога предлаже
дневни ред седница Привременог органа.Нацрти општих и појединачних аката треба да
садрже образложење, правни основ и разлоге за доношење аката.Ако се тим актима стварају
финансијске обавезе за буџет образложење треба да има процену износа финансијских
средстава за његово спровођење.
Предлози, анализе, извештаји и други документи поред образложења треба да садрже и
Закључак који се предлаже Привременом органу.
Члан 12.
Предлог дневног реда седнице утврђује Председник на основу приспелих предлога.
САЗИВАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ
Члан 13.
Привремени орган ради и одлучује на седницама.
Седнице Привременог органа сазива председник по потреби а најмање једном
месечно.У случају одсуства или спречености председника седницу сазива и њима преседава
члан привременог органа којега је Председник писмено овластио.
Председник је дужан да сазове седницу ако то писменим путем затраже најмање три
члана Привременог органа и то у року од пет дана од дана подношења захтева а да се сама
седница одржи најкасније у року од осам дана од дана подношења захтева.
Ако председник не сазове седницу седницу може сазвати било којичлан Привременог
органа у предлогу за сазивање седнице на начин утврђен овим пословником.
Предлог мора бити сачињен у писаном облику, да садржи предлог дневног реда и
писани предлог аката који ће бити разматрани на седници (правни основ и образложење за
сваку тачку предложеног дневног реда).
Седница се може одржати и телефонским путем уколико за то постоје оправдани
разлози.
О припреми седнице стара се председник уз помоћ секретара Привременог органа.
Члан 14.
Позив за седницу садржи време и место одржавања седнице и уз њега се доставља
записник са претходне седнице као и материјал који ће бити разматран.
Седнице привременог органа сазивају се најкасније три дана пре њеног одржавања а
изузетно када Председник процени да за то постоје оправдани разлози у том случају овај рок
може бити и краћи а сама седница се може сазвати и телефонским путем а материјал за
седницу се доставља непосредно пред саму седницу.
Члан 15.
На седницу Привременог органа се могу позвати начелник општинске управе,
руководиоци организационих јединица као и други обрађивачи-предлагачи аката који су
предмет разматрања на самој седници.
Лицима из става 1.овог члана се доставља само материјал за тачке предложеног
дневног реда за које су позвани.
ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 16.
Председник или члан којег он овласти у случају спречености, или члан кога овласте
чланови Привременог органа који су заказали седницу у случају када председник по
њиховом захтеву није заказао седницу, отвара седницу и по извештају о присуству утврђује
да ли постоји кворум за рад и одлучивање.
Привремени орган ради и одлучује на седници којој присуствује већина од укупног
броја чланова Привременог органа.
Ако се на седници констатује да не постоји већина за рад и одлучивање председавајући
одлаже седницу за одређени дан и час са истим дневним редом.
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Члан Привременог органа који је спречен да присуствује седници Привременог органа
или из одређених разлога треба да напусти седницу, дужан је да о томе обавести
председника о чему председник обавештава Привремени орган.
У нарочито оправданим и хитним случајевима као што су елементарне непогоде,
угрожавање живота и здравља људи, помоћ социјално угроженим, Председник може
одлучити да се седница Привременог органа одржи телефонским путем уз вођење посебног
записника о свим тим околностима.
Члан 17.
Дневни ред се утврђује на почетку сваке седнице Привременог органа.
Измене и допуне предложеног дневног реда може предложити сваки члан Привременог
органа најкасније до усвајања дневног реда седнице Привременог органа, предлог за измену
мора садржати правни основ и и образложење.
Предлози се достављају Председнику у писаном облику са образложењем и
одговарајућим материјалом, који се члановима Привременог органа достављају најкасније до
усвајања дневног реда.
Привремени орган се изјашњава о сваком предлогу за измену и допуну предложеног
дневног реда, као и предлог дневног реда у целини.
Члан 18.
Након утврђивања дневног реда прелази се на рад по појединим тачкама усвојеног
дневног реда.Прва тачка је усвајање записника са претходне седнице.
Предлагач акта има право да учествује у претресу до закључења претреса да даје
објашњења и своје мишљење као и да повуче предлог акта све до завршетка претреса на
седници.
ТОК СЕДНИЦЕ
Члан 19.
Пријава за реч подноси се Председнику по отварању претреса и може се подносити све
до закључења претреса.
Председник даје реч говорницима по реду пријављивања и нико не може да говори пре
него што добије реч од председника.
Председник може и преко реда дати реч представнику предлагача.
Говорник може да говори само о питању које се разматра у оквиру тачке која је на
дневном реду.
Дискусија сваког учесника у претресу може трајати најдуже 10.минута.
Уколико говорник прекорачи предвиђено време за дискусију председник ће га
опоменути а говорник је дужан да заврши говор у наредном минуту.
Члан 20.
Уколико се члан Привременог органа у своме излагању увредљиво изрази о другом
члану Привременог органа, погрешно протумачи његово излагање члан привременог органа
на кога се излагање односи има право на реплику по завршеном излагању претходног
говорника.
Одлуку о праву на реплику доноси Председник.
Реплика не може трајати дуже од 5.минута.
Говорник на чију изјаву је дата реплика има право да одговори на реплику у трајању од
пет минута.
Уколико председник не дозволи тражену реплику, члан који тражи реплику може
затражити да се о томе изјасни Привремени орган.
Члан 21.
Члану привременог органа који жели да говори о повреди пословника или повреди
утврђеног дневног реда, председник даје реч чим је затражи а по завршеном излагању
претходног говорника.
Члан Привременог органа је дужан да наведе која је одредба односно члан пословника
или утврђеног дневног реда повређена, да је цитира и образложи у чему се састоји повреда.
Трајање говора о повреди пословника или утврђеног дневног реда је пет минута.
Председник је дужан да да објашњење у погледу стављене примедбе.
32

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 2/2017 22.02.2017.године
Ако и после објашњења председника, члан Привременог органа остаје при томе да
постоји повреда, председник позива Привремени орган да без претреса одлучи о томе.
ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ
Члан 22.
Привремени орган одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Привремени орган одлучује по правилу јавним гласањем, уколико пословником или
посебном одлуком Привременог органа, о томе како ће се гласати по одређеном питању, није
одређено да се гласа тајно.
Уколико је на предлог општег акта поднет амандман, прво се гласа о амандману а
потом о предлогу у целини.
По извршеном гласању председник констатује:
- да је одлука донета једногласно,
- да је одлука донета већином гласова, уз навођење броја гласова "за" броја гласова
"против" и броја гласова "уздржан",
- да одлука није донета уз навођење броја гласова "за" броја гласова "против" и броја
гласова "уздржан".
Уколико било који члан Привременог органа изрази сумњу у резултат гласања гласање
ће се поновити појединачним изјашњавањем.
Члан привременог органа који је гласао против или се уздржао од гласања има право да
захтева да се то констатује у записник.
Када се због обимности дневног реда или због других разлога не може да се заврши
претрес по свим тачкама дневног реда, Привремени орган може да одлучи да се седница
прекине и да се закаже наставак у одређени дан и час о чему се писменим путем
обавештавају само одсутни чланови.
ЗАПИСНИК
Члан 23.
О раду на седници Привременог органа води се записник.О вођењу записника стара се
секретар Привременог органа.
У записник се обавезно уноси време и место одржавања седнице, имена
председавајућег и записничара, имена оправдано и неоправдано одсутних чланова, имена
лица која су присуствовали седници по позиву и као гости, кратак ток седнице са назнаком
питања о којима се расправљало и одлучивало и именима говорника, резултат гласања по
појединим питањима, називи свих аката донетих на седници. Председник формулише
Закључке који се уносе у записник.Исто то право има и сваки говорник у погледу
формулације својих предлога и мишљења.Записник са претходне седнице Привременог
органа усваја се по правилу као прва тачка дневног реда седнице.
Оригинали записника чувају се у документацији Стручне службе за скупштинске
послове Скупштине општине Оџаци
ПОШТОВАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА
Члан 24.
Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, Председник ће га на то опоменути и позвати
да се држи дневног реда.
Ако се говорник после другог позива не буде држао дневног реда Председник ће му
одузети реч.
ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 25.
О реду на седници Привременог органа стара се Председник.
За повреду реда на седници Председник може да изрекне меру упозорења или
одузимања речи.
Привремени орган на предлог Председникаг без претреса може да изрекне меру
удаљења са седнице.
Члан 26.
Мера упозорења изриче се члану Привременог органа који својим понашањем,
узимањем речи када му Председник није дао, који и поред упозорења Председника говори о
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питању које није на дневном реду, ако прекида говорника у излагању или добацује, односно
омета говорника на други начин угрожава слободу говора и ако другим поступцима
нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог пословника.
Члан 27.
Мера одузимања речи изриче се члану Привременог органа коме су претходно
изречене две мере упозорења.
Члан 28.
Мера удаљења са седнице изриче се члану који и после мере упозорења, односно мере
одузимања речи омета или спречава рад на седници.
Члан коме је изречена мера удаљења дужан је да се одмах удаљи из просторије у којој
се седница одржава.
Ако председавајући редовним мерама не може да одржи ред на седници, одређује се
прекид седнице.
Члан 29.
Одредбе о одржавању реда на седници Привременог органа примењују се и на све
друге учеснике на седници Привременог органа.
ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА
Члан 30.
Привремени орган доноси: Пословник, Одлуке, решења, закључке, препоруке,
правилнике, наредбе, упутства и друге акте и даје аутентична тумачења аката које доноси.
Члан 31.
Предлог одлуке и других аката може да поднесе председник и сваки члан Привременог
органа као и Општинска управа општине Оџаци.
Предлог одлуке и других аката подноси се у писаном облику у ком се доноси и мора
бити образложен.Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за доношење, а ако се
предлогом акта стварају финансијске обавезе за буџет општине, образложење садржи и
процену финансијских средстава за његово спровођење.
Члан 32.
Предлог одлуке и других аката који је упућен Привременом органу председник
доставља члановима Привременог органа.
Ако предлог одлуке и других аката није у складу са овим пословником, председник
Привременог органа га може одбацити и затражити од предлагача да предлог одлуке и
других аката усклади са одредбама овог пословника.
Члан 33.
Предлагач одлуке и других аката има право да повуче предлог до завршетка претреса
предлога појединих аката на седници Привременог органа.
АМАНДМАНИ
Члан 34.
Предлог за измену и допуну предлога одлуке и других општих аката подноси се у
облику амандмана председнику Привременог органа у писаном облику и исти мора бити
образложен.
Амандман садржи: назив предлога акта на који се амандман односи, текст измене
односно допуне предлог који се предлажу амандманом, образложење са разлозима за
подношење амандмана и име подносиоца амандмана.
Амандман могу поднети председник и чланови Привременог органа, с тим што
предлагач акта може да поднесе амандман све до закључења расправе о том акту.
Амандман се подноси најкасније 24 часа пре почетка седнице Привременог органа.
Изузетно, амандман може да се поднесе на самој седници Привременог органа уколико
је седница заказана по хитном поступку.
О амандману се обавезно изјашњава предлагач и Председник када он није предлагач.
Члан 35.
Привремени орган одлучује о поднетим амандманима по редоследу чланова предлога
одлуке или другог општег акта.
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Ако је поднето више амандмана на исти члан одлуке, прво се одлучује о амандману
којим се предлаже брисање одредбе тог члана а затим о амандману којим се предлаже
измена целог члана.
Амандман који поднесе предлагач акта, као и амандман који је прихватио предлагач
акта, постаје саставни део предлога акта и о њему се не гласа.
ПОТПИСИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ АКАТА
Члан 36.
Акте донете на седници потписује Председник односно члан који је преседавао
седницом.
Члан 37.
Изворник акта потписан од стране Председника односно члана који је преседавао
седницом као и од стране Секретара Привременог органа, оверен печатом чува се у
документацији стручне службе за скупштинске послове Скупштине општине Оџаци.
Члан 38.
Акте које донесе Привремени орган а за које је Законом и Статутом одређено да се
објављују објављују се у Службеном листу општине Оџаци. О објављивању аката које је
донео привремени орган стара се секретар Привременог органа.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА
Члан 39.
Председник и чланови Привременог органа су дужни да присуствују седницама
Привременог органа и учествују у раду и одлучивања на седницама.
Члан привременог органа који је спречен да присуствује седници Привременог органа
или из одређених разлога треба да напусти седницу дужан је да о томе обавести председника
о чему Председник обавештава остале чланове привременог органа.
Члан 40.
Привремени орган посебним актом уређује радноправни статус председника и чланова
привременог органа и секретара Привременог органа као и накнаду за рад у привременом
органу.
Члан 41.
Стручне, административне и друге послове за потребе Привременог органа врши
стручна служба за скупштинске послове Скупштине општине Оџаци.
Општинска управа је дужна да Привременом органу на захтев Председника достави све
потребне податке и информације неопходне за рад Привременог органа и извештаје о
обављању послова из своје надлежности као и о извршењу обавеза и радних задатака од
значаја за рад Привременог органа.
ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 42.
Финансирање послова Привременог органа општине Оџаци врши се из буџета општине
Оџаци.
Наредбодавац за извршење буџета општине Оџаци до конституисањa Скупштине
општине Оџаци и избора извршних органа, је председник Привременог органа.
Члан 43.
Овај пословник доноси Привремени орган већином гласова од укупног броја чланова
Привременог органа.
Измене и допуне пословника врше се на исти начин на који се пословник усваја.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу
општине Оџаци.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-7/2017-II
Дана:22.02.2017.године
Председник Привременог органа,
ОЏАЦИ
Душан Маријан
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20. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије '' број 10/2017),
Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
ЂАКОВИЋ ГОРАНУ, престала је функција председника Скупштине општине
Оџаци дана 15.02.2017. године, због распуштања Скупштине општине Оџаци.
Именовани има права на накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате
коју имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''.
Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14. 02. 2017. године.
У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци.
Распуштањем Скупштине престали су мандати одборницима Скупштине општине Оџаци.
Даном престанка мандата одборника председнику Скупштине престаје и функција
Председника Скупштине.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-8/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Маријан Душан

21. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије '', број 10/2017),
Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници одржаној 22.02. 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
ЦЕКИЋ БИЉАНИ престала је функција заменика председника Скупштине
општине Оџаци дана 15. 02. 2017. године, због распуштања Скупштине општине Оџаци.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''.
Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14. 02. 2017. године.
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У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци.
Распуштањем Скупштине престaли су мандати одборницима Скупштинe општине Оџаци.
Даном престанка мандата одборника заменику председника Скупштине престаје и
функција заменика председника Скупштине.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-9/2017-II
Дана: 22.02. 2017. године
ОЏАЦИ
Председник Привременог органа,
Душан Маријан

22. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије'', број 10/2017),
Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
ЛЕПОЈИЋ МИЛОЈУ престала је функција секретара Скупштине општине Оџаци
дана 15. 02. 2017. године, због распуштања Скупштине општине Оџаци.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''
Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14.02. 2017. године.
У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци.
Даном распуштања Скупштине општине Оџаци престала је и функција секретару
Скупштине.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-10/2017-II
Дана:22.02.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Душан Маријан

23. На основу тачке3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије“, број 10/2017),
члана 51. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/2007, 83/2014-др. Закон и 101/2016), и члана 69. Статута општине Оџаци (“Службени
лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10) Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници
одржаној 22.02.2017. године, донеo је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
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I
МАРИЈАН ДУШАНУ престаoје мандат председника општине Оџаци, 15. 02. 2017.
године,због распуштања Скупштине општине Оџаци.
Именовани има права на накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате
коју имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''.
Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14. 02. 2017. године.
У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци чиме je
престаo мандат Скупштинe општине Оџаци.
Према члану 51. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007,83/2014-др. Закон и 101/2016) и члана 69. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 17/08и 27/10) даном престанка мандата Скупштине
престаoје мандат извршних органа општине, председнику општине, заменику председника
општине и члановима Општинског већа.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-11/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Душан Маријан

24. На основу тачке3 и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије“, број 10/2017),
члана 51. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/2007,83/2014-др. Закон и 101/2016), и члана 69. Статута општине Оџаци (“Службени
лист општине Оџаци“ број 17/08и 27/10) Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници
одржаној 22.02.2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
КОНДИЋ МИРОСЛАВУ престаoје мандат заменика председника општине Оџаци,
15. 02. 2017. године,због распуштања Скупштине општине Оџаци.
Именовани има права на накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате коју
имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''.
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Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14. 02. 2017. године.
У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци чиме je
престаo мандат Скупштинe општине Оџаци.
Према члану 51. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007,83/2014-др. Закон и 101/2016) и члана 69. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 17/08и 27/10) даном престанка мандата Скупштине
престаoје мандат извршних органа општине, председнику општине, заменику председника
општине и члановима Општинског већа.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-12/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Душан Маријан

25. На основу тачке3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије“ број 10/2017),
члана 51. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/2007, 83/2014-др. Закон и 101/2016), и члана 69. Статута општине Оџаци (“Службени
лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10) Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници
одржаној 22.02.2017. године, донеo је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Члановима Општинског већа општине Оџаци:
1.МАРКОВИЋ СРЂАНУ,
2.КОСТИЋ ДЕЈАНУ,
3.ЦЕРОВИЋ МИРКУ,
4.СТОШИЋ МИЛКУ,
5.ОСТОЈИЋ БИЉАНИ,
6.ЗЛАТАНОВИЋ САШИ,
7.ПРАЋА ИГОРУ,
8.НИКОЛИЋ НЕБОЈШИ И
9.ПРЕРАДОВИЋ МИЛОШУ
престао је мандат члана Општинског већа општине Оџаци, 15. 022017. године, због
распуштања Скупштине општине Оџаци.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''.
Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14. 02. 2017.. године.

39

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 2/2017

22.02.2017.године

У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци чиме je
престаo мандат Скупштине општине Оџаци.
У члану 51. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/200783/2014-др. Закон и 101/2016) и члану 69. Статута општине Оџаци („Службени
лист општине Оџаци“ број 17/08и 27/10) утврђено је да престанком мандата Скупштине
општине престаoје мандат извршних органа општине,самим тим престао је мандат и
члановима Општинског већа.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-13/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Душан Маријан

26. На основу тачке 4. став 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и
образовању Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије''
број 10/2017), Привремени орган општине Оџаци, на 1. седници одржаној 22.02.2017.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРАПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ, дипломирани правник из Оџака, именује се за секретара
Привременог органа општине Оџаци почев од 16. 02. 2017. године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Оџаци''.
Образложење
Чланом 4. став 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и именовању
Привременог органа општине Оџаци (''Службени гласник Републике Србије'' број 10/2017),
утврђено је да Привремени орган именује секретара Привременог органа.
Именовани је био секретар Скупштине општине Оџаци и испуњава законом
прописане услове за вршење послова секретара, односно именовање на функцију секретара
Привременог органа.
Из наведених разлога се доноси ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-14/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ
Председник Привременог органа,
Душан Маријан

27. На основу тачке3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“10/2017), Привремени орган
општине Оџаци на 1. седници одржаној дана 22.02.2017. године, доноси :
ЗАКЉУЧАК
О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
И ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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I
Констатује се да је одборницима Скупштине општине Оџаци изабраним на локалним
изборима одржаним дана 15. децембра 2013. године :
1.Белић Зорици, 2.Велемир Зорану,3.Војновић Милану,4.Гашевић Мињи,5.Гојић
Јасмини, 6.Грубић Мирославки,7.Грујичић Власку,8.Данилов Биљани, 9.Делић Славици,
10.Ђаковић Горану, 11.Коцић Радету,12.Лазаревић Игору, 13.Лопушина Јелени,14.Марковић
Верољубу, 15.Миленковић Љубомиру,16.Миленковић Наташи,17.Настоски Василу, 18.
Павлович Данку,19.Петровић Павелу,20.Поповић Слободану, 21.Седлар Снежани, 22.
Сељаков Владимиру, 23.Стаменковић Драгославу,24.Стаменковић Николи, 25.Тривуновић
Владимиру, 26.Цекић Биљани и 27.Шерић Изабели
престао мандат одборника дана 15.02.2017.године, због распуштања Скупштине општине
Оџаци.
Престанком мандата одборницима Скупштине општине Оџацим,престају и мандати
члановима радних тела Скупштине.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Образложење
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени Гласник РС“ број 10/2017).
Ова Одлука је ступила на снагу 14.02. 2017. године.
У члану 1. ове Одлуке утврђено је да се распушта Скупштина општине Оџаци.
Распуштањем Скупштине престају мандати одборницима Скупштине општинеОџаци.
Престанком мандата одборницима Скупштине општине Оџаци,престају и мандати
председницима и члановима радних тела Скупштине.
Из наведених разлога доноси се ово Решење.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 06-9-1/2017-II
Дана: 22.02.2017. године
ОЏАЦИ

ПредседникПривременог органа,
Душан Маријан

28.На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине Општине Оџаци и образовању
привременог органа општине Оџаци“ („Сл.Гласник Републике Србије“ број 10/2017),
Привремени орган општине Оџаци,на 1. седници одржаној 22.02.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
лица за пуноважно потписивање и располагање средствима на

ОВЛАШЋУЈУ СЕ
следећим жиро рачунима:
1.840-84640-57 „Буџет општине Оџаци“ :Душан Маријан, Мирослав Кондић и Шпиро
Шоргић, појединачно.
2.840-727804-89 „Депозит од лицитације Оџаци“:Душан Маријан, Мирослав Кондић и
Шпиро Шоргић, појединачно.
3.840-1354740-14 „Средства заједничке потрошње из буџета“: Душан Маријан, Мирослав
Кондић и Шпиро Шоргић, појединачно.
4. 840-2277740-73 „Фонд за учешће финансирања ЛАП Рома Оџаци“: Душан Маријан,
Мирослав Кондић и Шпиро Шоргић, појединачно.
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5. 840-224505-84 „Консолидовани рачун трезора“ и пдрачунима:
- 210-пласмани банкама,
- 211-интерни пласмани,
-212-међутрезорска позајмица,
-213-орочени депозит код банака
Душан Маријан, Мирослав Кондић и Шпиро Шоргић, појединачно.
6. 840-588741-81 „Средства солидарности СО Оџаци“ :Душан Маријан, Мирослав Кондић и
Шпиро Шоргић, појединачно.
7. 840-3192741-73 „Општинска управа Оџаци-боловање“ : Душан Маријан, Мирослав
Кондић и Шпиро Шоргић, појединачно.
II
Овера горе наведених потписа вршиће се печатом следеће садржине:
- Република Србија,
- АП Војводина,
- Општина Оџаци,
- Скупштина општине,
- У средини печата је грб Републике Србије.
Печат има облик круга,пречника 50 мм. Текст печата је исписан на српском језику,
ћириличним писмом и на мађарском и словачком језику и писму.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење број: 03-1-94/2015-I од
28.04.2008.године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Оџаци“.
Број: 02-15/2017-II
Дана:22.02.2017. године
ОЏАЦИ
Председник Привременог органа
Душан Маријан

29. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2001), а у вези члана
58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др закон и
101/16- др закон), и члана 77. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“
број 17/08 и 27/10, Привремени орган општине Оџаци на 1. седници одржаној дана
22.02.2017.године доноси :
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1.
СТАНИШИЋ МИЛОРАДУ из Оџака,престаје функција Помоћника председника
општине за здравствену заштиту и социјалну политику, са 15.02.2017.године,због
распуштања Скупштине општине Оџаци и престанка мандата и функције Председника
општине.
Именовани има правана накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате
коју имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
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2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Образложење
Именовани је Решењем председника општине број 03-1-158/2016-1 од 16. 05. 2016.
године постављен за помоћника Председника општине за област здравствене и социјалне
заштите, почев од 16. 05. 2016. године.
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању привременох органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2017
године).
Због распуштања Скупштине општине Оџаци престају мандат и функција извршних
органа ( Председника општине и Општинског већа) услед чега престаје и функција
помоћнику председнка општине.
Именовани има права на накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате
коју имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
На основу утврђених чињеница и применом наведених прописа Привремени орган
општине Оџаци доноси решење као у диспозитиву.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број :02-16/2017-II
Дана :22.02.2017.године
ОЏАЦИ
Председник Привременог органа,
Маријан Душан

30.На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2001),а у вези члана
58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др закон и
101/16- др закон), и члана 77. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“
број 17/08 и 27/10, Привремени орган општине Оџаци на 1. седници одржаној дана
22.02.2017.године доноси :
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1.
ХАЈДУ АНДРИЈИ из Оџака, престаје функција Помоћника председника општине за
привреду и пољопривреду, са 15. 02.2017. године, због распуштања Скупштине општине
Оџаци и престанка мандата и функције Председника општине.
Именовани има правана накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате
коју имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
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Образложење
Именовани је Решењем председника општине број 03-1-283/2015-1 од 11. 11. 2015.
постављен за помоћника Председника општине за област привреде и пољопривреде, почев
од 19. 11. 2015. године.
Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Оџаци
и образовању привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 10/2017
године).
Због распуштања Скупштине општине Оџаци престају мандат и функција извршних
органа (Председника општине и Општинског већа) услед чега престаје и функција
помоћнику председнка општине.
Именовани има права на накнаду плате у трајању од три (3) месеца, у висини плате
коју имао у време престанка функције у складу са чланом 14. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16).
На основу утврђених чињеница и применом наведених прописа Привремени орган
општине Оџаци доноси решење као у диспозитиву.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број :02-17/2017-II
Дана:22.02.2017.
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Маријан Душан

31. На основу члана 3 став 1. и члана 5 став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/13 и 94/15), члана 57.став 1. тачка 8.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), члана 36.
Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2016)и члана 6.
Закључка о суфинансирању програма Удружења грађана из области културеброј 06-5/17-III
oд 10.02.2017.године, Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Kомисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 5, глава 14, функција 820 - , Услуге културе,
Програм 13: „Развој културе“, програмска активност 1201-0002: „Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва“ , економска класификација 481 – Дотације невл.
орг.-средства за суфинансирање пројеката удружења грађана- остала удружења из области
културеу износу од 700.000,00 динара, за финансирање програма чији су носиоци/партнери
удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и делају на
територији општинеОџаци у следећем саставу:
1. Марко Дробац, председник Комисије,
2. Данијела Лазор, заменик председника Комисије и
3. Андрија Хајду, члан.
II
Kомисија:
 Расписује Јавни конкурс;
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 припрема конкурсну документацију у складу са Уредбом о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења („Службени гласник РС” број 8/12, 94/13 и 94/15) у року
од пет дана од дана доношења овог Решења;
 утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма;
 припрема предлог одлуке о избору програма за доделу бесповратних средстава и
упућује Општинском већу на разматрање и доношење.
III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Биљана Марић
радник канцеларије председника општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Образложење
Култура, у најширем смислу представља значајну област за очување и презентацију
општине Оџаци. Циљ јавног конкурса је заштита и очување културног наслеђа, подизање
културне свести, васпитање младих, очување културне традиције и других битних чиниоца
за ову област друштвеног живота.
Средства предвиђена за суфинансирање деловања удружења грађана из области
културе по јавном конкурсу износе 700.000,00 динара, а планирана су у буџету општине
Оџаци за 2017. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-51/17-I
Дана: 10.02.2017.године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан

32. На основу члана 3 став 1. и члана 5 став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/13 и 93/15), члана 57.став 1. тачка 8.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), члана 36.
Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2016)и члана 6.
Закључка о суфинансирању програма Удружења грађана из области деловања културно
уметничких друштава број 06-8-4/17-III од 10.02.2017.године, Председник општине Оџаци
доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 5, глава 14, функција 820–Услуге културе,
Програм 13–развој културе, програмска активност 1201-0002„Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва“ економска класификација 481 -дотације невладиним
организацијама-средства за суфинансирање пројеката удружења грађана- КУД-овиу износу
од 1.400.000,00 динара, за финансирање програма чији су носиоци/партнери удружења и
друге организације цивилног друштва које су регистроване и делају на територији општине
Оџаци у следећем саставу:
1. Maрко Дробац, председник Комисије,
2. Данијела Лазор, заменик председника Комисије и
3. Андрија Хајду, члан.
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II
Комисија:
 Расписује Јавни конкурс;
 припрема конкурсну документацију у складу са Уредбом о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”број 8/12, 94/13 и 93/15) у року
од пет дана од дана доношења овог Решења;
 утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма;
 припрема предлог одлуке о избору програма за доделу бесповратних средстава и
упућује Општинском већу општине Оџаци на разматрање и доношење.
III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Биљана Марић
радник канцеларије председника општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношња и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Образложење
Кроз рад и учешће КУД-ова општина Оџаци се презентује на најбољи могући начин.
Општина Оџаци суфинансирањем кроз јавни конкурс жели да подстакне њихов рад, као и
да им омогући учешће на различитим манифестацијама ван своје територије.
Средства предвиђена за суфинансирање деловања КУД-ова по јавном конкурсу
износе 1.400.000,00 динара, а планирана су у буџету општине Оџаци за 2017.годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-52/17-I
Дана: 10.02.2017.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан

33. На основу члана 3 став 1. и члана 5 став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/13 и 93/15 ), члана 57.став 1. тачка 8.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), члана 36.
Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/16)и члана 6.
Закључка о суфинансирању програма Удружења грађана из области социо-хуманитарних
делатностиброј 06-8-3/17-III од10.02.2017.године, Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 5, глава 13, функција 090, Социјална заштита
некласификована на другом месту, Програм 11-„Социјална и дечијазаштита“, програмска
активност 0901-0003 подршка социо-хуманитаним организацијама,економска класификација
481-дотације невладиним организацијама-средства за суфинансирање програма удружења
грађана-у износу од 1.600.000,00 динара, за финансирање програма чији су носиоци/
партнери удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и делају на
територији општинеОџаци у следећем саставу:
1. Милорад Лукић, председник Комисије,
2. Александра Ћирић, заменик председника Комисије и
3. Јасна Бркљач, члан.
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II
Комисија:
 Расписује Јавни конкурс;
 припрема конкурсну документацију у складу са Уредбом о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења („Службени гласник РС” број 8/12,94/13 и 93/15 ) у року
од пет дана од дана доношења овог Решења;
 утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма;
 припрема предлог одлуке о избору програма за доделу бесповратних средстава и
упућује Општинском већу на разматрање и доношење.
III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Биљана Марић
радник канцеларије председника општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Образложење
Област социо-хуманитарних делатности представља врло значајан сегмент
друштвеног живота и бриге о различитим категоријама становништва. С обзиром на то,
општина Оџаци ће овим јавним конкурсом првенствено пружити подршку свим
активностима које ће јачати сарадњу у области хуманитарног рада, подршке социјално
угроженим категоријама становништва, побољшању живота целокупног становништва
општине Оџаци, те афирмацији цивилног сектора и његове сарадње са владиним сектором у
области социо-хуманитарног деловања.
Средства предвиђена за суфинансирање области социо-хуманитарног деловања по
јавном конкурсу износе 1.600.000,00 динара, а планирана су у буџету општине Оџаци за
2017. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-53/17-I
Дана: 10.02.2017.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан

34.На основу члана 3 став 1. и члана 5 став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС” број 8/12, 94/13 и 93/15), члана 57.став 1. тачка 8.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), члана 36.
Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/16)и члана 6.
Закључка о суфинансирању програма осталих удружења грађана број 06-8-6/16-III од
10.02.2017.године, Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 4, глава 14, функција 130– Oпште услуге,
програм 15–локалнасамоуправа, програмска активност 0602-0001функционисање локалних
самоуправа и градских општина, економска класификација 481 -дотације невладиним
организацијама-средства за суфинансирање програма удружења грађана – остала удружењау
износу од 1.250.000,00 динара, за финансирање програма чији су носиоци/партнери
удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и делају на
територији општинеОџаци у следећем саставу:
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1. Милорад Лукић председник Комисије,
2. Александра Ћирић, заменик председника Комисије и
3. Јасна Бркљач, члан.
II
Комисија:
 Расписује Јавни конкурс;
 припрема конкурсну документацију у складу са Уредбом о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења („Службени гласник РС” број 8/12, 94/13 и 93/15) у року
од пет дана од дана доношења овог Решења;
 утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма;
 припрема предлог одлуке о избору програма за доделу бесповратних средстава и
упућује Општинском већу на разматрање и доношење.
III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Биљана Марић
радник канцеларије председника општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Образложење
Развој локалне самоуправе се може постићи деловањем удружења грађана из
различитих области, а циљ овог конкурса је управо да подстакне деловање таквих удружења
кроз суфинансирање њиховог рада.
Средства предвиђена за суфинансирање деловања удружења грађана из различитих
области по јавном конкурсу износе 1.250.000,00 динара, а планирана су у буџету општине
Оџаци за 2017.годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-54/17-I
Дана: 10.02.2017.године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан

35. На основу члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци(„Службени лист општине
Оџаци“ бр. 17/08 и 27/10) и члана 2. став 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени лист општине Оџаци“ број 13/06 и 19/14), Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД ЗАКУПАЦА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Образује се Комисија за увођење у посед закупаца пољопривредног земљишта у
државној својини у саставу:
1. Попов Милош, председник,
2. Лепојић Владимир, члан,
3. Стаменковић Татјана, члан.
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.
II
Задатак Комисије
из тачке I овог Решења је увођење у посед закупаца
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци.
III
Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за
послове органа општине.
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IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Оџаци”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-65/2017-I
Дана: 14.02.2017 . године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан

36. На основу члана 86. став 4. и члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16), тачке 3. и 5. Одлуке о
распуштању Скупштине општина Оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци
(„Службени гласник РС", број 10/2017) и члана 57. став 1. тачка 8 Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“, бр. 17/08 и 27/10) а у циљу реализације Локалног
акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2017. годину („Службени лист општине
Оџаци“ број 1/2017) Привремени орган општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за спровођење мера и програма Локалног акционог плана
запошљавања општине Оџаци за 2017. 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 2017. годину.
Комисија има задатак да разматра пријаве на јавне позиве које расписује општина
Оџаци у циљу реализације мера и програма активне политике запошљавања, да сачини
предлоге одлука неопходних за реализацију мера и програма 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 Општинске управе општине Оџаци.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Оџаци“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-66/2017-I
Дана: 23.02.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Привременог органа,
Душан Маријан
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