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15. На основу члана 94. став 1. и 4.Закона о превозу путника у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије" брoj 68/15), члана 4. став 1. и став 2. Законa о
прекршајима ("Службени гласник РС" бр. 65/13),члана 20.став 1.тачка 13) Закона о
локалној самоуправи у вези са чланом 66. став 3. ("Службени гласник Републике Србије"
број 129/07 и 83/14 -др. закон) и члана 39 став 1. тачка 7) Статута ("Службени лист
општине Оџаци'' бр:17/08 и 27/10),Скупштина општине Оџаци, на 38. седници одржаној
04.03.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
ДЕО ПРВИ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком ближе се уређује обављање такси превоза путника на територији
Општине Оџаци.
Сви појмови који се користе у овој Oдлуци у мушком роду обухватају исте појмове
у женском роду.
Члан 2.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза путника на територији Општине Оџаци,
који се обавља путничким аутомобилом, који испуњава услове прописане законом и овом
oдлуком, а за који путник утврђује релацију и за то плаћа износ који покаже таксиметар.
Члан 3.
Такси превоз могу обављати правна лица и предузетници (у даљем тексту: такси
превозници), у складу са законом и овом Oдлуком.
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз, као
предузетник или као запослени код правног лица, у смислу закона и одредаба ове Oдлуке.
Члан 5.
Општинско Веће доноси петогодишњи Програм којим дефинише организовање
такси превоза на територији Општине Оџаци, са оптималним бројем такси возила, чијим
радом се задовољавају потребе грађана за овом врстом превоза.
Програм из става 1. овог члана доноси се у складу са саобраћајно-техничким
условима, а на основу превозних потреба становништва и стања техничког регулисања
саобраћаја на територији Општине Оџаци.
Предлог програма из става 1. овог члана припрема одељење за инспекцијске
послове- саобраћајни инспектор(у даљем тексту: Саобраћајни инспектор), у сарадњи са
овлашћеним представницима такси возача и њихових удружења.
II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Предузетници и правна лица могу обављати такси превоз под условима:
1) да постоји слободно место за такси возило у складу са Програмом из члана 5. став
1. ове Одлуке,
2) да они и њихова возила испуњавају услове предвиђене законом и овом одлуком,
3) да су за обављање такси превоза путника као претежне делатности регистровани у
Регистру привредних субјеката и
4) да имају одобрење Саобраћајног инспектора за обављање те делатности.
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1. ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИ
1. Физичко лице
Члан 7.
Физичко лице може обављати такси превоз путника као предузетник или као лице
запослено у правном лицу.
Члан 8.
Физичко лице може обављати такси превоз као предузетник, ако поред општих
услова утврђених законом, испуњава и услове утврђене овом одлуком и то:
1) да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког
возила, са уписаним правом коришћења возила у саобраћајну дозволу, а која испуњавају
услове из члана 12. ове Одлуке (доказује се саобраћајном дозволом и уговором о лизингу),
2) да има место пребивалишта на територији општине Оџаци (доказује се важећом
личном картом),
3) да има возачку дозволу "Б" категорије, најмање 5 годинa (доказује се возачком
дозволом),
4) да је здравствено способан (доказује се лекарским уверењем),
5) да није правноснажно осуђивано на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног
реда и мира (доказује се изводом из казнене евиденције),
6) да му није правноснажном судском пресудом изречена казна одузимање возачке
дозволе, у кривичном поступку мера безбедности или у прекршајном поступку заштитна
мера забрана вршења делатности или забрана управљања моторним возилом, док трају
правне последице осуде или мере (доказује се изводом из казнене евиденције и изводом из
регистра санкција),
7) да није у радном односу, да није оснивач -суоснивач друге радње или правног
лица (доказује се потврдом издатом од стране надлежне службе тржишта рада, овереном
фотокопијом радне књижице, потврдом или изводом АПР-а, потврдом фонда ПИО и
слично).
Члан 9.
Физичко лице може обављати такси превоз у статусу запосленог код правног лица
регистрованог за обављање ове врсте делатности ако има закључен уговор о раду са
послодавцем уз који је приложена пријава на обавезно социјално осигурање и ако
испуњава услове из члана 8. став 1. тачке 3) - 7) ове одлуке.
б) Правно лице
Члан 10.
За обављање такси превоза правно лице мора поред општих услова прописаних
законом, да испуни и следеће:
1) да је регистровано за обављање делатности такси превоза путника, као претежне
делатности, у складу са законом и овом одлуком,
2) да има седиште на територији општине Оџаци,
3) да такси возачи запослени у правном лицу испуњавају услове прописане чланом
9. ове Одлуке и
4) да има најмање три регистрована путничка возила, или у власништву правног
лица или као прималац лизинга са уписаним правом коришћења возила у саобраћајну
дозволу, а која испуњавају услове из члана 12. ове Одлуке.
2. ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 11.
Путничко возило је намењено и погодно за обављање такси превоза ако испуњава
следеће услове:
1) да је фабрички произведено путничко возило које има највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача, најмање четворо врата и да има четворотактни мотор,
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2) да је произведено минимално у складу са условима прописаним нормом "ЕУРО3" мотора у погледу емисије издувних гасова,
3) да је технички исправно у складу са прописима,
4) да је регистровано на територији општине Оџаци и да регистарска таблица
садржи латинична слова "ТХ" на задње две позиције,
5) да су за њега издате такси дозвола и друге исправе,
6) да је у њему уграђен технички исправан и оверен таксиметар, који је тако
постављен да је путнику увек видљив новчани износ утврђен његовим радом,
7) да је без оштећења,
8) да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе,
9) да на крову има једну такси-таблу, која је са обе стране истог изгледа, опремљену
уређајем за осветљење, исписаним називом "TAXI" и
10) да су у возилу на видном месту за корисника услуге истакнути такси дозвола и
важећи ценовник услуга.
3. ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 12.
Захтев за издавање одобрења за обављање такси делатности, са потребним доказима,
правно и физичко лице подносе Саобраћајном инспектору.
Члан 13.
Саобраћајни инспектор издаће подносиоцу захтева одобрење за обављање
делатности такси превоза, ако испуни све услове из члана 6. ове Одлуке, док ће у
супротном решењем одбити захтев.
Одобрење се издаје са роком важења од 3 године од дана издавања.
Уколико у року од 30 дана од дана пријема одобрења из става 1. овог члана, лице не
региструје делатност и отпочне обављање такси превоза, Саобраћајни инспектор ће по
службеној дужности укинути издато одобрење.
Члан 14.
На основу издатог одобрења из члана 13. став 1. ове Одлуке, правно или физичко
лице могу, у складу са законским прописима, поднети захтев Агенцији за привредне
регистре за упис у регистар привредних субјеката.
Члан 15.
Након што Агенција за привредне регистре донесе решења о упису предузетника
или правног лица за обављање делатности такси превоза, Саобраћајни инспектор издаје
такси исправе и ознаке.
Саобраћајни инспектор води регистар такси возача и такси возила.
Члан 16.
Предузетник и правно лице су обавезни да делатност обављају искључиво возилом
за које поседује важеће одобрење, решење, такси дозволу и друге исправе предвиђене
овом одлуком.
Физичко лице које је у радном односу код правог лица, регистрованог за пружање
такси услуга, обавља такси превоз искључиво возилом правног лица које поседује
одобрење за обављање делатности такси превоза, решење и за које поседује важећу такси
дозволу.
Члан 17.
Такси возило се не може издавати у закуп, позајмљивати или уступати другом такси
превознику.
Такси превозник не може закључењем правног посла или било којом својом радњом
другом лицу омогућити обављање такси делатности супротно законским и одредбама ове
одлуке, нити другом лицу уступити на коришћење кровну ознаку "TAXI", документа са
својим пословним именом, такси дозволу или друге исправе везане за обављање такси
делатности.

44 “Службени лист општине Оџаци” 3/2016

04.03.2016.године

4. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
а) Такси дозвола и допунска такси дозвола
Члан 18.
Такси дозвола је исправа коју такси возач носи са собом приликом обављања
делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
Такси дозвола за предузетника садржи:
1) име и презиме предузетника и његов јединствени матични број,
2) редни број дозволе,
3) адресу седишта радње и пребивалишта,
4) фотографију предузетника и
5) регистарски број возила.
Такси дозвола за правно лице садржи:
1) пословно име правног лица,
2) редни број дозволе,
3) адресу седишта правног лица,
4) матични број правног лица и
5) регистарски број возила.
Члан 19.
Допунска такси дозвола је исправа коју такси возач запослен у правном лицу, носи
са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног
лица.
Допунска такси дозвола садржи следеће податке:
1) име и презиме, адресу пребивалишта и ЈМБГ такси возача,
2) фотографију такси возача и
3) назив и адресу правног лица код кога је запослен.
Члан 20.
Саобраћајни инспектор издаје такси дозволу и допунску такси дозволу, са роком
важења од три године од дана издавања.
Захтев за издавање такси дозволе подноси предузетник и овлашћено лице у правном
лицу.
Захтев за издавање допунске такси дозволе за запослено лице подноси послодавац.
Члан 21.
Правно лице које обавља делатност такси превоза је обавезно да за свако возило које
користи за такси превоз има такси дозволу, а за сваког такси возача допунску такси
дозволу.
Одељење надлежно за техничко регулисање саобраћаја неће издавати такси дозволе
правном лицу, ако увидом у регистар утврди да је број важећих допунских такси дозвола
возача мањи од броја издатих такси дозвола.
Правно лице обавезно је да приликом одјављивања запосленог такси возача,
надлежном органу врати све исправе које су му, као правном лицу, издате за тог
запосленог.
III. ОБАВЕЗЕ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Члан 22.
Такси превозници, поред законом прописаних обавеза, су дужни:
1) да док обављају такси делатност имају код себе одобрење из члана 13. став 1. ове
Одлуке и лекарско уверење,
2) да све измене података које су садржане у такси дозволи и другим исправама
издатим на основу ове одлуке,као и у исправама на основу којих се издају такси дозвола и
друге исправе неопходне за обављање такси превоза,пријаве саобраћајнм инспектору у
року од осам дана од дана наступања измене,
3) да све измене у вези са путничким возилом, које се односе на број мотора, шасије
пријаве саобраћајном инспектору у року од осам дана од дана наступања измене,
4) да у року од 8 дана од дана подношења захтева за брисање из Регистра
привредних субјеката, Саобраћајном инспектору врате такси дозволу,
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5) да у року од 8 дана од дана подношења захтева Регистру привредних субјеката о
привременом прекиду обављања делатности такси превоза,врате таки дозволу
Саобраћајном инспектору,
6) да у року од 8 дана по правоснажности решења о брисању из регистра донетом по
сили закона, врате такси дозволу, Саобраћајном инспектору,
7) да у року од 8 дана од правноснажности пресуде којом је такси возач осуђен на
казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе,
против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира извести о томе Саобраћајног
инспектора и
8) да у року од 8 дана од правноснажности пресуде којом му је изречена казна
одузимање возачке дозволе, или му изречена мера безбедности или заштитна мера забрана
вршења такси делатности одн. послова такси возача или забрана управљања моторним
возилом, извести о томе Саобраћајног инспектора.
IV. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
1. ПРИВРЕМЕНИ ПРЕКИД ДЕЛАТНОСТИ
Члан 23.
Такси предузетник може привремено прекинути обављање такси превоза због:
1) веће поправке возила којим обавља такси превоз у трајању до 3 месеца,
2) притвора или издржавања казне затвора до шест месеци, као и за време трајања
мере безбедности или заштитне мере забране забрана вршења такси делатности одн.
послова такси возача или забрана управљања моторним возилом до шест месеци и
3) у другим случајевима у складу са законом.
У току привременог прекида такси предузетник не може обављати такси превоз.
Решење о привременом прекиду обављања такси превоза, којим се утврђује
временски период трајања привременог прекида доноси Саобраћајни инспектор по
писменом и образложеном захтеву предузетника.
Члан 24.
Такси предузетник је дужан да пре подношења пријаве о привременом прекиду
Регистру привредних субјеката, поднесе захтев о привременом прекиду Саобраћајном
инспектору и да депонује такси ознаке, исправе и дозволе.
Члан 25.
Пријаву о привременом прекиду обављања рада за запосленог возача, Саобраћајном
инспектору подноси послодавац.
1. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 26.
Саобраћајни инспектор донеће решење о престанку важења одобрења из члана 13.
став 1. ове Одлуке предузетнику:
1) по његовом захтеву,
2) ако престану да постоје услови предвиђени чланом 8. и 11. ове Одлуке и
3) у другим случајевима прописаним законом.
Саобраћајни инспектор донеће решење о престанку важења одобрења из члана 13.
став 1. ове Одлуке правном лицу:
1) по захтеву овлашћеног лица у правном лицу,
2) ако престану да постоје услови предвиђени чланом 10. и 11. ове Одлуке и
3) у другим случајевима прописаним законом.
Решење из става 1. и става 2. овог члана Саобраћајни инспектор доставља Регистру
привредних субјеката а такси превозник је дужан да, у року од три дана од дана
коначности решења из става 1. и става 2. овог члана, врати такси исправе и ознаке.
Члан 27.
У случају доношења решења из члана 26. став 1. и став 2.ове Одлуке такси
превознику брише се и место по Програму из члана 5.став 1.ове одлуке и не може га
уступити другом правном лицу или предузетнику.
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V. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 28.
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној површини или другој посебној
површини, које је уређено и одређено, на коме такси возила пристају, чекају и примају
путнике.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси
возила. У оквиру такси стајалишта, уписује се латинични натпис "TAXI" жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање
такси стајалишта.
Члан 29.
На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу доласка.
На такси стајалишту могу се паркирати само такси возила, која су обележена у
складу са овом одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на
начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту, возач је дужан да остане поред возила
или у возилу.
Члан 30.
Локације такси стајалишта одређује Саобраћајни инспектор.
Обележавање такси стајалишта вертикалном и хоризонталном сигнализацијом,
њихово чишћење и одржавање у зимским условима врши Јавно предузеће " ЈП Дирекција
за изградњу Оџаци" Оџаци.
VI. ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 31.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу до захтеваног одредишта са такси
стајалишта, и на телефонски позив или на заустављање корисника такси услуга на јавној
саобраћајној површини, осим у случајевима предвиђеним чланом 37. и чланом 38. ове
одлуке.
Такси возач је обавезан да такси превоз започне по уласку путника у возило.
Члан 32.
Такси возач је обавезан да по уласку путника у возило укључи таксиметар.
За време превоза путника светло на кровној ознаци у делу који садржи назив "TAXI"
мора бити искључено.
Члан 33.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави путем који путник одреди, односно
најкраћим путем до места опредељења путника.
Члан 34.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама
расположивих седишта, као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости
простора за пртљаг. Под личним пртљагом путника подразумевају се путне торбе и
кофери.
У делу такси возила намењеном превозу путника, не могу се смештати ствари које
нису ручни пртљаг.
Члан 35.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима
опходи са пажњом и предусретљиво, уважавајући њихову личност.
Члан 36.
Такси превозник не може паркирати такси возило ван такси стајалишта, на
аутобуском стајалишту и аутобуској станици.
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Члан 37.
Када такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је обавезан да уклони
кровну ознаку "TAXI".
Члан 38.
Такси возилом се не могу превозити деца до седам година старости, без пунолетног
пратиоца.
Члан 39.
Такси возилом не могу се без пристанка такси возача превозити кућни љубимци.
За превоз кућних љубимаца, пристанак морају дати и путници који су раније
започели превоз у односу на путника који жели да превезе кућне љубимце.
Члан 40.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан.
Такси возач у току рада не сме бити одевен у кратке панталоне, шортс, мајицу без
рукава и бити без адекватне обуће за вожњу.
Члан 41.
Такси возач је дужан да одржава возило чистим.
VII. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 42.
Цена услуге такси превоза утврђује се решењем о економски најнижој цени такси
превоза путника, које доноси Општинско веће општине Оџаци.
У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.
Такси возач је дужан да се придржава утврђеног ценовника.
Члан 43.
Такси превозник је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар.
Такси превозник за извршену услугу превоза наплаћује цену превоза у износу који
покаже таксиметар у тренутку завршетка превоза.
Такси превозник је дужан да изда рачун путнику за обављени превоз, који садржи
датум, релацију или пређену километражу, цену превоза и који је потписан и оверен
печатом превозника.
Члан 44.
Путник није дужан да плати услугу такси превоза, уколико такси возач није
укључио таксиметар.
Члан 45.
У случају да је оправдано спречен да заврши започети такси превоз на територији
општине Оџаци, такси возачу припада као накнада износ који у моменту прекида вожње
покаже таксиметар, умањен за цену старта, уз обавезу такси возача да путнику обезбеди
други такси превоз.
Члан 46.
О пријему других путника, у току такси превоза до места опредељења одлучује
путник који је започео први коришћење такси превоза, уз сагласност такси возача.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси
превоза после места опредељења путника који је први започео коришћење овог превоза,
наставак вожње се сматра започињањем такси превоза.
Члан 47.
Ако више путника истовремено користи превоз до истог места опредељења, износ
који покаже таксиметар дели се сразмерно према броју путника.
Члан 48.
Такси превозник, који има важеће одобрење за обављање такси делатности издато
од стране надлежног органа Општинске управе може да обавља такси превоз само на
територији општине Оџаци.

48 “Службени лист општине Оџаци” 3/2016

04.03.2016.године

Изузетно, такси превозник из става 1. овог члана, може да обави такси превоз и на
територији друге јединица локалне самоуправе, само ако је такси превоз започет на
територији општине Оџаци, с тим што је дужан да одмах по обављеном такси превозу
уклони кровну ознаку.
Такси превозник који нема издато важеће одобрење за обављање такси делатности
од надлежног органа општинске управе, не може обављати такси превоз путника на
територији општине Оџаци, осим под условима прописаним законом који уређује превоз у
друмском саобраћају.
ДЕО ДРУГИ
VIII. НАДЗОР
Члан 49.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Саобраћајни Инспектор.
Члан 50.
Такси превозник и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору омогуће
неометано вршење послова из њихове надлежности, ставе им на увид све захтеване
исправе и податке, као и несметан приступ објектима, средствима или особљу, који су у
вези са обављањем такси делатности.
Taкси превозник и такси возач су дужни да поступе по налогу саобраћајног
инспектора и да му у року који он одреди, а који не може бити дужи од 30 дана, доставе
потребне исправе и податке.
Члан 51.
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора је дужан и овлашћен да
искључи такси возило којим се превоз обавља супротно одредбама закона и ове одлуке,
одреди место паркирања возила и одузме саобраћајну и такси дозволу и регистарске
таблице у трајању од десет дана, а у случају поновног искључивања такси возила истог
превозника, у трајању од тридесет дана.
За време трајања искључења, такси превозник или такси возач не могу користити
такси возило.
Такси превозник или такси возач су дужни да на месту одређеном за паркирање
такси возила обезбеде возило и плате трошкове паркирања.
Члан 52.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да привремено
одузме возило којим се обавља такси превоз, а које је употребљено за извршење прекршаја
или привредног преступа и изда потврду о привременом одузимању возила.
Мера привремено одузимање возила траје до правноснажног окончања прекршајног
односно поступка за привредни преступ, а саобраћајни инспектор је дужан да о томе без
одлагања извести Министарство унутрашњих послова.
Привремено одузето путничко возило, којим се обавља такси превоз и које је
употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа се до правноснажног
окончања прекршајног поступка или поступка за привредни преступ, чува о трошку
власника.
Члан 53.
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора дужан је и овлашћен да
такси возачу привремено одузме такси дозволу односно допунску такси дозволу до
отклањања утврђених неправилности и изда му потврду о привременом одузимању
исправе, као и да о томе извести Министарство унутрашњих послова без одлагања.
Такси возач у случају из става 1. овог члана, не може обављати такси превоз док не
отклони утврђене неправилности и док му се не врати такси дозвола.
Члан 54.
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора има и право, дужност и
овлашћења да:
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1) утврђује идентитет такси возача контролом личне карте, пасоша или друге
исправе,
2) зауставља и прегледа такси возила,
3) да контролише све исправе везане за такси делатност,
4) нареди отклањање уочених недостатака и неправилности у погледу испуњености
услова и начина обављања такси делатности у одређеном року,
5) изда прекршајни налог за прекршаје установљене законом којим се уређује превоз
путника у друмском саобраћају и овом одлуком,
6) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка установљеног законом којим
се уређује превоз путника у друмском саобраћају и овом одлуком,
7) поднесе пријаву за привредни преступ установљен законом,
8) контролише да ли је престао неки од услова за обављање такси превоза
предвиђених законом и чланом 6. ове одлуке и да одељењу надлежном за техничко
регулисање саобраћаја поднесе захтев за покретање поступка за доношење решења о
престанку важења одобрења за обављање делатности такси превоза,
9) ако је дошло до већег оштећења возила, које има важећи естетски картон, упути
такси превозника на нови преглед возила.
Члан 55.
Саобраћајни инспектор је дужан и овлашћен да уколико утврди да лице нема
својство такси превозника, а обавља такси превоз, да искључи возило, одреди место
паркирања,одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 90 дана и
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, а да о томе обавести Министарство
унутрашњих послова.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
1. ПРЕКРШАЈИ
Члан 56.
Новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 9., 22., .25 26. став 3. ове одлуке.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Члан 57.
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 22.,23.,24.,26.став 3. ове
одлуке.
Члан 58.
Новчаном казном од 20.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице за ако:
1) не обавља такси превоз фабрички произведеним путничким возилом које има
највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата или које није
регистровано на територији општине Оџаци и за које нису издате регистарске таблице које
садрже латинична слова "ТХ" на задње две позиције,
2) у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном месту за
путника уграђен технички исправан и оверен таксиметар или није истакнута такси
дозвола,
3) у путничком возилу којим се обавља такси превоз се не налази такси дозвола,
односно одобрење лекарско уверење такси возача,
4) се на крову путничког возила, којим се обавља такси превоз, не налази истакнут
назив" TAXI",
5) се такси возилом обавља линијски превоз,
6) у делу возила, којим се обавља такси превоз,а који је намењен за превоз путника
се смештају ствари које нису ручни пртљаг,
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7) користи аутобуска стајалишта одређена одлуком надлежног органа локалне
самоуправе као такси стајалишта или такси возило паркира ван такси стајалишта,
8) обавља такси превоз и пружа такси услуге на територији општине Оџаци, а има
издато одобрење за обављање такси делатности од стране надлежног органа друге
јединице локалне самоуправе,
9) по обављеном превозу на територији друге јединице локалне самоуправе не
уклони кровну ознаку такси,
10) било којом својом радњом омогући другом физичком или правном лицу, које не
испуњава услове прописане законом и овом одлуком да обавља такси превоз,
11) ценовник не усклади са важећом такси тарифом и одлуком Општинског већа
општине Оџаци или таксиметар не подеси са важећом тарифом и ценовником,
12) поступи супротно члану 50. ове одлуке.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана предузетник.
Члан 59.
Новчаном казном од 10.000,00 до 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице за ако:
1) приликом отпочињања такси превоза, такси возач не укључи таксиметар,
2) такси возач за извршену услугу такси превоза наплати цену превоза супротно
таксиметру одн. ценовнику и
3) такси возач не изда рачун кориснику услуга такси превоза.
Новчаном казном од 5.000,00 до 40.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 40.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана предузетник.
Новчаном казном од 5.000,00 до 15.000,00 динара казниће се за прекршај из ст. 1.
овог члана такси возач запослен у правном лицу односно код предузетника..
Члан 60.
Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) у такси возилу се укључењем таксиметра не гаси светло на кровној ознаци (члан
40.),
2) у такси возилу нема важећи ценовник или је важећи ценовник постављен тако да
није видљив за путника
Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана предузетник.
Члан 61.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) такси возач поступа на такси стајалишту супротно члану 29. ове одлуке,
2) такси возач поступа супротно члану 31. ове одлуке,
3) такси возач не обавља такси превоз у складу са чланом 33. ове одлуке,
4) такси возач поступи супротно члану 34 став 1. ове одлуке,
5) такси возач за време обављања такси превоза не уважава личност путника и не
опходи се са пажњом и предусретљиво, члан 35.ове одлуке,
6) приликом коришћења такси возила за сопствене потребе, не уклони кровну
ознаку TAXI члан 37. ове одлуке,
7) такси возач обавља такси превоз супротно одредби члана 38. ове одлуке;
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8) такси возач за време обављања такси превоза не тражи сагласност других
присутних путника, за превоз кућног љубимца (члан 39. став 2.),
9) такси возач посебно наплати превоз личног пртљага путника,
10) такси возач не одржава такси возило чисто (члан 41.) и
11) такси возач у случају немогућности да заврши започети такси превоз поступи
супротно члану 45. ове одлуке.
12) поступа супротно члану 46. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана предузетник.
1. ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ
Члан 62.
Саобраћајни инспектор у оквиру својих надлежности, може издати у писаној форми
прекршајни налог, за прекршаје за које су прописане новчане казне у фиксном износу.
Прекршајни налог садржи све законом прописане елементе, поуке и упозорења.
Уколико је прекршај учињен путничким возилом у саобраћају, прекршајни налог
обавезно и садржи број регистарски број возила, број такси дозволе и допунске такси
дозволе.
Члан 63.
Саобраћајни инспектор издаће прекршајни налог уколико је прекршај откривен на
један од следећих начина:
1) непосредним опажањем приликом контроле, надзора или прегледа, као и увидом
у службену евиденцију надлежног органа,
2) увидом у податке који су добијени уз помоћ уређаја за надзор или мерење и
3) приликом инспекцијског или другог надзора прегледом документације, такси
возила или на други прописани начин.
Члан 64.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу
против кога се издаје прекршајни налог, а копију задржава орган који је прекршајни налог
издао.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило
прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем
месту у налогу потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра је учинило прекршај одсутно и када околности
откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се
извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог,
саобраћајни инспектор упозориће га на последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је
прекршајни налог уручен.
Члан 65.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога и тиме се ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне.
Уколико лице против кога је издат прекршајни налог, у року од осам дана од дана
пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог изречене новчане казне у целости, ће постати коначан и
извршан.
Саобраћајни инспектор прекршајни налог са констатацијом коначности и
забележбом да новчана казна није плаћена, доставља надлежном прекршајном суду ради
спровођења поступка извршења и уноса изречене новчане казне у регистар.
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Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за
прекршај и након истека рока од осам дана од дана пријема прекршајног налога, ако пре
поступка извршења добровољно плати целокупни износ изречене новчане казне.
ДЕО ТРЕЋИ
X. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 66.
Правна лица и предузетници који на дан ступања на снагу ове одлуке обављају
такси превоз дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове најкасније до
31.12.2016.године.
Члан 67.
Уколико такси превозник не усклади своје пословање са овом одлуком до рока
утврђеног чланом 65. Ове одлуке Саобраћајни инспектор донеће решење о престанку
важења решења из члана 13. став 1. ове одлуке и обавестиће о Агенцију за регистрацију
привредних субјеката да такси превозник не испуњава услове за обављање такси превоза.
XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важе одредбе главе III Ауто-такси
превоз путника (члан 24. до 35. као и предвиђене казне за поступање противно односно
непоступање у складу са наведеним члановима) Одлуке о превозу путника у друмском
саобраћају на територији општине Оџаци (''Сл. Лист општине Оџаци'' бр:4/07, 1/08 и 2/08).
Члан 69.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-11/2016-II
Дана: 04.03.2016.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Ђаковић Горан

16. На основу члана 13.и 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07,
34/10 – Oдлука УС РС и 54/2011) и члана 39. став 1. тачка 33.Статута општине Оџаци
(„Сл.лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 38.седници
одржаној 04.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
У тачки 1. Решења о именовању Изборне комисије општине Оџаци у сталном
саставу („Службени лист општине Оџаци“ број 3/15) врше се измене тако што се:
Под редним бројем 4.:
- Познић Здравко, разрешава се дужности члана Изборне комисије општине
Оџаци у сталном саставу и
- Петковић Весна, разрешава се дужности заменика члана Изборне комисије
општине Оџаци у сталном саставу.
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Именују се:
-Николић Зоран из Оџака, за члана Изборне комисије општине Оџаци у
сталном саставу, на предлог ОГ „Заједно за Оџаке“ – предлог ЈС и
-Митић Ђорђе, из Оџака, за заменика члана Изборне комисије општине Оџаци
у сталном саставу, на предлог ОГ „Заједно за Оџаке “ – предлог СДС.
Под редним бројем 5.:
- Покрајац Душан, разрешава се дужности члана Изборне комисије општине
Оџаци у сталном саставу и
- Стојановић Душанка, разрешава се дужности заменика члана Изборне
комисије општине Оџаци у сталном саставу.
Именују се:
-Голубовић Владимирка из Оџака, за члана Изборне комисије општине
Оџаци у сталном саставу, на предлог ОГ „Заједно за Оџаке“ – предлог ЈС и
- Цветковић Александра из Оџака, за заменика члана Изборне комисије
општине Оџаци у сталном саставу, на предлог ОГ „Заједно за Оџаке “ – предлог СДС.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
Образложење
Чланови Изборне комисије именовани на предлог Одборничке групе „СПС-ПУПС“
се разрешују због престанка ове одборничке групе јер је један члан ове одборничке групе
прешао у другу одборничку групу. Право предлагања чланова има нова одборничка група
„Заједно за Оџаке“ сразмерно броју одборника у Скупштини општине.
Из наведених разлога, а на предлог овлашћеног предлагача, Скупштина доноси
Решење као у диспозитиву применом члана 13. и 14. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10 – Oдлука УС РС и 54/2011).
Поука о правном леку:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-7/2016-II
Данa:04.03.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић

17.На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Службени лист
општине Оџаци» број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 38. седници,
одржаној 04.03.2016. године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке „Бранко
Радичевић“ Oџаци и музејске јединице за 2016. годину број: 38/2016 од 18.02.2016.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-12-2/2016-II
Дана:04.03.2016.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић
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18. На основу члана 39. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци» број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на
04.03.2016. године, доноси следећи

38. седници, одржаној

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци са
музејском јединицом са планираним задацима за 2015.годину и анализoм остварења број
37/2016 од 18.02.2016.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-12-1/2016-II
Дана:04.03.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић

19. 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 20/15 и
2/16) и члана 6. Закључка о суфинансирању програма Удружења грађана из области
деловања културно уметничких друштава број 06-7-6/16-III од 05.02.2016.године,
Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 4, глава 17, функција 112 - финансијски и
фискални послови, програм 13–развој културе, програмска активност 1201-0002
подстицаји културном и уметничком стваралаштву, економска класификација 481 дотације невладиним организацијама-средства за суфинансирање програма удружења
грађана- КУД-ови у износу од 1.650.000,00 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. Марко Дробац, председник Комисије,
2. Милорад Лукић, заменик председника Комисије и
3. Александра Ћирић, 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 општине Оџаци на разматрање и доношење.
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III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за
послове органа општине.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења 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 1.650.000,00 динара, а планирана су у буџету општине Оџаци за 2016.годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-41/16-I
Дана: 08.02.2016.године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан

20. 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 20/15 и
2/16) и члана 6. Закључка о суфинансирању програма Удружења грађана из области
културе број 06-7-4/16-III oд 05.02.2016. године, Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Kомисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 4, глава 17, функција 112 - финансијски и
фискални послови, програм 13–развој културе, програмска активност 1201-0002
подстицаји културном и уметничком стваралаштву, економска класификација 481 дотације невладиним организацијама-средства за суфинансирање програма удружења
грађана- остала удружења из области културе у 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 општине Оџаци у следећем
саставу:
4. Марко Дробац, председник Комисије,
5. Милорад Лукић, заменик председника Комисије и
6. Александра Ћирић, члан.
II
Kомисија:
 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 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.
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III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за
послове органа 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 2016. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-42/16-I
Дана: 08.02.2016.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан

21. 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 20/15 и
2/16) и члана 6. Закључка о суфинансирању програма Удружења грађана из области социохуманитарних делатности број 06-7-5/16-III од 05.02.2016.године, Председник општине
Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 4, глава 17, функција 112 - финансијски и
фискални послови, програм 11–социјална и дечија заштита, програмска активност 09010003 подршка социо-хуманитаним организацијама,економска класификација 481- дотације
невладиним организацијама-средства за суфинансирање програма удружења грађана- у
износу од 1.800.000,00 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:
7. Љубомир Белић, председник Комисије,
8. Данијела Лазор, заменик председника Комисије и
9. Андрија Хајду, 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.
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III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за
послове органа 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 1.800.000,00 динара, а планирана су у буџету општине Оџаци за
2016. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-43/16-I
Дана: 08.02.2016.године
ОЏАЦИ
Председник општине,
Душан Маријан

22. 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 20/15 и
2/16) и члана 6. Закључка о суфинансирању програма осталих удружења грађана број 06-77/16-III од 05.02.2016.године, Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских
средстава из буџета општине Оџаци, раздео 4, глава 17, функција 112 - финансијски и
фискални послови, програм 15–локална самоуправа, програмска активност 0602-0001
функционисање локалних самоуправа и градских општина, економска класификација 481 дотације невладиним организацијама-средства за суфинансирање програма удружења
грађана у 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 општине Оџаци у следећем саставу:
1. Љубомир Белић, председник Комисије,
2. Данијела Лазор, заменик председника Комисије и
3. Андрија Хајду, 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.
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III
Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за
послове органа 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 2016.годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-1-44/16-I
Дана: 08.02.2016.године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан

23. 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. Белић Љубомир, 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.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Оџаци”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-45/2016-I
Дана: 05.02.2016 . године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан
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24. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07), члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци ("Сл. лист општине Оџаци"
број 17/08 и 27/10) и члана 34. Одлуке о буџету општине Оџаци за 2016. годину
(„Службени лист општине Оџаци“ број 20/2015 и 2/2016), Председник општине Оџаци
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ПО КОНКУРСИМА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ се Комисија за расподелу средстава за суфинансирање у области
спорта по конкурсима, у следећем саставу:
1. Милорад Лукић, председник,
2. Михајло Сујер, заменик председника,
3. Александра Ћирић, члан.
II
Задатак Комисије је да распише Јавне конкурсе за расподелу средстава из буџета
општине Оџаци за 2016.годину за суфинансирање потреба у области спорта и на основу
Критеријума за суфинансирање у области спорта за 2016.годину које утврди Општинско
веће општине Оџаци сачини предлог расподеле средстава и упути га Општинском већу на
разматрање и доношење Одлуке.
III
Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Одељење за
друштвене делатности општине Оџаци.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 03-1-85/2016-I
Дана: 26.02.2016. године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан

25. На основу одредаба члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. Гласник
РС”, број 83/2014 и 58/2015), члана 19.-23., а у вези са чланом 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
број 110-00-00060/2014-04 и на основу члана 41.став 1. Тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник РС”, број 129/07) и члана 57. Став 1. Тачка 12. Статута општине
Оџаци (“Службени лист РС” бр. 17/08 и 27/10) Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови стручне Комисије за оцену пројеката и утврђивање предлога
о додели средстава поднетих на Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања до 30.06.2016.
У Комисију се именују:
1. Владан Стефановић из Суботице, на предлог Непрофитног удружења посвећеног
побољшању положаја радио станица у Србији “РАБ Србија”;
2. Владимир Јовановић из Новог Сада, на предлог Удружења туристичких новинара
и писаца о туризму “Фијет Србија”;
3. Тивадор Фараго из Сомбора, Независно удружење новинара Србије (НУНС) и
Независно друштво новинара Србије (НДНВ).
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II
Задатак комисије је да на првој седници изабере председника Комисије, који је
дужан да координира и води рад седнице.
Сваки члан комисије је дужан да независно изврши оцењивање приспелих
пројеката за сваки пројекат понаособ и по сваком од критеријума.
Након оцењивања пројеката на начин и по поступку из претходног става, Комисија
је дужна да сачини предлог о расподели средстава са образложењем, потписан од стране
свих чланова Комисије, и исти достави Општинском већу ради доношења одлуке о
расподели средстава.
Комисија је дужна да на писмени захтев Општинског већа у року одређеном у
писменом захтеву, исправи неправилности или грешке и тако исправљен предлог достави
Општинском већу.
Комисија о свом раду води записик.
III
Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља секретар
Комисије Вања Косовац Шеф службе председника општине Оџаци, који није члан
Комисије и кога одређује председник општине Оџаци овим решењем.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,биће објављен у „Службеном листу
општине Оџаци “ као и на званичној интернет презентацији општине Оџаци.
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