
 

 

 
  
  
   
 
 
 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
Акта Скупштине општине Оџаци 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

47. 

Одлука о поступку и начину одређивања и промени назива улица, 

тргова, заселака или делова насељених места на територији општине 

Оџаци  

223. 

48. Одлука о разрешењу Општинског правобраниоца 229. 

49. Одлука о именовању Општинског правобраниоца 230. 

50. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Оџаци 230. 

51. Решење о избору члана Општинског већа општине Оџаци 231. 

52. Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове 231. 

53. 
Решење о образовању Комисије за давање на коришћење станова 

којима располаже општина Оџаци 
232. 

54. 
Закључак о усвајању Извештаја Општинског правобранилаштва за 

2018. годину 
233. 

55. 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Оџаци за 

2018. годину 
233. 

56. 
Закључак о усвајању Извештаја о раду за 2018. годину Центра за 

социјални рад „Оџаци“ Оџаци 
234. 

57. Закључак о усвајању Извештаја о раду МЗ Богојево за 2018. годину 234. 

58. Закључак о усвајању Извештаја о раду МЗ Ратково за 2018. годину 234. 

59. 
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања 

ЈКП „Услуга“ Оџаци за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године 
235. 

60. 
Закључак о давању сагласности на измене Програма пословања ЈКП 

„Услуга“ Оџаци за 2019. годину 
235. 

   
 

Акта Општинског већа 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

61. 
Одлука о утврђивању некатегорисаних путева – атарских путева на 

територији општине Оџаци 
236. 

62. 
Решење о престанку рада на положају на функцији начелника 

Општинске управе 
236. 

63. 
Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката 

и утврђивање предлога о додели средстава поднетих на Јавни позив 
237. 

 

Година : LIV 
 

О  Џ  А  Ц  И 

17.  МАЈ  2019 . ГОДИНЕ 
 

Број   08 
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за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја 

64. 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи и 

правобранилаштву општине Оџаци 

238. 

 

 

Акта Председника општине 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

65. 
Решење о овлашћењу лица за пуноважно потписивање и 

располагање средствима 
241. 
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47. На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

Гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 

тачка 64. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, бр. 2/2019) Скупштина општине 

Оџаци на 23. седници одржаној дана 17.05.2019. године, донела је 

                 

 

ОДЛУКУ 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА И ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, 

ЗАСЕЛАКА ИЛИ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Одлуком о поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова, заселака или делова 

насељених места на територији општине Оџаци (у даљем тексту: Одлука) уређују се начин и поступак 

за одређивање, односно промену назива улица, тргова, заселака или делова насељених места, као и 

друга питања која су од значаја за одређивање, односно промену назива улица, тргова, заселака или 

делова насељених места, на територији Општине. 

 

Члан 2. 

Улицама, трговима, засеоцима или другим деловима насељених места на територији општине 

Оџаци, могу се у складу са Законом и овом одлуком: 

- одредити називи, уколико називе немају, 

- променити постојећи називи, 

- одредити називи према називима који фактички постоје на терену и у употреби су. 

 

Члан 3. 

Скупштина општине Оџаци (у даљем тексту: Скупштина општине) одлучује о одређивању, 

односно промени назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места (у даљем тексту: 

улица или трг) на територији општине Оџаци, по претходно прибављеном мишљењу Националних 

савета националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине, Савета за 

међунационалне односе и сагласности Покрајинског секретаријата надлежног за послове локалне 

самоуправе. 

Члан 4. 

Средства за набавку и постављање табли са називом улице или трга, обезбеђују се у буџету 

општине Оџаци, било да се ради о одређивању назива улици или тргу, којој назив није био одређен или 

да је дошло до промене постојећег назива улице или трга. 

 

II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА И ПРОМЕНА НАЗИВА УЛИЦА ИЛИ ТРГОВА 

 

Члан 5. 

Улице или тргови на територији општине Оџаци, могу носити називе, који се одређују у складу 

са универзалним вредностима и значењима, по именима знаменитих личности, по значајним 

историјским, политичким, географским, етнолошким и другим обележјима за која се процени да ће 

допринети идентификацији одређене средине, као средине која негује поштовање према доприносу који 

су својим делима и залагањима дале поједине знамените личности у различитим областима деловања, 

односно према традиционалним вредностима или догађајима или који су обележили поједине епохе. 
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Члан 6. 

Две или више улице или трга на територији једне катастарске општине на територији општине 

Оџаци не могу носити исти назив. 

Улици или тргу на територији општине Оџаци не може се дати погрдан, подсмешљив, 

двосмислен, увредљив или други назив којим се повређују општи и државни интереси, национална и 

верска осећања, јавни морал, достојанство грађана који су ту настањени.  

 

Члан 7. 

Начин за одређивање или промену назива улице или трга је подношење Иницијативе за 

одређивање, односно промену назива улице или трга (у даљем тексту: Иницијатива). 

Иницијативу може поднети свако пунолетно физичко лице, односно свако правно лице. 

Иницијатива се упућује Комисији за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова 

насељених места на територији општине (у даљем тексту: Комисија) и мора бити у писаном облику. 

Комисију образује Општинско веће на период од 4 (четири) године.  

Комисија се састоји од председника и 4 (четири) члана и њихових заменика. 

Председник и чланови односно њихови заменици морају бити лица која су опште познати 

познаваоци историје, географије, културе, спорта и др. 

Члан 8. 

Иницијатива обавезно садржи: 

- назначење да ли се иницира одређивање назива улици или тргу, који нема назив или се иницира 

промена већ постојећег назива улице или трга, 

- тачан опис граница и локацију улице или трга, уколико се иницира одређивање назива улици или тргу 

који нема назив, 

- тачан назив улице или трга, уколико се иницира промена већ постојећег назива улице или трга, са 

податком (уколико је познат подносиоцу иницијативе) колико пута до сада је улици или тргу 

обухваћеном Иницијативом промењен назив, 

- назив катастарске општине на чијој територији се налази улица или трг, у погледу чијег назива се 

поступак покреће, 

- навођење тачног назива који се предлаже да буде одређен улици или тргу, 

- биографске податке и допринос конкретне или више личности у области у којој је - су деловао - ле, ако 

се предлаже да улица или трг добију име одређене - них личности, опис и значај конкретног догађаја 

уколико се предлаже неки од значајних културних, историјских и сл. догађаја, подаци о граду, планини, 

реци, подручју, регији уколико се предлажу називи постојећих географских, културних и сл. појмова, 

као и други подаци који ближе дефинишу или карактеришу субјект чији се назив предлаже 

Иницијативом, 

- посебно образложење разлога, због којих подносилац Иницијативе сматра да улици или тргу треба 

променити назив, полазећи првенствено од тога да улица или трг већ носи назив личности, догађаја или 

другог појма који су такође били од значаја у ранијем временском периоду, 

- тачан број стамбених, пословних објеката, односно пословно-стамбених објеката, са назнаком да ли се 

ради о објектима колективног или индивидуалног становања који се налазе у улици или тргу који су 

предмет Иницијативе, 

- сагласност већине од укупног броја пунолетних грађана, односно власника или закупаца пословног 

простора који имају пребивалиште, односно адресу фирме пријављене на адресу улице или трга чија се 

промена назива иницира. Сагласност се прибавља у поступку непосредног изјашњавања путем 

попуњавања анкетних листића - Изјашњења о промени назива улице, трга, градских четврти, заселака 

или делова насељених места на територији општине Оџаци (Образац 1. Изјава -) која је саставни део ове 

одлуке, 

- име и презиме, односно назив фирме подносиоца иницијативе, адресу пребивалишта, односно седишта 

и ЈМБГ за физичко лице. 
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III ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА И ПРОМЕНА НАЗИВА УЛИЦА ИЛИ ТРГОВА 

 

Члан 9. 

Поступак за одређивање или промену назива улице или трга, започиње подношењем 

Иницијативе, Комисији, а завршава се доношењем акта Комисије о неприхватању иницијативе или 

Општинског већа о неприхватању нацрта решења о одређивању или промени назива улице или трга, 

односно доношењем решења Скупштине општине о прихватању или неприхватању, односно промени 

назива улице или трга, по претходно прибављеном мишљењу Националних савета националних мањина 

чији је језик у службеној употреби на територији општине, Савета за међунационалне односе и 

сагласности Покрајинског секретаријата надлежног за послове локалне самоуправе. 

Уколико се Иницијативом покреће поступак за одређивање или промену назива дела улице или 

трга, спроводи се поступак прописан овом одлуком само за тај део улице или трга.  

Уколико се Иницијативом покреће поступак за одређивање назива улици, делу улице или тргу 

који имају незваничан назив, односно назив за који у Адресном регистру надлежне Службе за катастар 

непокретности не постоји решење Скупштине општине о одређивању назива, Скупштина општине ће 

донети решење којим ће се тај назив одредити, по претходно прибављеном мишљењу Националних 

савета националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине, Савета за 

међунационалне односе и сагласности Покрајинског секретаријата надлежног за послове локалне 

самоуправе. 

У случају из става 3. овог члана, не примењују се одредбе члана 8, 18. став 4. и 19. ове одлуке, а 

не спроводи се ни поступак прописан члановима од 10. до 16. ове одлуке. Комисија може слати 

обавештења подносиоцу Иницијативе или, по потреби, другим државним органима, установама, 

организацијама, службама или институцијама, другим правним и физичким лицима, ради правилног и 

потпуног утврђивања чињеничног стања, а изласком на терен извршити и увид у фактичко стање на 

лицу места. 

Члан 10. 

Комисија разматра све иницијативе које су достављене Комисији, с тим што се поступак 

одређивања или промене спроводи у две фазе и то: 

I фаза - утврђивање испуњености формалних услова из члана 7. став 2. и члана 8. овe одлуке и 

II фаза - разматрање иницијативе. 

3.1. Утврђивање испуњености формалних услова за поступање по иницијативи 

Члан 11. 

По пријему Иницијативе Комисија, прво утврђује да ли иницијатива садржи све елементе 

предвиђене чланом 7. став 2. и 3. и чланом 8. ове одлуке. 

 

Члан 12. 

Уколико Комисија утврди да Иницијатива садржи обавезне елементе из члана 8. ове одлуке, 

приступа утврђивању тачности, односно истинитости навода, односно података. 

У оквиру овог дела поступка, Комисија прибавља од надлежних органа, односно институција, 

податке који су неопходни за утврђивање чињеничног стања везаног за поднету Иницијативу, и то: 

- податке, односно мишљење од надлежних институција о: 

- биографским подацима, односно о доприносу конкретне или више личности ако се предлаже да улица 

или трг добију име одређене - них личности, 

- значају конкретног догађаја, уколико се предлаже неки од значајних културних, историјских и сл. 

догађаја, 

- граду, планини, реци, подручју, регији уколико се предлажу називи постојећих географских и сл. 

појмова, као и 

- другим подацима који ближе дефинишу или карактеришу субјект чији се назив предлаже 

иницијативом, 
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- податке од службе надлежне за одређивање кућних бројева, о укупном броју стамбених, пословних, 

односно стамбено пословних објеката који се налазе у улици или тргу чији је назив обухваћен 

иницијативом, са назначењем кретања бројева од - до, са парне, односно непарне стране уколико су 

бројеви одређени, 

- информацију од органа локалне самоуправе надлежног за послове бирачког списка о броју пунолетних 

грађана, на локацији која је предмет иницијативе, као и податке од надлежног органа за вођење регистра 

радњи или правних лица о броју радњи или правних лица са седиштем или пријавом на конкретној 

локацији, 

- податак од надлежног Одељења Општинске управе, да ли се под називом који се иницијативом 

предлаже на одређеној катастарској општини, већ води нека улица или трг, 

- друге податке који су Комисији неопходни за разматрање поднете Иницијативе у првој фази поступка. 

Поред прибављања неопходних података из става 2. овог члана, Комисија у овој фази поступка 

може изласком на терен, извршити увид у чињенично стање на лицу места, односно извршити увид у 

конкретној улици или тргу, односно делу насеља за који се предлаже промена или одређивање назива. 

 

Члан 13. 

Уколико се утврди да поднета Иницијатива не садржи све елементе из члана 8. ове одлуке, 

Комисија ће подносиоцу иницијативе доставити обавештење, да у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема обавештења, допуни иницијативу недостајућим елементом, односно елементима. 

Ако подносилац Иницијативе поступи у складу са обавештењем из става 1. овог члана, поступак 

се наставља, у противном Комисија ће донети закључак о одбацивању Иницијативе. 

Закључак из става 2. овог члана Комисија ће донети и у случају да: 

- није испуњен услов из члана 7. став 2. и 3. ове одлуке, 

- да су подаци, односно наводи које садржи Иницијатива нетачни, 

- да се иницијативом предлаже назив који је увредљив, двосмислен, погрдан односно такав да би се 

њиме вређало достојанство грађана који су ту настањени, 

- да већ постоји улица или трг на катастарској општини са називом који се Иницијативом предлаже. 

Против закључка о одбацивању иницијативе, подносилац Иницијативе може поднети приговор 

Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка. 

Одлука Комисије по приговору, као и закључак о одбацивању Иницијативе на који није поднет 

приговор је коначна - ан. 

3.2. Разматрање иницијативе 

Члан 14. 

Када Комисија утврди да је Иницијатива поднета у складу са чланом 7. став 2, чланом 8. ове 

одлуке, као и другим условима утврђеним овом одлуком, започиње друга фаза поступка за одређивање 

или промену назива улице или трга, односно започиње разматрање Иницијативе. 

Члан 15. 

У другој фази поступка Комисија: 

- разматра Иницијативу и 

- одлучује да ли да исту прихвати или не. 

 

 

Члан 16. 

У поступку разматрања Иницијативе, Комисија прибавља: 

а) податак од надлежног Одељења Општинске управе: 

- о укупном броју промена назива, улице или трга обухваћених Иницијативом (уколико се 

Иницијативом покреће поступак за промену назива улице или трга), 

- о свим називима које је улица или трг имао, 

- о датумима промене назива улице или трга. 
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б) информацију органа општине надлежних за комуналне послове и финансије, о висини трошкова за 

набавку и постављање табли са називом улице или трга, као и о томе да ли су средства за ове намене 

планирана и обезбеђена у буџету Општине, 

в) друге податке који су Комисији неопходни за разматрање поднете Иницијативе. 

 

Члан 17. 

По прибављању свих неопходних података, Комисија приступа разматрању и одлучивању о 

поднетој Иницијативи. 

Ако Комисија, након разматрања, одлучи да Иницијативу не прихвати, подносилац Иницијативе 

има право да поднесе приговор Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка којим се 

иницијатива не прихвата. 

Одлука Комисије по приговору, као и закључак којим се Иницијатива не прихвата, на који није 

поднет приговор је коначна - ан. 

 

Члан 18. 

Уколико Комисија одлучи да прихвати Иницијативу доноси закључак о утврђивању Нацрта 

решења о одређивању или промени назива улице, дела улице или трга на територији општине Оџаци. 

Нацрт решења из става 1. овог члана, Комисија доставља Општинском већу ради утврђивања 

предлога решења о одређивању или промени назива улице, дела улице или трга на територији општине 

Оџаци. 

Уколико Општинско веће утврди предлог решења из става 2. овог члана, пре упућивања 

Скупштини општине Оџаци на разматрање и одлучивање, прибавља у складу са законом мишљење 

Националних савета националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине, 

Савета за међунационалне односе и сагласност Покрајинског секретаријата надлежног за послове 

локалне самоуправе. 

Поступак одређивања или промене назива улице, дела улице или трга, за који је Комисија 

одлучила да не прихвати Иницијативу, односно Општинско веће не утврди предлог, може се поново 

покренути, у складу са овом одлуком, у року од 6 (шест) месеци од дана коначности одлуке, односно 

закључка о неприхватању Иницијативе. 

 

IV ОБАВЕШТАВАЊЕ  

 

Члан 19. 

Комисија је обавезна, да подносиоца Иницијативе благовремено обавештава о свим фазама 

поступка, као и о дану и времену одржавања седнице Скупштине општине, на којој ће као тачка дневног 

реда бити разматран и предлог решења о одређивању или промени назива улице, дела улице или трга на 

који се Иницијатива односи, осим у случајевима из члана 9. став 3. ове одлуке. 

 

Члан 20. 

Комисија је обавезна да обавештење о новом називу улице или трга, достави: 

- органу надлежном за одређивање кућних бројева, 

- надлежном органу месне заједнице на чијој територији је улица или трг, 

- подносиоцу Иницијативе, 

- Министарству унутрашњих послова - полицијској станици Оџаци, 

- јавним, јавно-комуналним предузећима на територији општине Оџаци, 

- службама надлежним за обрачун и наплату јавних и других прихода, 

- као и другим субјектима за чији рад и функционисање је неопходна информација о тачним називима 

улица и тргова на територији општине Оџаци. 
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

Поступци за одређивање или промену назива улице или трга који су започели, а нису завршени 

до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се у складу са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Оџаци".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број: 011-21/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године      Председник Скупштине 

ОЏАЦИ              Ђаковић Горан с.р. 

 

  

Образац 1  

  

Изјашњење о промени назива улице, дела улице, трга, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места 

   

 

 

 

________________________________, из __________________________, 

  (Име и презиме)                                (Насељено место) 

 

ул. ______________________, бр. ________, ЈМБГ ___________________, 

 

бр. лк._______________, издата од ___________________(ЗА ГРАЂАНЕ) 

 

 

 

 

________________________________, из __________________________, 

  (Име и презиме)                                 (Насељено место) 

 

ул. ______________________, бр. ________, бр. лк.__________________,  

 

издата од ________________________, заступник фирме  

 

_________________________, са седиштем у __________________, ул. 

 (Назив фирме) 

___________________, бр. _____ (ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА) 

 

  

1. Сагласан-на сам да се изврши промена назива улице, дела улице, трга, засеока и других делова 

насељених места 
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___________________________________________________________________ 

                                            (Навести досадашњи назив) 

 Која се налази на територији катастарске општине______________ 

 

_____________________________________ у _______________________ 

 (Навести назив К.О.) 

_____________________________________________________________ 

(Навести назив који се предлаже) 

 

 

 

 

2. Нисам сагласан-на да се изврши промена назива улице, дела улице, трга,  

 

засеока и других делова насељених места________________________________ 

 

у катастарској општини _______________________________________________. 

       (Назив) 

 

48. На основу члана 40. став 1. тачка 16. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.2/19), Скупштина општине Оџаци, на 23. седници одржаној 17.05.2019.  године, донела је следећу 

  

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

 Свилар Роберт, дипломирани правник из Сомбора, разрешава се дужности Општинског 

правобраниоца општине Оџаци, због истека мандата, са даном 15.05.2019. године. 

 

 

II 

 Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 

 Број:011-22/2019-II 

 Дана: 17.05.2019.године  

О Џ А Ц И        Председник Скупштине, 

              Горан Ђаковић с.р. 
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49. На основу члана 40. став 1. тачка 16. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.27/19) и члана 13. став 1. и члана 14. став 1. Одлуке о Правобранилаштву општине Оџаци («Сл.лист 

општине Оџаци», бр.5/15), Скупштина општине Оџаци, на 23. седници одржаној  17.05.2019. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

 Славко Бошкић, дипломирани правник из Оџака,  именује се за Општинског правобраниоца 

општине Оџаци, почев од  17.05.2019. године. 

 

II 

 Мандат Општинског правобраниоца  траје пет (5) године. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 Број:  011-23/2019-II 

 Дана: 17.05.2019.године  

О Џ А Ц И        Председник Скупштине, 

                          Горан Ђаковић с.р. 

 

 50.На основу члана 32. став 1. тачка 20. и члана 50. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) члана 40. став 1. 

тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“број 2/19) и члана 40. став 4. 

Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 13/2015), 

Скупштина општине Оџаци, на 23. седници, одржаној  17.05.2019. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЊУ  ЧЛАНА  

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

I 

 Антић Милени из Раткова престаје мандат и функција члана Општинског већа општине 

Оџаци, због поднете оставке, са даном 17.05.2019. године, избором новог члана  Општинског већа 

општине Оџаци. 

II 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-36/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године 

     О Џ А Ц И            Председник Скупштине 

                                                                            Горан Ђаковић с.р 
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51. На основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“број 2/19) и члана 35. Пословника Скупштине општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 13/2015), Скупштина општине Оџаци je на 23. седници, 

одржаној  17.05.2019. године, донeла 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ  ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

I 

 Маринковић Давор из Каравукова бира се за члана Општинског већа општине Оџаци. 

 

II 

 Мандат и функција именованом почиње 18.05.2019. године и траје до престанка мандата 

Општинском већу општине Оџаци. 

 Именовани ће функцију члана Општинског већа вршити волонтерски. 

 

III 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-36/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године       Председник Скупштине, 

     О Џ А Ц И                       Ђаковић Горан с.р. 

 

52. На основу члана 52. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 

члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 55/15) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/19), Скупштина општине Оџаци, на 23. седници 

одржаној 17.05.2019. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

I 

 У Решењу о образовању Комисије за планове („Службени лист општине Оџаци“, број 15/2015), 

тачка III мења се и гласи: 

„Члановима Комисије за планове који су именовани на предлог министра надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма, за припрему и рад у Комисији припада накнада која по седници 

износи 8.000,00 динара. 

Уколико члан Комисије који је именован на предлог министра надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма дође на седницу Комисије, а заказана седница Комисије се не одржи, има право 

на  накнаду у висини до неопорезованог дела износа дневнице. 
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Члановима Комисије за планове, који  нису у радном односу у Општинској управи општине 

Оџаци односно код другог корисника буџетских средстава, утврђује се накнада по седници у висини од 

6.000,00 динара.“ 

II 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 02-38/2019-III 

Дана: 17.05.2019. године 

   О Џ А Ц И        Председник Скупштине, 

                Горан Ђаковић с.р. 
 
 

53. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“, бр.2/19) и члана 16. Одлуке о условима и начину коришћења станова 

из средстава од продатих станова којима располаже општина Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, 

бр. 2/91), Скупштина општине Оџаци на 23. седници, одржаној дана 17.05.2019. године донела је 

                   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ 

СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање на коришћење станова којима располаже општина Оџаци, у 

следећем саставу: 

1. Шоргић Шпиро, председник, 

2. Драган Ковачевић, члан, 

3. Зорица Карановић, члан, 

4. Смишек Петар, члан, 

5. Ћујић Ненад, члан, 

6. Марковић Дејан, члан, 

7. Секретар Месне заједнице (у зависности у ком насељеном месту се врши додела стана). 

 

II 

 Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Одељење за урбанизам, 

стамбено-комуналне, имовинско правне послове Општинске управе општине Оџаци. 

 

III 

 Мандат Комисије траје четири године. 

 

IV 

 Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о образовању Комисије за давање на 

коришћење станова којима располаже општина Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 11/12).  
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V 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

  

Број: 02-39/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године 

    О Џ А Ц И                               Председник Скупштине, 

                                      Ђаковић Горан с.р. 
 
 

54. На основу члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, 

бр.2/2019), Скупштина општине Оџаци, је на 23. седници, одржаној дана 17.05.2019. године, донела:  

   

  

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2018. годину, број: Р 41/19 од 

13.03.2019. године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-31-1/2019-III 

Дана: 17.05.2019. године 

    О Џ А Ц И       Председник Скупштине, 

                    Горан Ђаковић   с.р. 

 

55. На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци” брoj 

2/2019), Скупштина општине Оџаци, је на 23. седници, одржаној 17.05.2019. године, донела: 

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Оџаци за 2018. годину број  225/19 oд 16.04.2019. 

године. 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број:06-31-2/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године       Председник Скупштине, 

ОЏАЦИ               Горан Ђаковић с.р. 
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56. На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци” брoj 

2/2019), Скупштина општине Оџаци, је на 23. седници, одржаној 17.05.2019. године, донела: 

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Наративни извештај о раду за 2018. годину Центра за социјални рад „Оџаци“ 

Оџаци са табеларним приказом и финансијским извештајем, број: 551-38/2019-01 oд 26.02.2019. године. 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-31-3/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године      Председник Скупштине, 

ОЏАЦИ             Горан Ђаковић с.р. 

        
 

57. На основу члана 40. став 1. тачка 55., a у вези члана 139. Статута општине Оџаци („Сл.лист 

општине Оџаци” брoj 2/2019), Скупштина општине Оџаци, је на 23. седници, одржаној 17.05.2019. 

године, донела: 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Богојево  за 2018. годину број: 141/2019 oд 

04.04.2019. године. 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-31-4/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године       Председник Скупштине, 

ОЏАЦИ               Горан Ђаковић  с.р. 

         

 

58. На основу члана 40. став 1. тачка 55., a у вези члана 139. Статута општине Оџаци („Сл.лист 

општине Оџаци” брoj 2/2019), Скупштина општине Оџаци, је на 23. седници, одржаној 17.05.2019. 

године, донела: 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Ратково  за 2018. годину број: 99-04/2019 oд 

04.04.2019. године. 
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II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-31-5/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године 

ОЏАЦИ        Председник Скупштине, 

      Горан Ђаковић с.р. 

 

59. На основу члана  40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, 

број: 2/2019), Скупштина општине Оџаци, на 23. седници, одржаној 17.05.2019. године, донела 

 

                                                                                                                 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измене Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци  за 2019. 

годину  број: 13-НО/2019 од 06.05.2019. године. 

 

II 

 Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-31-6/2019-II 

Дана: 17.05.2019. године 

    О Џ А Ц И       Председник Скупштине, 

       Горан Ђаковић  с.р. 

  

60. На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, број: 

2/2019), Скупштина општине Оџаци, је на 23. седници, одржаној дана 17.05.2019. године, донела:                                                                               

     

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за период 

01.01.2018. – 31.12.2018. године  број: 12-НО/2019 од 25.04.2019. године. 

II 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-31-7/2019-II                                    Председник Скупштине 

Дана: 17.05.2019. године                                     Горан Ђаковић с.р. 

    О Џ А Ц И   



 “Службени лист општине Оџаци” 08/2019    17.05.2019 .године        

236 

 

61. На основу члана 2. став 1. тачка 8. и члана 7. став 1. и став 3. Закона о путевима („Службени 

гласник РС“, број: 41/2018 и 85/2018 – др.закон ), члана 6. став 2., а у вези члана 7. став 1. тачка 1. 

Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Оџаци 

(„Сл. лист општине Оџаци“ бр. 17/2018), члана 70. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци  („'Сл. лист 

општине Оџаци“ бр. 02/19), Општинско веће општине Оџаци , на 71. седници одржаној дана 22.04.2019. 

године, донело је:   

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА –АТАРСКИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се некатегорисани путеви-атарски путеви на територији општине Оџаци 

на катастарским парцелама и то: 

- у К.О. Оџаци на парцелама број: 7709, 7716, 7750, 7753, 7754, 7759, 7762, 7763, 7768,   

- у К.О. Бачки Грачац на парцелама број: 3848, 3873, 3883, 3884, 3885, 3903.   

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Оџаци'' 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

                                                         

 

 

Број: 011-19/2019-III     Председник Општинског већа 

Дана: 22.04.2019. године                  мр Латинка Васиљковић с.р. 

        ОЏАЦИ                        

  
62. На основу члана  46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/07), члана 53. став 1. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- 

др.закон) и члана 70. став 1. тачка 20. Статута општине Оџаци (''Службени лист општине Оџаци'', број 

17/08 и 27/10) , Општинско веће општине Оџаци, на 71. седници одржаној  22.04. 2019. године,  донело  

је: 

РЕШЕЊЕ 

I 

Шоргић Шпири престаје рад на положају на функцији начелника Општинске управе због истека 

мандата, са даном 23.04.2019. године. 

Текуће и неодложне послове из надлежности начелника Oпштинске управе општине Оџаци 

вршиће заменик начелника Општинске управе. 

Шоргић Шпиро ће бити распоређена на радно место, које одговара њеној стручној спреми и 

радним способностима, у оквиру Општинске управе општине Оџаци. 

 

II 

   Oво Решење објавиће се у  „Службеном листу општине Оџаци“.  
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Образложење 

 

Шоргић Шпири престаје рад на положају на функцији начелника Општинске управе због истека 

мандата, са даном 23.04.2019. године.  

Могућност за  распоређивање начелника Општинске управе, као постављеног лица, на радно 

место у оквиру Општинске управе,  проистиче из одредбе члана 54. став 1. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 

113/2017, 95/2018 и 113/2017- др.закон).  

До постављења новог начелника текуће и неодложне послове из надлежности начелника 

Општинске управе општине Оџаци ће обављати заменик начелника Општинске управе. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 02-29/2019-III   

Дана: 22.04.2019. године      Председник Општинског већа 

ОЏАЦИ                мр Латинка Васиљковић с.р. 

 
63. На основу одредаба члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник 

РС”, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19.-23., а у вези са чланом 24. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(“Сл. гласник РС”, број 16/16 и 08/17), на основу члана 46.став 1.  Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник РС”, број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018) и члана 60. став 1. Статута општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“, број: 3/2019), Општинско веће општине Оџаци је на 72. седници 

одржаној дана 10.05.2019.године донело: 

                                                                                                                                     

Р Е Ш Е Њ Е  

 

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 на територији општине Оџаци у 2019. години. 

 

У Комисију се именују: 

1. Ненад Савић из Врања, на предлог Професионалног удружења новинара Србије- ПРОУНС; 

2. Мирјана Ступар из Инђије, на предлог Асоцијације електронских медија Војводине;  

3. Снежана Јанић из Сремских Карловаца, самостални медијски стручњак. 

 

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 о свом раду води записик. 
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III 

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије дипл.диз. 

медија Вања Косовац, извршилац на пословима локално-економског развоја, која није члан Комисије. 

Накнада за учествовање у раду комисије за сваког члана комисије појединачно износи 10.000,00 

динара.  

Чланови комисије имају право на надокнаду путних трошкова за употребу сопственог возила у 

висини до 10% цене бензина по пређеном километру, а на основу уредно попуњеног налога за службено 

путовање. 

 

IV  

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, објавиће се у „Службеном листу општине Оџаци“ 

као и на званичној интернет презентацији општине Оџаци. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

  

            Број:02-32/2019-III                                                                      Председник Општинског већа  

Дана:10.05.2019. године                                                              мр Латинка Васиљковић с.р. 

 

 

 

 

64. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 50. 

Одлуке о организацији Општинске управе општине Оџаци (''Службени лист општине Оџаци'' број 

20/17), члана 50.  Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, број: 55/2014), 

члана 21. Одлуке о правобранилаштву општине Оџаци (''Службени лист општине Оџаци'' број 5/15) и 

члана 70. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци (,,Службени лист општине Оџаци, број 2/19), 

Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Оџаци, на 72. седници одржаној 

дана 10.05.2019. године, усвојило је обједињен 

 

П Р А В И Л Н И К 

 O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА П Р А В И Л Н И К А 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  

  ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ 

 

Уводне одредбе 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 

правобранилаштву општине Оџаци (''Службени лист општине Оџаци'' број: 25/2017 и 07/2018) врше се 

измене и допуне и то: 

 

Члан 1. 

        У члану 15.  врше се следеће измене и допуне: 

1.) табеларни приказ  звања, радних места и броја службеника и намештеника у Општинској управи, 

Кабинету председника општине и  Правобранилаштву општине Оџаци мења се и гласи: 
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

  

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

Кабинет 

председника 

општине 

Врста радног места Број места 

 

Број функционера/ 

службеника/намештеника 

 Функционери Постављено лице 3 3 

Службеници Самостални саветник 1 1 

Службеници Виши референт 1 1 

Намештеници Четврта врста радних 

места 

1 1 

Укупно:  6 6 

 

 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Правобранилаштво 

општине Оџаци 

Врста радног места Број радних 

места 

 

Број функционера/ 

службеника 

Функционер Изабрано лице 1 1 

Службеници Млађи саветник 1 1 

Службеници Виши референт 1 1 

Укупно:  3 3 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –I група Радних места 1 Службеника 1 

Службеник на положају – II 

група 

Радних места 1 Службеника 1 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 25 25 

Саветник 30 30 

Млађи саветник 0 0 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 4 4 

Виши референт 20 24 

Референт   

Млађи референт 1 1 

Укупно: Радних места  88 Службеника 92 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места   

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места 2 3 

Пета врста радних места 2 4 

Укупно: Радних места  4 Намештеника 7 
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2) Код Радног места број 35. брише се назив радног места: „ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА 

ОРГАНИЗОВАЊА СЕДНИЦА ОРГАНА ОПШТИНЕ“ а уместо тога уписује се: „ИЗВРШИЛАЦ ЗА 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ“. 

 

3) Код радног места број 52. ПОРЕСКИ  ИНСПЕКТОР ЗА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА, у делу, 

Број извршилаца, уместо броја: „2“ уписује се број: „1“. 

 

4) После радног места под редним бројем 55. додаје се ново радно место: 

„Број радног места: 55а 

Назив радног места: ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА ПРАЋЕЊА НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ 

ЈАВНИХ ПРИХОДА 

Звање: САВЕТНИК 

Услови:  

стечено високо образовање економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

Опис послова: 

израђује планове редовне и принудне наплате; учествује у припреми методолошког упутства којим се 

прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; припрема и шаље опомену о врсти и износу 

локалних јавних прихода доспелих за наплату; предлаже руководиоцу Одељења предмет принудне 

наплате;  доноси решење о принудној наплати; у складу са законом и општима актима општине врши 

увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних јавних 

прихода на новчаним средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно 

пензији; установљава привремене мере обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати; 

припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак по захтевима за 

одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског потраживања по основу застарелости; 

пријављује потраживања по основу јавних прихода у поступку стечаја; даје обавештења и пружа 

стручну помоћ пореским обвезницима. 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења. 

Број извршилаца:1“ 

 

5) Код радног места под редним бројем 68. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,у делу опис послова брише 

се: „Обаваља послове и има сва овлашћења инспектора за заштиту животне средине“. 

 

6) Код Радног места број 69. брише се назив радног места: „ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ а уместо тога уписује се: „ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ“, такође код наведеног радног места уместо звања: „САВЕТНИК“, уписује се звање: 

„САМОСТАЛНИ САВЕТНИК“. 

 

7) Код радног места број 72. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР, у делу, Број извршилаца, уместо броја: „2“ 

уписује се број: „1“. 

 

8) Код радног места број 75. ИЗВРШИЛАЦ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ   СРЕДИНЕ, у 

делу, Број извршилаца, уместо броја: „2“ уписује се број: „1“. 
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Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Оџаци“. 

 

 

О П Ш Т И Н С К О    В Е Ћ Е    О П Ш Т И Н Е    О Џ А Ц И 

 

  

Број: 110-1/2019-III 

Дана: 10.05.2019. године          Председник Општинског већа 

ОЏАЦИ            мр Латинка Васиљковић с.р. 

 

 
65. На основу члана 66. став 1. тачка 9. Статута општине  Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 2/19), Председник општине доноси: 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

ОВЛАШЋУЈУ СЕ   лица за пуноважно потписивање и располагање средствима на следећим 

жиро рачунима: 

1.840-84640-57 „Буџет општине Оџаци“: Латинка Васиљковић,  Мирослав Кондић и Бојан Свилар, 

појединачно. 

2.840-727804-89 „Депозит од лицитације Оџаци“: Латинка Васиљковић, Мирослав Кондић и Бојан 

Свилар, појединачно. 

3.840-1354740-14 „Средства заједничке потрошње из буџета“: Латинка Васиљковић,  Мирослав Кондић 

и Бојан Свилар, појединачно.  

4. 840-2277740-73 „Фонд за учешће финансирања ЛАП Рома Оџаци“: Латинка Васиљковић,  Мирослав 

Кондић и Бојан Свилар, појединачно. 

5. 840-224505-84 „Консолидовани рачун трезора“ и подрачунима: 

 - 210-пласмани банкама, 

 - 211-интерни пласмани, 

 -212-међутрезорска позајмица, 

 -213-орочени депозит код банака 

 Латинка Васиљковић,  Мирослав Кондић и Бојан Свилар, појединачно. 

6. 840-588741-81 „Средства солидарности СО Оџаци“ : Латинка Васиљковић,  Мирослав Кондић и Бојан 

Свилар, појединачно. 

7. 840-3192741-73 „Општинска управа Оџаци-боловање“: Латинка Васиљковић,  Мирослав Кондић и 

Бојан Свилар, појединачно. 

 

II 

Овера  горе наведених потписа вршиће се печатом следеће садржине: 

 

- Република Србија, 

- АП Војводина, 

- Општина Оџаци, 

- Председник 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  и печатом следеће садржине: 

 



 “Службени лист општине Оџаци” 08/2019    17.05.2019 .године        

242 

 

- Република Србија, 

- АП Војводина, 

- Општина Оџаци, 

-  Општинска управа општине Оџаци 

- 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 Привременог органа број: 02-27/2017- II  од 

20.03.2017. године.  

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

 

 

Број:  03-1-64/2019-I 

Дана: 22.04.2019. године 

ОЏАЦИ 

Председник општине  

        мр Латинка Васиљковић с.р. 
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