`

Година : XLIX
Број 9

О Џ А Ц И
14. АПРИЛ 2014 . ГОДИНЕ
САДРЖАЈ
Акта Скупштине општине Оџаци

Редни
Назив акта
Страна
број
117. Одлукa о изменама и допунама Oдлуке о комуналним делатностима
242.
Одлукa o покрићу трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда
118.
245.
рођења у предшколској установи „Полетарац“ Оџаци
Одлука о разрешењу дужности Општинског јавног правобраниоца
119.
246.
општине Оџаци
120. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Оџаци
247.
Решење о разрешењу вршиоца дужности директорa Туристичке
121.
248.
организације општине Оџаци
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке
122.
248.
организације општине Оџаци
123. Закључак о давању сагласности на употребу имена општине
249.
Одлука o измени Одлукео образовању општинског штаба за ванредне
124.
249.
ситуације
Одлука о допуни одлукео начину обављања функција у органима општине
125.
250.
Оџаци
Решење о образовању комисије за спровoђење поступка јавног надметања
126.
250.
за давање у закуп пољопривредног земљишта за 2014.годину
Решење o разрешењу и именовању председника и чланова Управног
127.
251.
одбора Дома здравља Оџаци
Решење o разрешењу и именовању заменика председника и члана
128. Управног одбора Установе за физичку културу спортско-пословни центар
252.
„Оџаци“ Оџаци
Закључак о давању сагласности на пословни план за изградњу фабрике
129.
253.
биоетанола у Оџацима

Акта Општинског већа општине Оџаци
130.

Решење o образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица

254.
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117 . На основу члана 4 и члана 13. Закона о комуналним делатностима ( ''Сл. гласник РС''
број: 88/2011) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци (''Сл. лист општине
Оџаци“ број: 17/08 и 27/10) Скупштина општине Оџаци, на 6. седници одржаној
11.04.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима (''Сл. лист општине Оџаци'' 16/2012) члан 2.
мења се и гласи:
Комуналне делатности у смислу ове одлуке су:
1.
снабдевање водом за пиће;
2.
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3.
производња и дистрибуција топлотне енергије;
4.
градски и приградски превоз;
5.
одржавање чистоће на површинама јавне намене;
6.
одржавање јавних зелених површина;
7.
одржавање улица, путева и других јавних површина
8.
обезбеђивање јавног осветљења;
9.
управљање комуналним отпадом;
10.
управљање гробљима и погребне услуге;
11.
управљање пијацама;
12.
димничарске услуге;
13.
одржавање сточних гробаља;
14.
делатност зоохигијене.
Као комуналне делатности од локалног интереса утврђују се:
1.
одржавање атарских путева;
2.
заштита пољопривредног земљишта и вршење послова пољочуварске
службе.
Услови за обављање комуналних делатности из претходног става биће утврђени
посебном одлуком у складу са законом и овом одлуком.
Члан 2.
Члан 5. став 1. мења се и гласи:
''Обављање комуналних делатности из члана 2. на територији општине Оџаци или
делу територије, може се поверити јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику
или другом привредном субјекту у складу са законом и овом одлуком и прописима
донетим на основу њих ( у даљем тесту: Вршилац комуналних делатности)''.
После става 1. додаје се нови став 2. и 3. који гласе:
''Комуналну делатност из члана 2. став 1. тачка 1. и комуналну делатност из тачке
10. у делу који обухвата одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела), сахрањивање и одржавање пасивних гробља и спомен обележја могу
обављати искључиво јавана предузећ или привредна друштва у којима је већински
власник од најмање 51% општина Оџаци''.
''У поступку поверавања обављања комуналних делатности руководиће се начелима
конкуренције, економичности, и заштите животне средине''.
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У ставу 2. који постаје став 4. реч ''Предузеће'' се замењује речима '' Вршилац
комуналних делатности'' а речи у загради ''осим пречишћавања и дистрибуције воде''
замењују се речима ''осим комуналних делатности из става 2. овог члана''.
У ставу 3. и 4.који постају став 5. и 6. реч ''Предузеће'' замењује се речима
''Вршилац комуналних делатности''
Став 5. који постаје став 7. мења се и гласи:
''Контролу реализације и оверу извршења послова у складу са програмом из става 5.
врше секретари месне заједнице''.
У ставу 6. који постаје став 8. бришу се речи ''Предузеће, други привредни субјект
или предузетник'' а уместо тога уписују се речи ''Вршилац комуналних делатности''
а речи на крају става ''у даљем тексту: (Испоручилац)'' се бришу.
Став 7. се брише.
Став 8. и 9. постају став 9. и 10.
Члан 3.
Поднаслов изнад члана 25 ''1. Пречишћавање и дистрибуција воде'' замењује се
поднасловом ''1. Снабдевање водом за пиће'' а у члану 25. став 1. речи '' Пречишћавање и
дистрибуција воде'' се бришу и замењују се речима '' Снабдевање водом за пиће'' .
Члан 4.
У члану 51. став 1. тачка 5. реч ''иза'' замењује се речју ''испред''.
Члан 5.
У члану 56.став 2. мења се и гласи:
''Средства од накнаде из става 1. овог члана користе се наменски за баждарење,
одржавање и замену водомера''.
Члан 6.
У члану 90. став 1. тачка 2. после речи ''канале'' додају се речи ''постојеће копане
бунаре''.
Члан 7.
Поднаслов изнад члана 93 ''3. Производња и снабдевање паром и топлом водом''
замењује се поднасловом ''3. Производња и дистрибуција топлотне енергије''
Члан 8.
Поднаслов изнад члана 137. ''4. Превоз путника у градском саобраћају'' замењује се
поднасловом ''4. Градски и приградски превоз'' а у члану 137. став 1. речи '' Превоз
путника у градском саобраћају'' се бришу и замењују речима '' Градски и приградски
превоз''
Члан 9.
Поднаслов изнад члана 138. ''5. Одржавање чистоће у насељеним местима у
општини'' замењује се поднасловом ''5. Одржавање чистоће на површинама јавне намене'' а
у члану 138. став 1. речи '' Одржавање чистоће у насељеним местима у општини'' се
бришу и замењују речима '' Одржавање чистоће на површинама јавне намене''
Члан 10.
У члану 159. став 1. тачка 10. после речи ''површинама'' додају се речи ''и изнад
њих''.
У истом члану додаје се тачка 28.
''Забрањено је изливање кондензата из клима уређаја на јавну површину''.
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Члан 11.
Поднаслов изнад члана 180. ''8. Јавна расвета'' замењује се поднасловом ''8.
Обезбеђивање јавног осветлења''.
Члан 12.
Поднаслов изнад члана 182. ''9. Одржавање депонија'' замењује се поднасловом ''9.
Управљање комуналним отпадом''.
Члан 13.
Поднаслов изнад члана 188. ''10. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање''
замењује се поднасловом ''10. Управљање гробљима и погребне услуге'' а у члану 188. став
1. бришу се речи '' Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање'' и замењују речима ''
Управљање гробљима и погребне услуге''
Члан 14.
Поднаслов изнад члана 206. ''11. Одржавање пијаца и пружање услуга на њима''
замењује се поднасловом ''Управљање пијацама''
Члан 15.
Поднаслов изнад члана 215. ''12. Пружање димничарских услуга'' замењује се
поднасловом ''12. Димничарске услуге''
Члан 16.
У члану 283. став 2. бришу се речи ''осим за делатност зоохигијене коју врши'' и
замењују речју ''и''.
Члан 17.
У члану 284. став 1. 2. и 3. Речи ''Комунални инспектор'' замењују се речју
''Инспектор'' у одговарајућем падежу.
Члан 18.
У члану 291. став 1. После броја ''262'' додаје се број ''266''.
Члан 19.
У члану 293. став 6. мења се и гласи:
''На објектима, опреми и уређајима из претходног става месне заједнице имају
право коришћења и са истим управљају у складу са законом овом одлуком и другим
актима надлежних органа општине.
Члан 20.
У члану 6. до 292. речи ''Предузеће односно друго Предузеће'' се бришу а уместо
тога уписују се речи ''Вршилац комуналних делатности'' у одговарајућем падежу.
Члан 21.
Право на управљање гробљима утврђено у члану 190.став 2. имају и цркве и верске
заједнице које не управљају гробљима на територији општине, на дан ступања на снагу
ове одлуке, уколико Општинском већу поднесу писмени захтев да желе да управљају
гробљима, најкасније на тридесет дана пре дана од кад желе преузети гробље на
управљање.
У случају из претходног става, уколико Општинско веће удовољи захтеву, између
Вршиоца комуналне делатности и цркве односно верске заједнице се сачињава записник о
примопредаји од ког момента Вршилац комуналне делатности не врши ту комуналну
делатност.
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Члан 22.
Полазећи од начела у поступку поверавања обављања комуналних делатности
утврђених у члану 5. Општинско веће у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, сачинити студију оправданости начина обављања комуналних делатности и исту
доставити Скупштини на разматрање.
Члан 23.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-22/2014-II
Дана:11.04.2014.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

118. На основу , члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („
Сл. Гласник РС“ бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) , и члана 39. став 1. тачка 7. Статута
општине Оџаци („ Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци, на 6. седници одржаној дана 11.04.2014.године, доноси
ОД Л У К У
О ПОКРИЋУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ
РЕДА РОЂЕЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин финансирања боравка деце трећег,
односно четвртог реда рођења у објектима Предшколске установе „ПОЛЕТАРАЦ“ Оџаци
(у даљем тексту: Установа).
Члан 2.
Право на бесплатан боравак детета трећег, односно четвртог реда рођења у
Установи остварује мајка детета под условом:
- да је дете за које се остварује право треће,односно четврто дете по рођењу у породици ,
- да има пребивалиште на територији општине Оџаци ,
- да је држављанин Републике Србије ,
- да дете борави у Установи.
Члан 3.
Право на финансирање боравка детета трећег, односно четвртог реда рођења
признаје се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева предшколској
установи.
Члан 4.
О захтеву за остваривање права на бесплатан боравак деце трећег, односно четвртог
реда рођења решава Установа, која надлежном одељењу Општинске управе општин Оџаци
прослеђује списак деце са оствареним правом.
Право из члана 2. ове одлуке оставaрује мајка, на основу поднетог захтева уз који
се прила-жу следећи докази:
- извод из МКР за сву децу у породици,
- фотокопија личне карте мајке,
- доказ о пребивалишту за децу за коју се тражи остваривање права.
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Члан 5.
Предшколска установа подноси месечни извештај присутности деце у
целодневном, односно полудневном боравку и утврђује износ трошкова по детету у
зависности од присутности детета, а на основу цена боравка деце у установи утврђених
решењем надлежног органа.
Захтев за пренос средстава за трошкове боравка деце трећег, односно четвртог реда
рођења установа доставља надлежном одељењу Општинске управе, до 10. у месецу за
претходни месец.
Члан 6.
Средства за реализацију трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда
рођења обевзбеђују се из буџета општине Оџаци.
Члан 7.
Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-23/2014-II
Дана: 11.04.2014. године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

119. На основу члана 114. став 2. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци»,
бр.17/08 и 27/10) и члана 10. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинском јавном правобраниоцу
општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.6/92), Скупштина општине Оџаци, на 6.
седници одржаној 11.04. 2014. године, донела је следећу
ОДЛУКУ
I
Видљиновић Славко из Оџака, разрешава се дужности Општинског јавног
правобраниоца општине Оџаци, на сопствени захтев, са 11.04.2014. године.
II
Видљиновић Славко ће обављати послове из надлежности Општинског јавног
правобраниоца до избора новог Општинског јавног правобраниоца.
III
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:011-24/2014-II
Дана: 11.04.2014.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.
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120. На основу члана 56. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
број 129/07, 34/10-УС и 54/11), члана 8. став 1. Пословника Скупштине општине Оџаци
(“Службени лист општине Оџаци” број 20/08, 28/10 и 1/12) и извештаја Мандатноимунитетске комисије, Скупштина општине Оџаци на 6. седници одржаној дана 11.04.
2014. године, у 12,18 часова, доноси :
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Потврђујe се мандат одборника Скупштине општине Оџаци, кандидату за одборника
изабраном на изборима одржаним дана 15.12.2013. године са Изборне листе:
Српска Демократска Странка – Глигоријевић Драган - Пуке

Ред.
број

Име и Презиме

Година
рођења

Занимање

1.

Данко Павлович

1952.

машински техничар

Пребивалиште
Лалић, Ослободилачка 8а

II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Образложење
У складу са одредбама члана 56. став 2. Закона о локалним изборима, („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 34/10 и 54/11), на основу Извештаја Изборне
комисије општине Оџаци о спроведеним изборима за избор одборника у Скупштини
општине Оџаци одржаним 15.12.2013. године, Извештаја Изборне комисије о додели
мандата кандидатима за одборнике и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије број 0624/2014–II од 09.04.2014. године, Скупштина општине Оџаци је потврдила мандат
одборника Скупштине општине Оџаци изабраном на изборима одржаним
15.12.2013.године, као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана његовог доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-87/2014-II
Дана: 11.04.2014. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.
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121. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
бр.129/07) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци», бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 6. седници, одржаној
11.04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Сена Војводић из Оџака, разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Оџаци, због истека рока на који је именована, са даном
17.04.2014. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-88/2014-II
Дана: 11.04.2014. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

122. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
бр.129/07) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци», бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 6. седници, одржаној
11.04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Дробац Марко из Раткова, именује се за вршиоца дужности директора Туристичке
организације општине Оџаци, почев од 18.04.2014. године.
II
Мандат вршиоца дужности директора траје до именовања директора Туристичке
организације општине Оџаци, а најдуже једну годину.
III
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-89/2014-II
Дана: 11.04.2014. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.
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123. На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",
бр.129/07) и члана 39. став 1. тачка 27. Статута општине Оџаци ("Сл.лист општине
Оџаци", 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на својој 6. седници, одржаној
11.04.2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ
I
Даје се сагласност на употребу имена општине Оџаци фирми „AGROTEН“ из
Оџака, тако што може име општине користити у називу фирме, који гласи „AGROTEH
Odžaci“.
Сагласност се даје ради регистровања фирме у Агенцији за привредне регистре.
II
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-26-1/2014-II
Дана:11.04.2014. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

124. На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6.
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007), члана 10. Уредбе Владе Србије о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник РС“ бр.98/2010) и члана 39. став 1. тачка 7. а у вези са
чланом 15. став 1. тачка 20. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр.
17/08, 27/10), Скупштина општине Оџаци на 7. седници одржаној 11.04.2014. године
донела је
О Д Л У К У O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
(„Службени лист општине Оџаци“ број 2/2012, 12/2012, 15/2012 и 4/2014) уместо „Елена
Турански“ уписује се „Шпиро Шоргић“, уместо „Чедомир Јовановић“, уписује се
„Никола Арсић“, и уместо „Љубомир Миленковић“ уписује се „Владимир Кошутић“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-25/2014-II
Дана:11.04.2014.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.
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125. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“
бр. 129/2007), члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине
Оџаци“ бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 7. седници одржаној 11.04.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕО НАЧИНУ ОБАВЉАЊА
ФУНКЦИЈА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о начину обављања функција у органима
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 1/2014).
Члан 2.
У члану 4. став 1. после тачке 5. додаје се:
„6. Заменик начелника Општинске управе“, а досадашња тачка 6. постаје тачка
тачка 7.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-26/2014-II
Дана: 11.04.2014. године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине општине,
Ђаковић Горан,с.р.

126. На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног замљишта у државној својини (“Службени лист општине
Оџаци” бр. 13/06) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци (“Службени лист
општине Оџаци” бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 7. седници одржаној
дана 11.04.2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВOЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014.
ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног замљишта у државној својини за 2014. годину.
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II
Комисија чине председник и 6 чланова и то:
Председник Комисије:
1. Љубомир Белић, дипл.правник,
и чланови Комисије:
2. Ковјанић Слободан, дипл.инг. аутоматике и рач. технике,
3. Јаковљевић Теодора, помоћник председника општине,
4. Славка Анђелковић Петровић, дипл. економиста,
5. Глигоријевић Даница, дипл.правник,
6. Лукић Гордана, дипл.правник и
7. Маринковић Стеван, пољомеханичар.
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.
III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је прикупљање пријава за јавну
лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога
одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини председнику
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-90/2014-II
Дана:11.04.2014.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

127. На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци», бр. 17/08 и 27/10) и члана 3. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома
здравља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“број 18/06),Скупштина општине Оџаци,
на 7.седници одржаној 11 .04.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
I
Разрешавају се :
1.Соколовић Зоран, дужности председника,
2.Радић Дајана, дужности члана,
3.Новаковић Ивана, дужности члана
Управног одбора Дома здравља Оџаци из редова локалне самоуправе, даном
доношења овог Решења.
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Именују се:
1. Славка Анђелковић Петровић, за председника,
2. Томовић Бранимир, за члана и
3. Маријан Мане, за члана
Управног одбора Дома здравља Оџаци, из редова локалне самоуправе, наредног
дана од дана доношења овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о разрешењу и именовању председника и
чланова Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Дома здравља Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 15/10, 17/10, 28/10, 10/11, 8/12, 12/12 и 4/14).
IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-91/2014-II
Дана:11.04.2014. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштинe општине,
Горан Ђаковић ,с.р.

128. На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист
општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 7. седници одржаној
11.04.2014. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКОПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „ОЏАЦИ“ ОЏАЦИ
I
Разрешују се :
1. Дробац Марко из Раткова, заменик председника и
2. Бањац Драган из Оџака, члан
Управног одбора Установе за физичку културу Спортско-пословни центар
„Оџаци“, даном доношења овог Решења.
II
Именују се:
1.Дробац Ненад из Раткова , за заменика председника и
2.Бањац Драган из Каравукова, за члана
Управног одбора Установе за физичку културу Спортско-пословни центар
„Оџаци“, наредног дана од дана доношења овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора
Спортско-пословни центар Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 4/14).
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IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-92/2014-II
Дана: 11.04.2014. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

129. На основу члана 32. став 1. тачка 20. а у вези са чланом 20. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 33. а у
вези са чланом 15. став 1. тачка 10. Стратута општине Оџаци ("Службени лист општине
Оџаци" број 17/08 и 27/10), Скупштина општине општине Оџаци на 7. седници одржаној
дана 11.04.2014. године доноси :
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ
БИОЕТАНОЛА У ОЏАЦИМА
1.
Даје се сагласност привредном друштву ПРИМАР ТЕХНО доо из Маглића,
Ћирпанова 25/А, матични бро : 08583676, ПИБ 101271017, на Пословни план за изградњу
фабрике биоетанола у Оџацима.
Изградња фабрике биоетанола планира се у радној зони блока 47/б на парцелама
6069/4, 6069/5, 6069/6, 6069/7, 6069/8, 6069/9, 6069/10, 6069/11, 6069/12, 6069/13, 6069/14,
6069/15, 6069/16 и 6069/17 у складу са Планом генералне регулације насеља Оџаци
("Службени лист општине Оџаци" број 4/2011).
2.
Сагласност на Пословни план из тачка1. овог Закључка се даје ради подношења
захтева од стране Примар Техно доо Маглић, Влади Републике Србије, у циљу
прибављања грађевинског земљишта без накнаде, јер се ради о грађевинском земљишту
које је Генералним планом насеља Оџаци, предвиђено као земљиште за изградњу објеката
у функцији реализације пројеката економског развоја, односно за изградњу објеката који
су од посебног занчаја за реализацију привредног и економског развоја општине Оџаци,
чијом реализацијом ће се повећати број запослених у привреди.
3.
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број 06-28-1/2014-I
Дана:11.04.2014.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Ђаковић Горан,с.р.
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130. На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ бр. 17/08 и 27/10), Општинско веће општине Оџаци, на 8. седници
одржаној 10.04.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
o образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале
услед уједа паса луталица у следећем саставу:
1. Елена Турански, руководилац Оделења за општу управу, председник Комисије,
2. др вет. Татјана Јовановић, члан Комисије,
3. Теодора Јаковљевић, помоћник председника општине Оџаци, члан Комисије,
4. Дарко Дукић, представник ЈКП „Услуга“ Оџаци, члан Комисије,
5. др Владимир Кошутић, лекар Дома здравља Оџаци, члан Комисије.
6. Јелена Бабић, извршилац за послове трезора, члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да :
- утврди критеријуме на основу којих ће се определити висина накнаде штете услед
уједа паса луталица,
- предложи јавном правобраниоцу општине Оџаци износ накнаде штете у сваком
конкретном случају за који ће се закључити вансудско поравнање, односно судско
поравнање, односно предложи да се конкретан захтев одбаци или одбије.
III
Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење o образовању Комисије за
утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица („Службени
лист општине Оџаци“ број 9/11, 11/11 и 5/13).
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Број: 02-86/2014-III
Дана:10.04.2014.године
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа,
Душан Маријан, с.р.
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