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САДРЖАЈ
Акта Скупштине општине Оџаци

Рeдни
број
66.
67.
68.
69.
70.
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72.
73.
74.
75.
76.
77.

Назив акта
Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката привременог
карактера
Одлука о расподели рада и радном времену у Дому здравља Оџаци
Одлука о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације
општине Оџаци
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији
општине Оџаци
Решење о разрешењу и постављењу члана општинског Штаба за
ванредне ситуације општине Оџаци
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне
школе „Никола Тесла“ Бачки Брестовац
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне
школе „Ратко Павловић Ћићко“ Ратково
Закључак о утврђивању 20% већег броја деце за упис у ПУ
„Полетарац“ Оџаци
Закључак о усвајању Финансијског извештаја о раду МЗ Српски
Милетић од 01.01.2018. -31.12.2018. године
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину Оџаци за 2019. годину
Решење о утврђивању престанка мандата одборнику

Страна
245.
262.
264.
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275.
276.
277.
278.
278.
279.
308.

Акта Општинског већа
Рeдни
број
78.
79.
80.

Назив акта
Решење о престанку рада на положају на функцији начелника
Решење о постављењу начелника Општинске управе општине
Оџаци
Закључак о утврђивању задужења чланова Општинског већа

Страна
308.
309.
310.
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Акта Председника општине
Рeдни
број
81.

Назив акта
Решење о овлашћењу лица за пуноважно потписивање и
располагање средствима
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66. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлукаУС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци", бр.02/2019) Скупштина општине Оџаци је на 24.
седници одржаној 11.06.2019. године , донела:
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се поступак, начин и услови постављања и уклањања мањих монтажних
објеката и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији општине
Оџаци, начин и услови давања површина јавне намене у закуп, вршење надзора над спровођењем ове
Одлуке као и друга питања од значаја за постављање и уклањање објеката са површина јавне намене.
Члан 2.
На површинама јавне намене могу се постављати мањи монтажни и други објекти у складу са
одредбама ове Одлуке и Планом локација за постављање мањих монтажних и других објеката
привременог карактера (у даљем тексту: План).
Предлог Плана заједнички предлажу Одељење за Инвестиције и јавне набавке и Одељење за
урбанизам, стамбено - комуналне и имвинско правне послове, а усваја га Општинско веће општине
Оџаци.
Под површином јавне намене, у смислу ове Одлуке, подразумева се:
- простор на територији општине Оџаци одређен планским документима за уређење или изградњу
јавних објеката или јавних површина за који се утврђује општи интерес у складу са законом (улице,
тргови, паркови, паркинг простори, аутобуска и такси стајалишта, јавна купалишта, јавне зелене
површине између или око зграда вишепородичног становања, травњаци, пијаце, гробља), на којима
општина Оџаци у целини или делимично има право јавне својине,
- водне површине и
- друге површине јавне намене, у складу са законом.
Површина јавне намене може се дати у закуп најдуже до пет година у континуитету коришћења ако
за поједине објекте није предвиђен краћи рок, али најдуже до привођења планираној намени.
II ВРСТЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА
Члан 3.
Мањи монтажни објекти у смислу ове Одлуке су:
1. киосци,
2. монтажне гараже,
3. средства за оглашавање и рекламирање,
4. паркинг површине и колски прилази,
5. летње и зимске баште угоститељских објеката,
6. надстрешнице за склањање људи у јавном превозу,
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7. надстрешнице за склањање робе,
8. балон хале,
9. споменици и спомен обележја,
10. пловећи објекти на водном земљишту,
11. објекти за извођење забавних програма,
12. слободностојеће и зидне витрине,
13. изложбени пултови,
14. уређаји за кокице и друге печењарске производе,
15. расхладни уређаји,
16. покретне тезге,
17. превозна средства реконструисана у монтажне објекте прилагођене за обављање одговарајуће
комерцијалне делатности.
Члан 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Други објекти, у смислу ове Одлуке су:
Урбани мобилијар:
наменски киосци,
огласне табле,
клупе,
украсне жардињере,
стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на површинама јавне намене,
дечија игралишта, скејт паркови, фитнес мобилијар.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комунални објекти:
уређаји јавне расвете,
поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице,
фонтане,
јавне чесме и бунари,
посуде за скупљање отпада,
други објекти и уређаји који се постављају на јавним површинама.

Мањи монтажни објекти, каракеристике и услови постављања
Члан 5.
Киоск је већ изграђен монтажни објекат или објекат који се формира од готових типских
елемената, а намењен је за обављање трговинске делатности, занатства, продаји штампе и пружању
других шалтерских услуга.
Киоск може заузимати површину јавне намене у складу са Планом.
Максимална површина једног киоска може бити 10,5 m2, с тим што се могу спајати по два, ако
чине једну функционалну целину.
Подлога на коју се поставља киоск мора бити израђена од тврдог материјала, тако да њен облик
контуре по димензијама буде већи за 50,0 cm у сваком правцу од основе објекта. Приликом привођења
простора намени, подлога киоска мора се уклонити или ће се то учинити након истека уговореног рока
коришћења, односно, ако се исти не обнови.
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Киоск се својим изгледом мора естетски уклапати у околни амбијент, што се ближе одређује
Планом.
Ивица радног пулта киоска треба да буде удаљена од ивице тротоара минимално 1,0 m.
Постављање киоска који служи за продају животних намирница и предмета опште употребе, у
погледу локације, димензија и других услова мора бити извршено у складу са посебним прописима коју
регулишу стављање у промет животних намирнца.
Постављањем киоска не смеју се угрозити пешачке и колске комуникације.
Члан 6.
Монтажна гаража је затворени монтажно-демонтажни објекат за смештај путничких
аутомобила који се поставља на површину јавне намене, између и око вишепородичних стамбених
објеката, чија површина не може бити већа од 30,0 m².
Изглед, конструкција, димензије и услови постављања монтажне гараже одређују се Планом.
Члан 7.
Средства за оглашавање и рекламирање намењена су обаштавању и информисању
становништва и могу се постављати на површинама јавне намене, фасадама објеката, киосцима,
стубовима јавне расвете, у складу са Планом, на период до 5 година, уз могућност продужења рока.
У зони мостова, пруга и путних прелаза, као и у зонама кружних раскрсница и обилазница,
постављање средстава за оглашавање и рекламирање није дозвољено.
У циљу оглашавања и за време одржавања манифестације на површинама јавне намене може се
поставити транспарент између зграда или стабала.
Члан 8.
Опрема за оглашавање поставља се у складу са Планом.
Правно лице или предузеће којем је поверено постаљање и одржавање опреме за оглашавање
дужно је да опрему за оглашавање одржава у исправном и уредном стању.
Изузетно, надлежно одељење општинске управе може да одобри привремено постављање опреме
за оглашавање на другим местима као и да одреди места за слободно плакатирање ако постојећи објекти
не задовољавају повећану потребу за оглашавањем поводом културних, спортских или других
манифестација, предизборних кампања итд.
Оглашивач је дужан да уклони плакат, оглас и другу огласну поруку по истеку одобреног
периода за коришћење опреме за оглашавање
Члан 9.
Билборд је слободностојећи, правоугаони рекламни објекат максималних димензија 5,00 m× 2,50
m, који се поставља на површину јавне намене ради рекламирања. Билборди могу бити осветљени или
неосветљени, као и једнострани и двострани.
Рекламна плоча билборда поставља се на стуб висине најмање 2,50 m.
Светлост осветљеног или просветљеног билборда не сме да буде емитована у испрекиданим
интервалима.
Слова, бројеви, и симболи морају да се висином, бојом и обликом разликују од слова, бројева и симбола
на саобраћајном знаку.
Боја носеће конструкције билборда мора бити усклађена са бојом стубова јавне расвете или боје
алуминијум сиве.
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Билборд мора бити израђен од материјала који се на самој локацији поставља као већ израђен
монтажни типски објекат.
За постављање монтажног објекта типа билдборд морају бити испуњени следећи услови:
1. да не заклања видљивост саобраћајне сигнализације,
2. поставља се на одстојању од најмање 2,0 m од спољне ивице коловоза од спољне ивице
билборда, ако се ради о појединачном билборду,
3. висина доње ивице билборда износи 2,0 m мерено од површине коловоза,
4. у зони раскрснице – троуглу прегледности не може се поставити билборд,
5. боје и светло билборда не сме ометати учеснике у саобраћају и забрањена је примена боја
саобраћајних знакова опасности у непосредној близини коловоза,
6. да има грађевински пројекат са статичким прорачуном и пројекат електричне инсталације, и
прикључка за постављање билборда,
7. билборд се поставља под правим углом у односу на тло.
Члан 10.
Рекламне табле су табле на којима се врши рекламирање могу се постављати:
- поред коловоза, на минималном растојању од 5,0 m уколико то услови дозвољавају, али не на
растојању мањем од 2,0 m, максималне димензије табле 1,0 m × 1,2 m;
- на два стуба, на висини од 1,20 m од коте терена,
- на стубовима јавне расвете, на висини од 5,0 m, максималних димензија 70,0 cm × 100,0 cm.
Рекламне табле могу бити једностране и двостране.
Рекламне табле могу бити осветљене.
Постављање и уклањање рекламних табли на стубовима јавне расвете врши се уз обавезно
присуство стручног лица електро струке којег обебеђује лице које је захтевало постављање рекламне
табле.
Члан 11.
Јарболи, у смислу ове Одлуке, су вертикални стубови на којима се могу постављати заставе за
рекламирање или друге потребе односно намене.
Јарболи се могу постављати испред објекта на удаљености од коловоза минимално 5,0m , а могу
се постављати у улици испред објекта који има најмање 7,0m удаљености од коловоза до регулационе
линије.
Члан 12.
City-ligh је застакљен једнострани или двострани рекламни пано са сопственим осветљењем.
Димензије City-ligh износе максимално 1,50 m × 2,0 m.
City-ligh се поставља уз саобраћајнице, уз аутобуска стајалишта а може се постављати и у зони
пешачке комуникације у складу са претходним условима имаоца јавних овлашћења.
Члан 13.
Тотем је реклами пано максималних димензија 1,0 m × 4,0 m који се поставља на армиранобетонску плочу и који упућује на фирме лоциране у оквиру одређеног простора.
Тотем може бити осветљени и неосветљени, као и једнострани или двострани.
Тотем се може постављати на површини јавне намене у зонама пешачке комуникације или поред
саобраћајница у складу са претходним условима имаоца јавних овлашћења тако да не угрожава колске
и пешачке комуникације.
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Члан 14.
Рекламни панои на фасади су рекламни панои израђени од лима или од неког другог плочастог
лаког материјала, који се фиксирају на фасади зграде и који се завртњима причвршћују за бетонски део
фасаде.
Рекламни панои на фасади могу бити максималне површине 15,0 m² према условима
предвиђених Планом.
Рекламни панои на фасади могу се постављати до висине од од највише 8,0 m рачунајући од коте
терена, у зони пешачких комуникација.
Рекламни панои на фасади може се осветљавати помоћу рефлектора у складу са условима из
Плана.
Члан 15.
Рекламни медији су рекламни панои који садрже дигиталну технику и могу репродуковати
слику и тон,
Површина рекламних медија може бити до 15,0 m², у зависности од локације.
Тон са рекламног паноа мора бити усклађен са прописима о дозвољеној буци на јавним
просторима и може се репродуковати искључиво у прописаним терминима прописима о кућном реду и
миру.
Члан 16.
Хоризонтални рекламни панои су бојени панои који се постављају на бетонску, асфалтну или
другу чврсту подлогу тротоара, уз услов да боја буде еколошка и перива.
Хоризонтални рекламни панои могу се постављати на површинама јавне намене и у зонама
пешачке комуникације у складу са претходним условима имаоца јавних овлашћења.
Члан 17.
Рекламне ознаке су: плакат, налепница, електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски приказ,
мурал, односно транспарент (платнени, ПВЦ и сл), балон и други рекламни натписи, правоугаоног
облика максималне површине од 0,5 m² до 3,0 m² .
Уколико се рекламна ознака поставља на јавном путу или поред тог пута одобрење за
постављање издаје управљач јавног пута.
Слова, бројеви, и симболи морају да се висином, бојом и обликом разликују од слова, бројева и
симбола на саобраћајном знаку.
Светлост осветљене рекламне ознаке не сме да буде емитована у испрекиданим интервалима.
Рекламна ознака не сме да заклања нити да умањује видљивост постављених саобраћајних
знакова, нити да заслепљује учеснике у саобраћају или да одвраћа њихову пажњу у мери која може бити
опасна за безбедност саобраћаја.
Када се рекламна ознака поставља поред бициклистичке стазе или тротоара, минимална
хоризонтална удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке бициклистичке стазе
или тротоара је 0,3 m, а минимална вертикална удаљеност доње ивице рекламне ознаке од најистуреније
тачке бициклистичке стазе или тротоара је 2,5 m.
Када се рекламна ознака поставља поред коловоза, минималана хоризонтална удаљеност
најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 1,5 m.
Горња ивица темељне стопе носача рекламне ознаке не сме да буде изнад нивоа терена и мора
бити прекривена травом или материјалом којим је обрађен околни терен.
Темељна стопа носача рекламне ознаке не може да се постави изнад инсталација комуналне
инфраструктуре.
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Члан 18.
Паркинг површине и колски прилаз су површине јавне намене на којима је дозвољено
постављање паркинг простора и колских прилаза, а налазе се испред или поред пословних и стамбених
објеката, максимално у ширини истих или ширини парцеле на којима се налази објекат.
Подлога паркинг простора мора бити од бехатон-плоча постављених на подлози од песка, а у
нивоу коловозне конструкције.
Члан 19.
Летње баште, у смислу ове Одлуке, су монтажни објекти који се постављају на површини јавне
намене испред, поред или у непосредној близини угоститељског објекта или простора у коме се обавља
угоститељска делатност, у максималној ширини истог.
Летња башта може се поставити у периоду од 01. априла до 31. октобра.
Летњу башту чине столови, столице, сунцобрани и други монтажно-демонтажни елементи.
Летња башта може се постављати поред киоска који се баве угоститељском делатношћу.
Летња башта може бити наткривена сунцобранима или другим монтажно - демонтажним
елементима, без бочних застора који служе као заштита од сунца.
Постављање летње баште врши се ако су испуњени следећи услови:
1. минимална удаљеност најистуреније тачке баште од коловоза износи 1,0 m у улицама у којима се
одвија саобраћај, а у улицама предвиђеним као пешачка зона ова удаљеност може бити и мања,
2. минимална удаљеност ивице летње баште од горње ивице путног јарка износи 0,50 m,
3. улаз у башту мора бити оријентисан према улазу у главни објекат,
4. уколико тераса летње баште прелази ширину угоститељског објекта, неопходно је прибавити
писмену сагласност власника, односно закупца, суседног објекта односно, пословног простора
испред кога се простире летња башта,
5. катете троугла прегледности на раскрсницама у улицама износе минимално 25,0 m,
6. опрема летње баште не сме да заклања саобраћајне знакове,
7. на зеленим површинама подлога летње баште може бити у виду монтажне дрвене конструкције,
8. на сувој, пешчаној подлози, површина баште може бити поплочана одговарајућим плочама. Кота
поплочане подлоге у односу на терен је 0,1 m,
9. на постојећим асфалтно-бетонским подлогама, површина баште може се прекрити одговарајућом
простирком или се може поставити монтажна дрвена конструкција висине до 0,1 m,
10. летње баште могу се оивичити покретним цветним жардињерама, максималне висине до 0,80 m, с
тим да исте не смеју изаћи изван одобрених габарита. Површина под жардињерама улази у укупну
површину баште.
Тротоари се не смеју наткривати. Површина тротоара не сме прекрити никаквом простирком и не
сме бити заузета монтажном дрвеном конструкцијом.
Летња башта не може се поставити у зони прегледности саобраћајница нити изнад шахтова
инфраструктуре.
Забрањена је музика и озвучење у летњим баштама.
Члан 20.
За заузеће површине јавне намене плаћа се закупнина, без обзира да ли летња башта ради, ако
земљиште није враћено у првобитно стање.
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За летње баште постављене на постојећим асфалтно-бетонским површинама, плаћа се закупнина
и након истека периода рада летње баште, односно, плаћа се закупнина за избетонирану површину, за
период од 01. новембра до 31. марта.
Члан 21.
Зимска башта представља монтажно-демонтажну конструкцију затворену са једне, две или свих
страна, која се поставља у периоду од 01. новембра до 31. марта на површини јавне намене, тј. на
слободним просторима испред или поред угоститељских објеката.
Зимску башту чине столови, столице, пано за излагање мениа и сл. и сви елементи морају се
налазити унутар зимске баште.
Зимска башта мора испуњавати следеће услове:
- својим положајем не сме угрожавати пешачке и колске комуникације,
- мора бити удаљена најмање 5,0 m од ивице коловоза,
- зидови зимске баште морају бити израђени од провидног материјала,
- зимску башту могу имати само угоститељски објекти који у основном објекту имају прописан
санитарни чвор,
- зимска башта не може се постављати поред киоска,
- постављањем зимске баште не може се мењати постојећа подлога површине јавне намене,
- забрањено је извођење музичког програма уживо.
Члан 22.
Стабла дрвореда, жива ограда, жардињере и други урбани мобилијар као и делови
инфраструктуре не могу бити део површине зимске баште, односно не могу бити уграђени у њену
подну платформу .
Члан 23.
Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу су монтажне конструкције које се
постављају као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја и испуњавају услове у
погледу безбедности саобраћаја.
Постављање надстрешница врши се на регистрованим стајалиштима јавног превоза (аутобус,
такси), где је то могуће остварити у складу са просторним могућностима и Планом.
Изглед и техничке карактеристике, надстрешница дефинише се Планом, а њихова монтажа мора
бити у складу са важећим законским прописима и стандардима.
Члан 24.
Надстрешнице за склањање робе су монтажне конструкције које се постављају као заштита
приликом продаје робе широке потрошње, пољопривредних и прехрамбених производа.
Постављање надстрешница врши се на површинама јавне намене у складу са Планом.
Изглед, техничке карактеристике и монтажа морају бити у складу са важећим законским
прописима и стандардима.
Члан 25.
Балон хале спортске намене су привремене монтажне конструкције које се могу постављати на
површинама јавне намене и другом грађевинском земљишту предвиђеном урбанистичим пројектом за
спорт и рекреацију.
Балон хале постављају се у зимском периоду да би се спортски терени могли користити и у
периоду ниских температура.
У летњем периоду балони се морају уклањати.
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Члан 26.
Споменици и спомен- обележја су објекти који се могу постављати на површинама јавне
намене, на зеленим површинама, парковима, трговима у складу са законом и посебном одлуком
Скупштине општине.
Споменици морају бити изграђени од чврстих и постојаних материјала и морају имати
уметничку вредност према условима датим у урбанистичком пројекту.
Уколико се објекти из става 1. овог члана налазе у просторној културно-историјској целини или
заштићеној околини непокретног културног добра, њихово постављање се врши уз услове надлежног
завода за заштиту споменика културе.
Споменици и спомен обележја не могу се постављати у зони раскрсница, кружних токова и
мостова тј. тамо где могу угрозити безбедност учесника у саобраћају.
Забрањена је изградња споменика и спомен обележја изван површина јавне намене.
Члан 27.
Пловећи објекат на водном земљишту је сплав који може бити прерађен брод, а по својој
садржини и намени може бити ресторан и диско бар.
Сплав се може поставити на водном земљишту тако да не угрожава пловни пут.
Сплав се може поставити на локалитетима који омогућавају несметани колски и пешачки прилаз.
Сплав се не може прикључити на електричну и водоводну инсталацију, нити на канализациону
мрежу, без Уговора о закупу локације. Уколико сплав чини целину са објектом на копну, санитарни
чвор се може обезбедити у оквиру објекта на копну.
Сплав не сме да емитује буку изнад законом прописаних граничних вредности.
Радно време сплава као угоститељског објекта се уређује Одлуком о радном времену
угоститељских и других објеката на територији општине Оџаци.
Члан 28.
Објекти за извођење забавног програма су циркус, забавни парк, апарати и уређаји за забаву,
шатори, монтажно – демонтажне позорнице за промоцију, и сл. и могу се постављати на површинама
јавне намене на период до 30 дана.
Изглед конструкције и техничке карактеристике утврђују се Планом.
Члан 29.
Слободностојеће и зидне витрине су лако покретни објекти направљени од монтажних
материјала који се могу постављати на површинама јавне намене на период до 1 године уз могућност
продужења на исти период, површине до 2,0 m², ради излагања и рекламирања сопствене робе и услуга
ван пословних просторија.
Слободностојеће и зидне витрине не могу се постављати у зони раскрсница и не смеју угрозити
пешачке и колске комуникације.
Члан 30.
Изложбени пулт је монтажна конструкција која се поставља уз пословни објекат са наменом
излагања робе која се продаје у пословном објекту.
Изложбени пулт може се поставити на удаљености максимално 3,0 m од пословног простора и
може да заузима највише 2,0 m² површине јавне намене.
Изложбени пулт може се поставити и поред киоска.
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Члан 31.
Уређаји за кокице и друге печењарске производе, "хот дог" и сл., могу се постављати на
површинама јавне намене на период до 1 године уз могућност продужења на исти период и могу да
заузимају највише до 2,0 m² површине јавне намене.
Члан 32.
Расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа, кремова и освежавајућих напитака, могу
се постављати на површинама јавне намене на период од највише 1 године под условом да једна
расхладна комора заузима максималну површину:
 0,8 m² за продају индустријског сладоледа, кремова,
 0,6 m² за пиће.
Расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа, кремова и освежавајућих напитака, могу
се постављати уз објекте намењене продаји прехрамбене робе, на удаљености од највише 1,0 m од
објекта.
Члан 33.
Покретне тезге су монтажне конструкције које се могу постављати на површинама јавне намене
на период до 1 године, уз могућност продужења на исти период, могу да заузимају површину од
највише 2,0 m², а намењене су за излагање и продају:
1) цвећа, сувенира књига, часописа и других публикација, уметничких предмета, слика и скулптура, и
производа уметничких и старих заната,
2) честитки и производа домаће радиности поводом обележавања државних, верских и других празника,
3) накита, слаткиша, балона, освежавајућих напитака и прехране у оригиналним паковањима и других
производа за време трајања одређених манифестација.
Покретне тезге својим положајем не смеју угрожавати пешачке и колске комуникације.
На покретној тезги и у њеној непосредној близини није дозвољено пуштање музике и озвучење.
Члан 34.
Превозна средства реконструисана у монтажне објекте, у смислу ове Одлуке чине
аутомобили, аутобуси, камиони, вагони, бродови и сл. прилагођени одговарајућој комерцијалној
делатности и могу се поставити на површину јавне намене у складу са Планом на период до 1 године, уз
могућност продужења на исти период.
Урбани мобилијар
Члан 35.
Наменски киоск је типски монтажни објекат који се може постављати на површинама јавне
намене ради обезбеђења јавних паркинг простора, наплате паркирања, контроле улаза у јавне објекате и
за друге потребе.
Наменски киоск може бити површине до 5,0 m² и исти се поставља на бетонску подлогу висине
10,0 cm од коте терена у површини киоска или на готову подлогу паркинга, односно површине јавне
намене.
Изузетно, наменски киоск који служи за промоцију и презентацију општине Оџаци може бити
максималне површине до 9,0 m².
Постављањем киосака не смеју се угрозити пешачке и колске комуникације.
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Члан 36.
Огласне табле служе за оглашавање, обавештавање о текућим догађајима, објаве и слично.
Изглед и техничке карактеристике огласне табле дефинишу се Планом.
Члан 37.
Клупе су део урбаног мобилијара и постављају се на површини јавне намене у складу са Планом.
Услови којима се прописује изглед и техничке карактеристике дефинишу се Планом.
Члан 38.
Остали урбани мобилијар (украсне жардињере, стубове, кугле, ограде и друге врсте запрека,
дечија игралишта, скејт паркови, справе за вежбање и рекреацију и други урбани мобилијар) могу се
постављати на површинама јавне намене у складу са Планом.
Изглед и техничке карактеристике набројаних елемената и реквизита урбаног мобилијара и сви
други параметри дефинишу се Планом, а њихова монтажа мора бити у складу са важећим законским
прописима и стандардима.
Комунални објекти
Члан 39.
Уређаји јавне расвете чини систем објеката, инсталација, и уређаја за осветљавање јавне
површине, спољних делова зграда и других објеката (у даљем тексту: јавна расвета).
Радове на постављању јавне расвете и њеном одржавању обавља правно лице или предузетник
коме је поверено обављање те делатности у складу са законом.
Одржавање јавне расвете обухвата радове на замени светлећих тела и других, дотрајалих или
оштећених елемената, чишћеље, антикорозивну заштиту, прање стубова и заштитних облога светлећих
тела.
Ради истицања силуета, спољашљим освељењем трајно се осветљују објекти и амбијенталне
целине које имају историјски, археололошки, културни или други значај.
Општинско веће општине Оџаци доноси Решење којим се одређује који се објекти осветљавају у
смислу става 1. овог члана.
Члан 40.
Поводом државних празника, одређених верских празника и значајних спортских и културних
приредби и догађаја, насељена места у општини Оџаци се свечано украшавају уз одобрење Председника
општине.
Инсталације и уређаји за осветљење објеката и амбијенталних целина, као и свечано украшавање
саставни су део система јавне расвете.
Инсталације и уређаји из става 1. овог члана одржавају се у стално исправном, уредном и чистом
стању, а уклањају се у року од 3 дана после празника, приредбе или манифестације.
Члан 41.
Поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице могу се постављати на површинама
јавне намене у складу са распоредом места које предлаже ПТТ предузеће, уз усаглашавање са Планом.
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Члан 42.
Други комунални објекти и уређаји (фонтане, бунари, посуде за сакупљање отпада) који се
постављају на јавним површинама, који нису наведени у овој Одлуци као и објекти и уређаји који не
испуљавају услове утврђене Планом и овом Одлуком, могу се поставити на површинама јавне намене
на основу предлога организатора одржавања манифестација од значаја за Општину и одобрења
Општинске управе.
Други комунални објекти морају бити уклоњени у року од два дана од дана завршетка
манифестације.
III НАЧИН ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 43.
Предлог Плана, односно његове измене и допуне, из члана 2. став 2. израђују надлежна
Одељења и достављају га Општинском већу општине Оџаци на усвајање, најкасније до 15. децембра
текуће године за наредну годину.
Изузетно од претходног става надлежна одељења ће План за 2019. годину предложити
Општинском већу у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 44.
Монтажне објекте могу постављати физичка лица, правна лица и предузетници у складу са
одредбама ове Одлуке и Планом, уз услов да испуњавају и остале услове прописане законом односно
прописима донетим на основу закона.
Члан 45.
Локације на површинама јавне намене и другом грађевинском земљишту, на којем је уписано
право својине у корист општине Оџаци, за постављање мањих монтажних објеката из члана 3. тачке 1. и
2. ове Одлуке дају се у закуп спровођењем јавног надметања или прикупљањем писаних понуда.
Локације за постављање мањих монтажних објеката из члана 3. тачка 3. до 17. и члана 4. дају се
на привремено коришћење непосредним уступањем, на основу Уговора о закупу локације, који закупац
закључује са општином Оџаци.
Временски период закупа локација може бити изражен на дане, месеце или године, што се ближе
одређује Уговором.
Члан 46.
За локације за постављање монтажних и других објеката члана 4. ове Одлуке, не закључује се
уговор уколико те објекте поставља Општинска управа, односно други надлежни орган општине или
прано лице чији је оснивач Скупштина општине.
Члан 47.
Поступак давања у закуп површина јавне намене ради постављања киоска и монтажних гаража,
иницира Одељење за инвестиције и јавне набавке на основу Плана.
Поступак прикупљања понуда или јавног надметања спроводи Комисија за издавање локација у
закуп ради постављања киоска и и гаража (у даљем тексту: Комисија).
Комисију, која се састоји од председника и два члана, именује начелник Општинске управе
општине Оџаци, на период од 4 године.
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Члан 48.
Одлуку о расписивању јавног огласа ради издавања локације у закуп, ради постављања киоска и
гаража доноси начелник Општинске управе општине Оџаци.
Одлука о расписивању јавног огласа садржи:
1. податке о локацији на коју се поставља киоск или гаража,
2. тип, површину и намену објекта (ако је прописана) ,
3. податак о дужини закупа,
4. висину почетног износа закупнине по m² земљишта,
5. висину гарантног износа за учешће на огласу,
6. рок и начин подношења понуде,
7. податке о документацији која се прилаже уз понуду,
8. место и време отварања понуда,
9. критеријум за избор најповољније понуде,
10. рок и начин објављивања резултата огласа,
11. начин и рок закључења уговора,
12. рок за постављање објекта,
13. назначење да учесник, који добије локацију, у случају одустанка губи право на повраћај
гарантног износа,
14. друге податке.
Гарантни износ за учешће на огласу утврђује се у износу 50% почетног износа једне месечне
закупнине за сваку локацију за коју се учествује на огласу.
Јавни оглас се објављује на сајту општине Оџаци, огласним таблама Општинске управе и месних
канцеларија, а може се објавити и у средствима јавног информисања и исти остаје отворен 8 дана од
дана објављивања на сајту општине Оџаци.
Члан 49.
Након истека рока за прикупљање понуда Комисија врши јавно отварање приспелих писмених
понуда, на месту и у време које је одређено јавним огласом.
По отварању понуда, Комисија констатује која су лица присутна, ко је поднео писмене понуде,
које су понуде благовремене и које су потпуне.
Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање.
Сматраће се да је поступак прикупљања писмених понуда успео уколико је приспела најмање
једна исправна понуда. У противном, поступак се понавља уз расписивање новог јавног огласа.
Комисија разматра сваку благовремену и потпуну понуду и на основу услова наведених у огласу
утврђује редослед првенства, најповољнију понуду односно најповољнијег понуђача.
Најповољнији понуђач је лице односно подносилац понуде који је, уз испуњавање свих услова из
јавног огласа, понудио највећи износ закупнине за коришћење локације.
Уколико два или више понуђача понуде исти износ, предност има понуђач чија је понуда раније
достављена.
Члан 50.
О отварању понуда води се записник, у који се уносе сви битни елементи поступка јавног
отварања понуда, подаци о прикупљеним понудама, испуњености услова из огласа, избора
најповољније понуде и евентуалне примедбе учесника, а који потписују сви чланови Комисије.
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Члан 51.
По спроведеном поступку Комисија доноси Одлуку о давању на коришћење површина јавне
намене ради постављања киосака и гаража.
Одлука из претходног става овог члана садржи податке:
 о локацији на коју се поставља киоск или гаража,
 о типу, површини и намени монтажног објекта (ако је прописана),
 о дужини закупа површине јавне намене,
 о висини почетног износа закупнине по m² земљишта,
 о висини уплаћеног гарантног износа,
 о закупцу и поднетој понуди са приложеном документацијом,
 о начину и року закључења уговора,
 о року за постављање киоска односно гараже и друго.
Одлука о давању у закуп површина јавне намене ради постављања објекта се доставља свим
учесницима па огласу.
Члан 52.
Сваки учесник на јавном огласу може уложити приговор на одлуку Комисије у року од осам дана
од дана њеног пријема.
По приговору одлучује Општинско веће општине Оџаци и његова одлука је коначна, а доставља
се свим учесницима.
Члан 53.
Понуђач, који је одлуком добио у закуп површину јавне намене ради постављања киоска односно
гараже, дужан је да са Општинском управом општине Оџаци закључи Уговор у року од 15 дана од дана
достављања коначне одлуке.
Понуђач је дужан да пре доношења одлуке о додели локације достави доказ да је измиро све
пореске обавезе и друге накнаде прма буџету општине. Исто правило важи и у случају да се тражи
продужење рока закупа или промене закупца у складу са овом одлуком.
Члан 54.
Уколико понуђач, који је стекао право на локацију, својом кривицом не закључи Уговор у року
из претходног члана ове одлуке или одустане од закупа локације, Комисија својом одлуком може
локацију доделити следећем учеснику који је понудио највећи износ.
Учеснику огласа, коме је додељена локација, уплаћени гарантни износ за учешће на огласу,
урачунава се у закупнину.
Учеснику огласа, коме није додељена локација, враћа се уплаћени гарантни износ у року од три
дана од дана коначности одлуке.
Учеснику огласа, који одустане од закупа додељене локације по било ком основу, уплаћени
гарантни износ за учешће на огласу се не враћа.
Члан 55.
Изузетно, површина јавне намене ради постављања киоска односно гараже може се дати на
коришћење и путем непосредне погодбе у следећим случајевима:
1. када закупац, пре истека рока, пренесе правним послом свој објекат другом лицу,
2. у случају промене власника објекта на основу закона или одлуке судског или управног органа,
3. ако се објекат, по основу одлуке закуподавца или другог надлежног органа, дислоцира у оквиру
исте или друге локације,
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4. у случају када закупац престане да обавља делатност у киоску због одласка у пензију, као и у
случају смрти закупца локације, а делатност настављају чланови уже породице закупца.
Комисија доноси одлуку о давању у закуп површина јавне намене ради постављања објекта
путем непосредне погодбе, на основу поднетог писменог захтева и приложене документације, уколико
су испуњени сви услови из ове одлуке, на период до истека уговореног рока закупа са претходним
закупцем.
На основу одлуке Комисије, у случајевима из става 1. овог члана, се може закључити уговор о
закупу локације извршити постављање киоска односно гараже.
У случајевима примене одредби става 1., 2. и 3. овог члана, уговором се утврђује закупнина у
висини последње обрачунате накнаде за предметну локацију.
Члан 56.
Општинска управа Општине Оџаци и лице коме је додељена локација закључују уговор о закупу
површине јавне намене за постављање објекта који, поред података о кориснику, обавезно садржи
одредбе: о локацији на коју се поставља, типу, површини и намени (ако је прописана) објекта и
делатности која ће се обављати, о дужини коришћења, о висини накнаде, начину повећавања накнаде,
року и начину плаћања, року постављања објекта, забрани издавања у подзакуп, обавези уклањања
објекта, условима и начину отказа закупа локације и раскида уговора, обавезе у погледу одржавања и
коришћења објекта и јавне површине, као и друге одредбе којима се уређују међусобни односи у складу
са овом Одлуком.
Члан 57.
Закупнина се плаћа месечно, до 15-ог у месецу за текући месец.
Закупнина ће се усклађивати са индексом раста потрошачких цена на годишњем нивоу, на
основу података који се објављују у ''Службеном гласнику Републике Србије“. У случају повећања
накнаде / закупнине у току трајања уговора, неће се сачињавати анекс уговора, већ се обавезује
надлежно одељење Општинске управе да ће кориснику достављати фактуре са новом ценом.
Члан 58.
Закупац монтажни објекат мора поставити у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
закључења Уговора.
Уколико не постави монтажни објекат у року из става 1. овог члана, уговор о закупу се сматра
раскинутим и закупац губи право на локацију.
Закупац сам сноси трошкове изградње и прикључења на инфраструктуру, као и трошкове
претходне припреме и опреме земљишта.
Члан 59.
Закупац, у току закупа, нема право да промени намену коришћења монтажног објекта, који је
постављен на локацији, без сагласности имаоца права јавне својине на земљишту нити може објекат или
локацију издати у подзакуп.
Члан 60.
Право закупа површине јавне намене за постављање монтажних објекта из члана 3. и члана 4. ове
одлуке престаје:
1. протеком рока закупа, уколико корисник не затражи продузење закупа,
2. отказом од стране закупца,
3. отказом од стране закуподавца: због неплаћања накнаде 2 месеца узастопно, не постављања
објекта у одређеном року, коришћења објекта од стране другог лица, промене намене или
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издавања у подзакуп без сагласности закуподавца, привођења јавне површине другој намени,
промене намене земљишта, измене режима саобраћаја, извођења радова на реконструкцији или
изградњи и постављању комуналних објеката и уређаја и слично,
4. ступањем на снагу решења надлежног инспекцијског органа, којим се налаже уклањање
монтажног објекта из разлога предвиђених овом Одлуком,
5. престанком обављања делатности, брисањем из регистра правних лица односно предузетника. О
овим чињеницама закупац обавештава Одељење за инвестиције и јавне набавке, а трошкове
закупа плаћа све до дана док не уклони монтажни објекат, што се прецизира уговором,
6. других разлога у складу са законом.
У случају престанка закупа закупац нема право на накнаду штете и трошкова везаних за
уклањање, премештање или немогућност коришћења монтажног објекта.
У случају престанка закупа закупац је дужан да уклони монтажни објекат у року од 15 дана од
дана престанка, а у супротном монтажни објекат ће уклонити власник локације на терет закупца.
IV ЗИДАНЕ ГАРАЖЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 61.
Објекти привременог карактера, изграђени од тврдог материјала (цигла, бетонски или шљакоблокови и сл.) до дана ступања на снагу ове Одлуке, неће се уклањати ако власници тих објеката уредно
измирују обавезе по основу заузећа површине јавне намене и закључе уговор уколико исти нису
закључили.
Члан 62.
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове у сарадњи са Одељењем
за инвестиције и јавне набавке у обавези је да, у року од 2 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке
сачини евиденцију зиданих гаража, а власнике истих обавести о обавези закључења уговора и плаћању
накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
V НАЧИН КОРИШЋЕЊА И УКЛАЊАЊЕ
Члан 63.
Закупци локација - власници монтажних објеката дужни су да објекте одржавају у исправном
стању, да воде рачуна о исправности инсталација, испуњености прописаних санитарно-хигијенских и
других услова, одржавању чистоће у непосредној околини објекта.
Објекат се користи искључиво за намене наведене у Уговору.
Члан 64.
Власник монтажног објекта дужан је да о свом трошку уклони објекат у року од 8 дана од дана
престанка уговореног рока закупа јавне површине, односно истека одобрења за постављање монтажног
објекта.
Ако је потребно уклонити објекат пре истека уговореног рока закупа, ради привођења простора
планираној намени, надлежно одељење Општинске управе општине Оџаци обавештава закупца јавне
површине у ком року је дужан да уклони објекат.
Власник је дужан, да након уклањања објекта, површину јавне намене доведе у првобитно
стање.
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Члан 65.
Уколико власник објекта не поступи у складу са члном 64. ове Одлуке, уклањање објекта ће се
извршити принудним путем на рачун власника објекта.
Принудно уклањање објеката из претходног члана Општинска управа уз ангажовање предузећа
или предузетника који је оспособљен за обављање тог посла.
Смештај и чување принудно уклоњених објеката обезбеђује Општинска управа и иста не
одговара за оштећења настала при принудном уклањању и смештају и чувању уклоњених објеката.
Општинска управа не сноси одговорност за робу која се налази у објекту који се уклања.
Приликом преузимања објеката уклоњених са јавне површине, власник је дужан да плати
трошкове принудног уклањања и чувања.
Члан 66.
Власник објекта позиваће се да у року од 15 дана од дана принудног уклањања објекта преузме
објекат, уз обавештење да ће се, уколико то не учини, у року од 15 дана од дана достављања позива,
исти продати на јавној лицитацији.
Ако власник не преузме принудно уклоњени објекат у року из претходног става Општинска
управа ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве продаје користе се за
подмиривање трошкова уклањања и чувања, а уколико иста нису довољна, разлика се наплаћује од
власника.
За спровођење поступка јавне лицитације и продају објеката Председник општине ће именовати
посебну комисију.
Кад принудно уклоњени објекат није могао бити продат на одржаној јавној лицитацији или је
очигледно да ће трошкови лицитације бити несразмерни са износом добијеним продајом или постоји
опасност од пропадања објекта, принудно уклоњени објекат ће се продати у слободној продаји
непосредном погодбом.
Ако се купац не може пронаћи у року од шест месеци, а власник није преузео објекат, принудно
уклоњени објекат може да се употреби као опште добро, а може да се преда у власништво предузећу
или предузетнику коме је објекат поверен на чување или трећем лицу или се може уништити.
Средства остварена продајом привремено одузетог предмета приход су буџета Општине.
VI НАДЗОР
Члан 67.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове комунални инспектор.
Kомунални инспектор је у вршењу инспекцијског надзора овлашћен да донесе решење којим:
1. обуставља радове на постављању монтажног објекта, ако су започети без уговора о привременом
заузећу јавне површине и оставља рок за закључење уговора, који не може бити дужи од 30 дана
од дана пријема решења комуналног инспектора,
2. обуставља радове на постављању монтажног објекта ако се изводе супротно уговору о
привременом заузећу јавне површине и оставља рок за усклађивање са уговором који не може
бити дужи од 15 дана,
3. ако је објекат већ постављен на јавну површину без уговора, оставља рок за закључење уговора о
привременом заузећу јавне површине, који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема
решења комуналног инспектора,
4. оставља рок за усклађивање већ постављеног објекта са уговором о привременом заузећу јавне
површине, који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема решења комуналног инспектора,
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5. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку
власника објекта, уколико власник у датом року није обуставио радове из става 2. тачка 1. и 2.
овог члана,
6. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку
власника објекта, уколико власник објекта у датом року није прибавио уговор о привременом
заузећу јавне површине,
7. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку лица
уколико то лице у датом му року није ускладило постављени објекат са
уговором о
привременом заузећу јавне површине,
8. општински комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора наређује записником на лицу
места да се одмах обустави извођење музичког програма уживо у летњој башти.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.500,00 динара казниће се за прекршај правно лице
лице:
1. ако је отпочело или завршило постављање објекта без закљученог уговора о привременом
заузећу јавне површине или изводи радове супротно том уговору,
2. ако није обуставило радове након доношења решења комуналног инспектора о обустављању
радова,
3. ако није уклонилo објекат у складу са решењем комуналног инспектора,
4. ако у остављеном му року не усклади постављени објекат са решењем комуналног инспектора,
5. ако није обуставило извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу
инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у фиксном износу од 12.500,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 37.500,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу
од 12.500,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене на територији општине Оџаци (''Сл. лист општине
Оџаци'', бр. 6/2012).
Члан 70.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Оџаци''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011- 24 /2019-II
Дана: 11.06.2019. године

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.
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67. На основу члана 56. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број:
25/2019) , члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број
2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници одржаној дана 11.06.2019. године донела:
О Д Л У К У
О РАСПОРЕДУ РАДА И РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се недељни распоред рада, почетак и завршетак раднног времена у Дому
здравља Оџаци ( у даљем тексту „Дом здравља“),.
Члан 2.
Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у Дому здравља по
организационим јединицама, утврђује се на следећи начин :
I СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ, КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ
Редни Организациона јединица
Радним данима
Суботом, недељом,
број
( од-до )
празницима и ноћу ( од-до )
1.
Амбуланта Дома здравља 07:00-20:00
Оџаци
2.
Амбулантна Оџаци
07:00-14:00
(фабричка)
3.
Амбуланта Бачки
07:00-14:00
Брестовац
4,
Амбуланта Бачки Грачац
07:00-14:00
5.
Амбуланта Богојево
07:00-14:00
6.
Амбуланта Српски
07:00-14:00
Милетић
7.
Амбуланта Дероње
07:00-14:00
8.
Амбуланта Каравуково
07:00-14:00
9.
Амбуланта Ратково
07:00-14:00
10.
Амбуланта Лалић
07:00-14:00
11.
Амбуланта Оџаци (Магна) 07:00-14:00
II СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ЖЕНА СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ
ПАТРОНАЖОМ
Редни
Назив
Радним данима Суботом, недељом, празницима
број
( од-до )
и ноћу ( од-до )
1.
Служба за здравствену заштиту деце и 07:00-20:00
2 радне суботе у месецу
жена
07:00-12:00
Поливалентна патронажа
07:00-14:25
/
III СЛУЖБА МЕДИЦИНЕ РАДА
Редни
Назив
број
1.
Служба медицине рада

Радним данима
( од-до )
07:00-15:00

Суботом, недељом, празницима
и ноћу (од-до)
/

IV СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Редни
Назив
Радним данима Суботом, недељом, празницима
број
( од-до )
и ноћу ( од-до )
1.
Стоматолошка амбуланта за одрасле 07:00-20:00
1 субота у месецу 08:00-11:00
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1 субота у месецу 08:00-11:00

07:00-20:00

V СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Редни
Назив
Радним данима Суботом, недељом, празницима
број
( од-до )
и ноћу ( од-до )
1.
Психолог, Кожно, Физикална
07:00-15:00
/
медицина, Интерно, Очно, ОРЛ
VI СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Редни
Назив
Радним данима
број
( од-до )
1.
Служба за хитну медицинску помоћ
00:00 – 24:00
Оџаци

Суботом, недељом, празницима и
ноћу ( од-до )
00:00 – 24:00

VII СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ, ЛАБОРАТОРИЈСКУ И ДРУГУ ДИЈАГНОСТИКУ
Редни
Назив
Радним данима
Суботом, недељом, празницима и ноћу
број
( од-до )
( од-до )
1.
РТГ и УСГ
07:00 - 19:00
/
2.
Лабораторија
07:00 - 14:15
/
VIII СЛУЖБА ФИЗИКАЛНЕЕ МЕДИЦИНЕ
Редни
Назив
Радним данима
број
( од-до )
1.
Физикална медицина
07:00-15:00

Суботом, недељом, празницима и ноћу
( од-до )
/

IX СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Редни
Назив
Радним данима
Суботом, недељом,
број
( од-до )
празницима и ноћу
( од-до )
1.
Служба за правне, економско07:00 - 15:00
/
финансијске, техничке и друге послове
Оџаци

X СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Редни
Назив
Радним данима
број
( од-до )
1.

Служба за техничке и друге сличне
послове

XI СТАЦИОНАР
Редни
број
1.

Назив

07:00 - 20:00

Радним данима
( од-до )

Ванболнички стационар општег типа

00:00 – 24:00

Суботом, недељом,
празницима и ноћу
( од-до )
/

Суботом, недељом,
празницима и ноћу
( од-до )
00:00 – 24:00

XII СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ - АПОТЕКА ОЏАЦИ
Редни
Назив
Радним данима
Суботом, недељом, празницима и ноћу
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( од-до )
2 радне суботе у месецу 07:00 - 12:00

Члан 3.
Дом здравља дужан је да у оквиру утврђеног недељног распореда рада и радног времена пружа
здравствену заштиту радом у једној, две или више смена у складу са делатношћу здравствене установе,
према одлуци директора Дома здравља.
Распоред рада по организационим јединицама и објектима Дома здравља утврђује директор
посебном одлуком.
Члан 4.
Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком мора бити
истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност Дома здравља.
Члан 5.
Дом здравља је дужан да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, изврши
усаглашавање својих правних аката са одредбама ове Одлуке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-25/2019-II
Дана: 11.06.2019. године

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.

68. На основу члана 29. став 1. тачка 3. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/18), члана 10. Уредбе
Владе Србије о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „Сл. гласник РС“ бр. 98/2010) ,
члана 40. став 1. тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 02/2019),
члана 4. и члана 5. Став 1. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 17/2017), Скупштина општине Оџаци на
24. седници одржаној 11.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци, као стручно
оперативно тело за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење
у ванредним ситуацијама на територији општине Оџаци.
Члан 2.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци ( у даљем тексту: Штаб) чине:
- Командант штаба, је председник општине;
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- Заменик команданта штаба, је заменик председника општине или члан општинског већа;
- Начелник штаба, је представник надлежне службе МУП-а РС, оделења за ванредне ситуације
којег исти предлажу;
- Чланови штаба, су руководиоци јавних предузећа и установа чија је делатност у вези са
заштитом и спасавањем, руководилац општинског органа управе и појединих органиизационих
јединица ОУ, представник организационе јединице МУП-а, руководилац општинске организације
Црвеног крста, руководилац субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање, представник Војске
РС, чланови извршног органа локалне самоуправе по основу специфичних надлежности, и друга лица.
Члан 3.
Чланове штаба поставља Скупштина општине Оџаци на предлог председника општине.
Члан 4.
Командант штаба својим решењем распоређује чланове штаба на конкретне дужности у штабу.
Члан 5.
Састав штаба чине и помоћно особље: возачи, курири и други.
Члан 6.
Штаб доноси наредбе, закључке и препоруке.
Члан 7.
Штаб има сопствени печат, штамбиљ и деловодник у складу са посебним законом.
Печат има облика круга, пречника 50 мм, са грбом Републике Србије у средини. Текст печата
исписује се на српском језику ћириличним писмом и на мађарском и словачком језику и писму у
концентричним круговима око грба Републике Србије. У спољашњем кругу печата исписује се назив
Републике Србије, у другом кругу исписује се назив Аутономна Покрајина Војводина, у трећем кругу
исписује се Скупштина општине Оџаци, а у четвртом кругу исписује се Општински штаб за ванрендне
ситуације. Текст на језику и писму националних мањина исписује се у наставку сваког круга закључно
са седиштем органа Оџаци.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пољa за деловодни број и поље за датум пријема.
Изнад паравоугаоника исписује се назив Општински штаб за ванредне ситуације Оџаци.
Члан 8.
Штаб обавља следеће послове:
1) Руководи и координира рад субјекта система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3) Разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке
за њихово унапређивање;
4) Прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) Наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама, средства помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама.
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6) Стара се о редовном информисању и обавештавању становника о ризицима и опасностима и
предузетим мерама;
7) Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације за територију дела општине или општине и
доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације председнику општине;
8) Наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама;
9) Сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) Ангажује субјекте од посебног значаја;
11) Учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације,
узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
12) Израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља
Скупштини општине на усвајање;
13) Образује стручно – оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и
спасавања;
14) израђује Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване
јединице за узбуњивање и упућује га општинском већу на доношење;
15) без одлагања примењује Екстерни план заштите од великог удеса када дође до великог удеса или
када дође до неконтролисаног развоја догађаја за које се може очекивати да ће довести до великог
удеса.
Штаб поред послова из става 1. овог члана обавља и следеће послове:
1) Именује и разрешава поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељу, односно делу
насељам;
2) Предлаже општинском Већу општине Оџаци субјекте од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе;
3) Ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији
општине;
4) Израђује предлог акта о организацији и функционисању цивилне заштите на територји општине
Оџаци, доставља га Скупштини општине Оџаци на доношење и обезбеђује његово спровођење;
5) Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и јединице за
узбуњивање, повереника и заменика повереника у насељеним местима и субјеката од посебног значаја
за заштиту и спасавање;
6) Организује, развија и води личну и колективну заштиту;
7) стара се о набавци, постављању и одржавању акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру
јединственог система за јавно узбуњивање на територији општине;
8) Доноси Пословник о раду штаба;
9) Разматра питања у вези санирања штете настале услед елементарних непогода и других несрећа;
10) Израђује План финансирања и снабдевања материјално-техничким средствима и опремом снага
заштите и спасавања на територији општине;
11) Поступа по наређењима Републичког и покрајинског штаба у предузимању мера на заштити и
спасавању;
12) Доноси наредбу о обиму евакуације и категоријама становништва унутар подручја јединице локалне
самоуправе које се евакуише;
13) Обавља и друге послове у складу са законом.
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Члан 9.
Послови из члана 8. ове Одлуке финансирају се из Буџета општине Оџаци и других извора у
складу са Законом и другим прописима.
Члан 10.
Стручне и административно техничке послове за потребе штаба, обавља Одељење за општу
управу општине Оџаци – Служба за ванредне ситуације.
Члан 11.
Члан штаба је дужан да се одазове и учествује у обуци.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању општинског штаба за
ванредне ситуације ( „Службени лист општине Оџаци“ бр. 3/2015).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-26/2019-II
Дана: 11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Ђаковић Горан с.р.

69. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 7. став 2. Закона о финансирању
локалне самоуправе ( ,,Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн.,
125/2014 - усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн.,
104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн. и 95/2018 – др. закон)
члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (,,'Сл.гласник РС“, бр.95/2018) и
члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/2019),
Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници одржаној дана 11.06.2019. године, донела:
ОДЛУКУ
О НАКНАДAМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се накнада за коришћење јавне површине у складу са законом на
територији општине Оџаци и утврђују се висина, олакшице, рокови и садржај података о коришћењу
јавне површине у циљу утврђивања обавезе плаћања накнаде.
Обвезник накнаде
Члан 2.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Основица
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Члан 3.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћења простора
у метрима квадратним (м2).
Висина накнаде
Члан 4.
Висина накнаде за коришћење јавне површине утврђује се узимајући у обзир највиши износ
накнаде прописан законом, која је одређена у м2 по дану, и применом критеријума као што су: време
коришћења простора, зона у којој се налази простор који се користи, као и техничко-употребне
карактеристике објекта, уколико се површина користи за постављање објекта.
Висина накнаде за коришћење јавних површина је утврђена у прилозима у члану 18. ове одлуке.
Зоне
Члан 5.
На територија општине Оџаци одређене су три зоне у складу са Одлуком о утврђивању
елемената пореза на имовину за територију општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр.
15/2015), и то:
I ЗОНА
Ова зона обухвата територију насељеног места Оџаци, омеђену улицама: Мостонга од
Карађорђеве до Војводе Мишића, Војводе Мишића од Мостонге до Војводе Путника, Војводе Путника
од Војводе Мишића до Карађорђеве и Карађорђева од Војводе Путника до Мостонге.
II ЗОНА
Ова зона обухвата подручје изван I зоне насељеног места Оџаци.
III ЗОНА
Ова зона обухвата подручје у насељеним местима Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Богојево,
Дероње, Каравуково, Лалић, Ратково и Српски Милетић.
Време коришћења јавне површине
Члан 6.
Време коришћење јавне површине може бити изражено у данима, на месечном и годишњем
нивоу, о чему се корисник јавне површине изјашњава у пријави за коришћење јавне површине.
Јавна површина
Члан 7.
Јавна површина у смислу ове одлуке јесте површина утврђена планским документом општине
Оџаци, која је доступна свим корисницима под једнаким условима, и то:
-јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.),
-трг,
-јавна зелена површина (парк и сл.),
-јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине).
Начин утврђивања и плаћања
Члан 8.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћене јавне
површине, сразмерно времену коришћења јавне површине или према техничко-употребним
карактеристикама објеката.
Накнаду из става 1. овог члана решењем утврђује Одељење за финансије и јавне приходе
Општинске управе општине Оџаци.
Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плаћа до 15. у месецу за
претходни месец.
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Ако се накнада плаћа за дане (мање од 1 месец), обвезник је у обавези да обрачунату накнаду
плати приликом достављања решења.
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су
надлежности послови финансија преко Одељење за финансије и јавне приходе Општинске управе
општине Оџаци.
У поступку утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и
осталог што није прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују
порески поступак и пореска администрација.
Врсте накнада
Члан 9.
Накнаде за коришћење јавне површине су:
1.Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих заната и домаће радиности;
2.Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе других
лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине;
3.Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу.
1. Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе
Члан 10.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за постављање:
1. тезги и пултова,
2. уређаја за печење и продају кокица, уређаји за израду и продају мини крофница, уређаја за
производњу и продају шећерне вуне, уређаја за производњу и продају помфрита и уређаја за печење и
продају кукурузних клипова и кестена,
3. расхладне коморе за продају сладоледа, расхладне коморе за продају сладоледа на точење,
расхладне витрине за продају хладних напитака, апарата за продају топлих напитика и еспресо кафе,
4, летње и зимске баште испред угоститељских објеката, самосталних радњи и киоска,
5. монтажни садржаји за дечији забавни и спортски програм, дечији аутомобили на батерије,
апарати за дечије играчке, апарати за хватање лутака,
6. забавни луна парк, трамболине, шатори за циркусе,
7. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и других објеката
привременог коришћења,
8. постављање линијске инфраструктуре,
9. коришћење јавне површине за намене које нису посебно наведене.
2. Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе
других лица
Члан 11.
Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе других
лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, плаћа се за:
1. постављање рекламних штандова,
2. постављање билборда,
3. постављање табле, паноа или друге рекламне ознаке.
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3.Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу
Члан 12.
Посебна накнада се плаћа за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
Ослобађања
Члан 13.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници
буџетских средстава.
Прибављање одобрења или другог акта
Члан 14.
Обвезник накнаде је дужан да пре коришћења права, за чије је коришћење прописано плаћање
накнаде, прибави одобрење или други акт у складу са Одлуком о постављању и уклањању монтажних
објеката привременог карактера и Планом локација за постављање мањих монтажних и других објеката
привременог карактера.
Надлежно одељење Општинске управе опшптине Оџаци је дужно је да један примерак одобрења
или другог акта достави Одељењу за финансије и јавне приходе ради утврђивања и наплате накнаде са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, тачна адреса седишта
правног лица, делатност;
- за предузетнике: порески идентификациони број, назив радње са тачном адресом, делатност, име и
презиме власника, ЈМБГ и број личне карте.
- за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и улицу и број.
Обвезници накнаде су у обавези да уз захтев за издавање одобрења за коришћење јавне
површине доставе уверење о измиреним обавезама по основу локалних прихода, које издаје Одељење за
финансије и јавне приходе.
Надлежно одељење из става 2. овог члана је дужно да један примерак одобрења, односно другог
акта, достави одељењу за инспекцијске послове
Члан 15.
Обвезници накнаде за коришћење јавних површина дужни су да поднесу пријаву за утврђивање
накнаде Одељењу за финансије и јавне приходе даном доношења решења о одобрења коришћења јавне
површине.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утврђеном у ставу 1. овог члана, Одељење за
финансије и јавне приходе, ће донети решење на основу података надлежног органа који врши упис у
регистар и на основу службених података којима располаже општинска управа, државни орган или
други орган локалне самоуправе.
Члан 16.
Накнаде за коришћење јавних површина, представљају приход буџета општине Оџаци.
Члан 17.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне
средине Општинске управе Општине Оџаци.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 18.
Висина накнаде за коришћење јавних површина утврђује се у следећим прилозима :
1. Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих заната и домаће радиности
Прилог број 1.1.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за постављање тезги за сезонску продају воћа и поврћа, цвећа, украсних предмета,
честитки сувенира и слично, од стране произвођача који имају регистровано пољопривредно газдинство
и пултова, утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
1. Зона 1
100,00 динара
2. Зона 2
80,00 динара
3. Зона 3
70,00 динара
Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка коришћења јавне површине по решењу Општинске
управе, Одељења за финансије и јавне приходе.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за постављање тезги за сезонску продају воћа и поврћа, цвећа, украсних предмета,
честитки сувенира и слично, од стране произвођача који имају регистровано пољопривредно газдинство
и пултова у дане манифестација, у дане државних, верских и других празника, утврђује се у дневном
износу по м2:
122,00 динара
1. Зона 1
2. Зона 2
100,00 динара
3. Зона 3
80,00 динара
Прилог број 1.2.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
постављање уређаја за печење и продају кокица, уређаја за израду и продају мини крофница, уређаја за
производњу и продају шећерне вуне, уређаја за производњу и продају помфрита и уређаја за печење и
продају кукурузних клипова и кестена, а утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
100,00 динара
1. Зона 1
2. Зона 2
80,00 динара
3. Зона 3
70,00 динара
Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка коришћења јавне површине по решењу Општинске
управе, Одељења за финансије и јавне приходе.
Прилог број 1.3.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за постављање расхладне коморе за продају сладоледа, расхладне коморе за
продају сладоледа на точење, расхладне витрине за продају хладних напитака, апарата за продају
топлих напитика и еспресо кафе, а утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
100,00 динара
2. Зона 1
3. Зона 2
80,00 динара
70,00 динара
4. Зона 3
Накнада се плаћа у пуном износу пре почетка коришћења јавне површине по решењу Општинске
управе, Одељења за финансије и јавне приходе.
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Прилог број 1.4.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за постављање летње и зимске баште угоститељских објеката, самосталних радњи
а утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
12,00 динара
1. Зона 1
10,00 динара
2. Зона 2
6,00 динара
3. Зона 3
Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице и предузетник на основу решења Општинске
управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне приходе.
За коришћење јавне површине за постављање зимске баште у периоду од 01.11. текуће, до 31.03.
наредне године, плаћа се накнада у износу од 50% од накнаде која се плаћа за рад летње баште.
Прилог број 1.5.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за постављање монтажних садржаја за дечији забавни и спортски програм, дечији
аутомобили на батерије, апарати за хватање лутака, а утврђује се у дневном износу по м2, у износу од
35 динара.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
Прилог број 1.6.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора за забавни луна парк, трамболине, шаторе за циркусе, утврђује се у дневном
износу по м2, узносу од 25 динара.
Накнада за коришћење простора на јавној површини за постављање забавни луна парк,
трамболине, шаторе за циркусе, у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и других
празника, утврђује се у дневном износу по м2, узносу од 55 динара.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
Прилог број 1.7.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора слободних површина за кампове, постављање шатора и других објеката
привременог коришћења, за сваки м2 заузете површине у износу од 30,00 динара дневно.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
Прилог број 1.8.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за
коришћење простора које нису посебно наведебе у овом прилогу, утврђује се у дневном износу по м2, у
зависности од зоне и то:
122,00 динара
1. Зона 1
2. Зона 2
100,00 динара
3. Зона 3
80,00 динара
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
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2. Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе
других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку
другу особину јавне површине
Прилог број 2.1.
Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе других
лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, плаћа се за постављање
рекламних штандова, а утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
30,00 динара
1. Зона 1
20,00 динара
2. Зона 2
15,00 динара
3. Зона 3
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
Прилог број 2.2.
Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе других
лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, плаћа се за
постављање билборда, а утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне и то:
30,00 динара
1. Зона 1
20,00 динара
2. Зона 2
15,00 динара
3. Зона 3
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
Прилог број 2.3.
Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе других
лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, плаћа се за постављање
табле, паноа или друге рекламне ознаке, а утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од зоне
и то:
30,00 динара
1. Зона 1
20,00 динара
2. Зона 2
15,00 динара
3. Зона 3
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
3. Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова и изградњу.
Прилог број 3.
Накнада за коришћење јавног простора се плаћа за коришћење јавне површине по основу
заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, а утврђује се у
дневном износу по м2, и то:
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-при изградњи објеката по м2 заузете површине ....................................................36,00 динара,
-при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара по м2.....36,00 динара.
Накнада се обрачунава на дневном нивоу, и плаћа се у пуном износу пре почетка коришћења
јавне површине на основу решења Општинске управе општине Оџаци, Одељења за финансије и јавне
приходе.
УВЕЋАЊЕ НАКНАДЕ
Накнада из става 1.овог прилога увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок
заузимања јавне површине. Под продужењем рока, подразумева се прекорачење рока завршетка
изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку грађења, одн.извођења радова и року
завршетка грађења, одн.извођења радова према Закону о планирању и изградњи.
ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА
Накнада из става 1.овог прилога се не плаћа ако се раскопавање, односно заузимање јавне
површине врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге саобраћајне површине, као
и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објекта у функцију. Под
довођењем објекта у функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за
које се издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи.
Члан 19.
Корисници јавних површина, који исте користе на дан ступања на снагу ове одлуке, настављају
да користе одобрене јавне површине до истека периода закупа.
Члан 20.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важе одредбе члана 6. став 1. тачка 2., 4., 6. и 7.;
тарифни број 2., тарифни број 4., тарифни број 6. и тарифни 7. Одлуке о локалним комуиналним
таксама („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2016, 25/2017 и 17/2018).
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011- 27 /2019-II
Дана: 11.06.2019. године

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

70.На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. Закона смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), Уредбе о саставу
и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 98/2010), члана 40. став 1.
тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 02/2019), и члана 5. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, бр. 17/2017), Скупштина општине Оџаци на 24. седници одржаној 11.06.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Разрешава се ШОРГИЋ ШПИРО дужности члана Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Оџаци.
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II
Поставља се ВУЧЕНОВИЋ НЕДЕЉКО, на дужност члана Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Оџаци.
III
Доношењем овог Решења врши се измена и допуна Решења о постављењу чланова штаба бр. 0253/2015-II од 11.05.2015. године, и Решења о разрешењу и постављењу чланова општинског Штаба за
ванредне ситуације општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци“, бр 16/17 и 25/17).
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-49/2019-II
Дана: 11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.

71. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. закон и 47/2018) члана 17. став 3. и члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/16) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/19) и члана 41. став 2. и члана 44. став 1. Статута Јавног
комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац („Службени лист општине Оџаци“ број: 14/16)
Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници одржаној 11.06.2019. године, донела:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

I
Бојан Свилар из Бачког Брестовца разрешава се дужности председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Оџаци, даном доношења овог Решења због поднете оставке.
II
Косовац Вања из Бачког Брестовца именује се за председника Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Брестком“ Оџаци, наредног дана од доношења овог Решења.
III
Oвим решењем врши се измена Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
ЈКП “Брестком“ Бачки Брестовац („Службени лист општине Оџаци“, број: 4/2018) .
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IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-50/2019-II
Дана: 11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић

72. На основу члана 116. став 13. у вези са чланом 117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања ( ,,Службени гласник РС”, бр.88/17, 27/18-др.закон и 10/2019) и члана 40. став
1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/2019) Скупштина општине
Оџаци је на 24. седници одржаној дана 11.06.2019. године, донелa:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
I
Бојан Свилар из Бачког Брестовца разрешава се дужности члана Школског одбора Основне
школе „Никола Тесла“ Бачки Брестовац, из редова локалне самоуправе, даном доношења овог Решења,
због поднете оставке.
II
Рајачић Весна из Бачког Брестовца именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Никола Тесла“ Бачки Брестовац, из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана доношења овог
Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Никола
Тесла“ Бачки Брестовац ( ,,Службени лист општине Оџаци“, број: 6/2018).
IV
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Oдборничка група Српска напредна странка је 20.05.2019. године поднела захтев да се Бојан
Свилар разреши дужности члана Школсеког одбора Основне школе „Никола Тесла“ Бачки Брестовац,
због поднете оставке.
Српска напредна странка као овлашћени предлагач предложила је да се за члана Школског
одбора именује Рјачић Весна из Бачког Брестовца,
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу предлога овлашћеног
предлагача, предложила је Скупштини општине Оџаци да разреши и именује предложене кандидате за
члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ Бачки Брестовац.
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни
спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-51/2019-II
Дана:11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.
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73.На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања ( ,,Службени гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019) и члана 40.
став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр.2/2019), Скупштина
општине Оџаци је на 24. седници одржаној дана 11.06. 2019.године, донела:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“ РАТКОВО

I
Анђушић Ивана, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе “Ратко Павловић
Ћићко“ Ратково из редова запослених, даном доношења овог решења.
Радојчић – Попин Татјана, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Ратко Павловић
Ћићко“ Ратково из редова запослених наредног дана од дана доношења овог решења.
II
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Ратко
Павловић Ћићко“ Ратково („Службени лист општине Оџаци“ број 6/2018 и 17/2018).
III
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“ Ратково поднела је Скупштини општине Оџаци,
22.05.2019. године, предлог за разрешење Анђушић Иване дужности члана Школског одбора из редова
запослених.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 – др.закон и 10/2019) је прописано да Скупштина јединице локалне
самоуправе може, пре истека мандата, да разреши члана Школског одбора ако се покрене иницијатива
за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже Скупштини општине
Оџаци да разреши Анђушић Иване дужности члана Школског одбора Основне школе „Ратко Павловић
Ћићко“ Ратково и да на предлог овлашћеног предлагача за члана Школског одбора именује Радојчић –
Попин Татјану.
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни
спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 02-52/2019-II
Дана: 11.062019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.

277

“Сл уж бени лист општине Оџаци” 09/2019

11.06.2019.године

74.На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник РС“, број: 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) и члана 40. став 1.
тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 2/2019), Скупштина општине
Оџаци је, на 24. седници, одржаној дана 11.06.2019. године донела

ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу за Предшколску
установу „Полетарац“ Оџаци, за радну 2019/2020. годину.

II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-41-1/2019-II
Дана: 11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

75. На основу члана 39. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци»,
бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници, одржаној дана 11.06.2019. године,
донела:
ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о раду Месне заједнице Српски Милетић од 01.01.2018. до
31.12.2018. годину, број: 115/2019 од 09.05.2019.године.

II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-41-2/2019-III
Дана: 11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
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76. На основу члана 13.став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( "Сл.
гласник РС", бр 10/13, 142/14, 103/15, и 101/16) , члана 7. Одлуке о ребалансу буџета општине Оџаци за
2019.годину("Службени лист општине Оџаци" број 03/2019) и члана 40. Статута општине Оџаци
("Службени лист општине Оџаци" број 02/2019), по претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Скупштина општине Оџаци, на 24. седници одржаној 11.06.
2019.године донела је
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ОЏАЦИ ЗА 2019.ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Општина Оџаци се налази у Западном делу Бачке,
на левој обали Дунава у дужини од 9,5 км, на 45°30′14” северне географске ширине и 19°15′24” источне
географске дужине. Територијално припада Западно-Бачком округу АП Војводине, Републике Србије.
Окружена је општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка Паланка, Бач и на Дунаву се граничи са
Републиком Хрватском. Општина Оџаци има изузетно повољан геостратешки положај због граничног
прелаза са Републиком Хрватском (Богојево-Ердут) и близине границе са Мађарском (60 км удаљености
од прелаза Бачки Брег). Територија општине Оџаци се простире на површини од 41.115, 89 ха. Састоји
се од девет катастарских општина: К.о. Оџаци, К.о. Бачки Грачац, К.о. Бачки Брестовац, К.о. Српски
Милетић, К.о. Богојево, К.о. Каравуково, К.о. Дероње, К.о. Ратково, К.о. Лалић. По величини
територије, општина Оџаци спада међу мање општине на подручју АП Војводине. Општински центар,
насеље Оџаци, се налази у средишту територије општине, док су остала насеља зракасто распоређена
око општинског центра. Општина Оџаци је лоцирана на више саобраћајница: Аутопут (Коридор Х):
повезаност са Коридором Х, излаз на аутопут Е-75. Магистрални путеви: М-3 граница Србије са
Републиком Хрватском (Богојево-Оџаци-Кула-Србобран-Кикинда); М-18 граница Републике Србије са
Мађарском (Бачки Брег-Сомбор-Оџаци-Бачка Паланка). Железничке линије: Оџаци-Нови Сад, ОџациСомбор. Аеродром: Београд 139 км, Осијек (Република Хрватска) 55 км. Водни: Дунав, Коридор VII .
Општина Оџаци се налази 59 км северозападно од Новог Сада, 139 км северозападно од Београда, 296
км југозападно од Будимпеште.
.
Природни услови и животна средина: Простор условно има три просторне целине, у односу на
геоморфолошке карактеристике, начин коришћења, еколошке вредности и друге карактеристике и
могућности: 1.)- Алувијална раван Дунава се простире на крајњем западном делу општине Оџаци, на
левој обали Дунава. Простор алувијалне равни Дунава на овом сектору има висину која варира око 80 m
н.м. Овај део простора општине је претежно ненасељен. Изузетак су објекти нижег комуналног ранга,
железничка станица и викенд објекти. 2.)- Алувијална тераса је прелазни морфолошки елеменат и
представља рељефну степеницу између ниже алувијалне равни на западу и више лесне терасе на истоку.
На територији општине простире се у њеном југозападном делу, јужно од Каравукова и западно од
Дероња. Висинска разлика између алувијалне равни и алувијалне терасе је незнатна. Надморска висина
алувијалне терасе се креће у просеку између 82 и 83 метра. 3.)- Лесна тераса је највиши и
најзаступљенији морфолошки елеменат на простору Оџачке општине. На њој су подигнута сва насеља у
општини. Просечна висина лесне терасе на Оџачком подручју је од 85 m до 88 м н.м. са незнатним
одступањима Територија општине Оџаци је врло разноликог педолошког састава и заступљено је
мноштво типова и подтипова земљишта. Чернозем је најплоднији тип јер располаже великом
279

“Сл уж бени лист општине Оџаци” 09/2019

11.06.2019.године

порозношћу. Повољним водним и ваздушни режимом, повољним садржајем хумуса (4 – 6%, тј. 40-50
cm горњег слоја) и са својим подтиповима заузима највећу површину у општини. Ту су: карбонатни и
бескарбонатни чернозем, песковити, деградирани, заслањен и слабо заслањен чернозем. Други по
значају је тип ливадске црнице. Настала је дејством подземних вода. Нешто је мање плодности , а
појављује се у више под типова: деградирана, карбонатна итд. Трећи тип је ритска црница настала
дужим деловањем подземних вода. Елиминацијом њиховог утицаја се претвара у плодно земљиште.
Категорију неплодних типова чине слатине са под типовима: солоњец, солончак и солођ. Следећа
категорија је алувијално земљиште развијено поред речних токова и као последица плављења
непосредне околине реке. Глиновито земљиште се ствара распадањем минерала у песку. То је тип
најнеплоднијег земљишта. Територија општине Оџаци налази се у зони умерено-континенталне климе,
са више или мање израженим локалним карактеристикама. Просечне летње и зимске тепмературе у
овим крајевима приближне су вредностима за целу Војводину и износе око 21,4° C лети и – 0,3 °C у
току зиме. Мразеви су овде честа појава. Велика отвореност Панонске низије погодује појави ветрова
као што су северни, северозападни, југоисточни и
западни. У просеку на овим просторима падне
око 593,3 mm падавина. Просечна годишња сума инсолације износи 2.014,6 часова. У летњем периоду
могућа је и појава града која наноси велике штете пољопривредним културама.Што се тиче шумског
фонда стање је незадовољавајуће као и у већини општина у а АП Војводини .На подручју општине
Оџаци шуме се простиру на 2.027,87 hа што у односу на укупну површину подручја општине износи
5%. Према власничкој структури постоје државне и приватне шуме као и остали облици шумске
својине (некадашње друштвене шуме). Државним шумама на територији општине газдује Јавно
Предузеће Петроварадин-шумско газдинство Сомбор-шумска управа Оџаци. Газдују на основу закона о
шумама. Шумска управа је корисник државног земљишта и дато јој је на управљање шумама на
територији општине Оџаци, односно к.о. Каравуково и к.о. Дероње. Газдује са две газдинске јединице:
газдинска јединица „Камариште“ чија је површина 540 hа 09 а 84 м² и газдинска јединица „Брањевина“
чија површина простирања износи 1087 hа 20 а 72 м² на површини к.о. Дероње и 260 hа 92 а 93 м² на
површини к.о. Каравуково. Просечна дрвна маса државне шуме по једном хектару износи 149,23 м³.
Газдинска јединица „Камариште“ углавном је обрасла меким лишћарима, тополом (и 214 делтоидне
тополе и робуста), заједницама врбе, беле тополе. Газдинска јединица „Брањевина“ углавном је обрасла
тврдим лишћарима, храст У остале облике шумске својине лужњак, домаћи јасен. Приватним шумама
на територији општине Оџаци такође газдује поменуто предузеће. Укупна површина приватних шума
износи 24,76 hа, а распоређене су по к.о. Дероње 4,42 hа, к.о. Каравуково 4,81 hа, к.о. Богојево 13,75 hа и
к.о. Лалић 1,78 hа. Просечна дрвна маса приватних шума по једном хектару износи 64,94 м³ и ту спадају
шуме месних заједница, задружне шуме, општинске шуме. Не постоје основе газдовања као ни
програми газдовања за остале облике шумске својине. За остале облике шумске својине нема премера
дрвне масе.Од осталих шумских природних ресурса шумска управа Оџаци се бави само ловством. Свега
око 5% површина је под пашњацима и ливадама и то углавном око Богојева, док је близу 80% под
ораницама на којима се гаји пшеница, кукуруз, и индустријске културе. Животињски свет одликује се
мањим бројем врста. Највеће концентрације дивље свиње и дивље патке уочавају се у шумовитим и
ритским пределима, док су лисице, зечеви, срне, фазани, јаребице и препелице пронашли своје
станиште на ратарским површинама. На територији општине Оџаци налазе се и очувани делови
аутентичне, нетакнуте природе: Богојевачки рит, природни комплекс „Камариште“, меандар реке
Мостонге код Дероња и др. На овим подручјима констатован је и већи број заштићених биљних и
животињских врста: жути локвањ-Nuphar luteum, бели локвањ-Nuphae alba, патка црнка-Authua nuroca...
који указују на то да ова подручја свакако заслужују да им се посвети много већа пажња као и адекватан
степен заштите. Једино заштићено природно добро на територији општине Оџаци представља дрворед
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платана који је 1978 год. проглашен за споменик природе и стављен под заштиту државе. Дрворед се
налази на улазу у Оџаке, дуж регионалне саобраћајнице из правца Сомбора. Објекти водопривредне
инфраструктуре присутни на територији општине Оџаци представљају изузетно вредан, а уз то
недовољно искоришћен предуслов за развој читавог региона. Почевши од самог присуства реке Дунав
као пловног пута од вишег значаја која належе уз западну границу општинског атара, преко система
постојећих одбрамбених насипа 1. и 2. реда, те свакако узимајући у обзир и постојеће објекте луке у
Богојеву, са огромним потенцијалом развоја, долази се до закључка да све наведено има значаја не само
за простор општине Оџаци, већ за много шири регион наслоњен на простор обраде. У сваком случају
треба поменути и развијену мрежу мелиоративних канала са ОКМ-ом као окосницом, како у смислу
пловног пута, тако и простора уз који се може планирати задовољавајући број рибњака на околним
неплодним површинама. Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља започето је једино у
Оџацима и Раткову. Може се навести како се у великом проценту отпадне воде из насеља евакуишу
путем аутоцистерни и потом одлажу на неуређена места, или се упуштају директно у подземље путем
упојних бунара. Са оваквом праксом се мора одмах престати, посебно имајући у виду заштиту
подземних вода као основног ресурса водоснабдевања читавог подручја. Прикупљање и евакуација
атмосферилија са простора насељених места унутар општине Оџаци врши се одвојеном мрежом
колектора атмосферске канализације (углавном отворени јаркови, малим делом зацевљена
канализација). Реципијенти су постојеће депресије у околини насеља, или чак и унутар насеља, ређе су
то мелиоративни канали. Каналска мрежа унутар насеља је углавном непроходна, те следи да су
наведени канали упијајући. Овакво стање доводи до трајног повећања нивоа подземних вода.Постојеће
стање, када су у питању хидротехничке мелиорације (наводњавање и одводњавање) ни у ком случају не
може задовољити. Обзиром на велике површине у атару намењене пољопривредној производњи, као и
већ постојећу мрежу мелиоративних канала, следи закључак да на почетку 21. века велику пажњу треба
посветити повећању површина (у првом реду најквалитетнијег земљишта) над којима треба устројити
хидромелиоративне мере. Наводњавање земљишта ће се вршити: из ОКМ, из ДКМ, као и бунара.
Коришћење вода за наводњавање, је условљено довођењем квалитета вода до нивоа који дозвољава
употребу истих за наводњавање пољопривредног земљишта. Имајући у виду положај реке Дунав, као и
развијену основну и детаљну каналску мрежу која прожима целу територију општине Оџаци, намеће се
закључак да би се наведени потенцијали могли користити за веома перспективне циљеве. Претходно се
појављује као изузетно повољан услов за развој привреде у смислу повољних транспортних коридора,
за рибњаке којима би на дохвату био довољан доток квалитетне воде, те туризма, за сада недовољно
развијене гране у Војводини. У
складу са Просторним планом Републике Србије, општина Оџаци
заједно са општинама Апатин, Сомбор, Бач, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран,Бечеј и
Нови Бечеј, чини Бачки регионални систем водоснабдевања. Окосница водозахвата овог система је
алувион Дунава.Планско решење, до реализације Регионалног система водоснабдевања, предвиђа развој
Општинског система водоснабдевања. Апсолутни приоритет са аспекта заштите ресурса и осигурања
повољног режима коришћења и заштите подземних вода мора бити у потпуној санитацији насеља што
подразумева изградњу (односно, наставак изградње) сеператног система колектора фекалне
канализације по насељима са постројењима за прераду отпадних вода као нераздвојним елементом.
.
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Према попису становништа обављеном 2002. године
општина Оџаци је имала 35.439 становника, међутим попис становништва обављен 2011. године
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показао је да је тај број драстично смањен и данас општина Оџаци има 31.096 становника.Према том
истом попису из 2011. године полна структура показује да је однос мушког и женског становништва
углавном равномеран, 49% према 51%. Што се тиче старосне структуре, проценат становника испод 14
година је 12,5% док је оних преко 65 година 18,1%. Просечна старост становника општине Оџаци је
преко 43.7 година, што је чини општином са врло старом популацијом, а има директан утицај на
структуру и конкурентност запослених на подручју општине. Иако је последњих 10 година број
становника опао за 8.8%, занимљиво је да није било већих промена у броју радно активног
становништва које се у истом периоду смањило само за 3%. Природни прираштај у општини Оџаци је
већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења ради, природни прираштај је 1999. године
био -7,8, а 2005. године -11,7. Проценат сеоског становништва у односу на укупан број становника је
70.1%. У општини Оџаци преовлађује породични тип становања са просечном величином домаћинства
од 2,72 чланова. До миграција у друге општине долази услед, непостојања у општинском центру,
одређених профила образовања. Највећи део студената своје високо образовање стиче на универзитету
у Новом Саду. Највеће миграције се јављају у периоду од 2008-2012 године, а основни и једини разлог
је егзистенција. Становништво у потрази за послом одлази у велике градове и индустријске центре.
Највећи део одлази у Нови Сад.Највећи број становника има средње стручно образовање у трајању од 4
године чак 24%, док веома мали број становника има високо образовање (мање од 5%). Основни разлог
малог броја високо образованог становништа је остајање у градовима у којима су стицали образовање.
Жеља за животом у граду и бег од руралне средине, као и веће могућности запослења, основни су
разлози малог броја високо образованог становништва у општини.
.
Кретање броја становника од 2002-2011 године

.

Година пописа

Република Србија

АП Војводина

Западно-бачки
округ

Општина Оџаци

2002

7.498.001

2.031.992

214.011

35.439

2011

7.186.862

1.931.809

188.087

31.096

Укупан
.

број

становника по

насељеним местима

у општини

Насељена места

Укупан број
становника

Укупан број
домаћинстава

Оџаци

8795

3365

Бачки Брестовац

2721

1079

Бачки Грачац

2295

898

Богојево

1744

696

Дероње

2490

800

Каравуково

4233

1499

Лалић

1340

563

Ратково

3408

1195
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Упоредни преглед броја становника

.

2002

2011

Број становника у
општини

35.582

31.096

Укупна промена
бр.становника у
општини

-

-4.486

Стопа раста бр.
становника у општини
Број становника у
округу

-12,6
214.011

193.467

Укупна промена
бр.становника у
општини

-9,6

Диверзификација руралне економије: Општина Оџаци се налази у Западнобачком округу и има
изразито повољан географски положај због близине границе са Хрватском и ослањања на реку Дунав.
Традиционално најзаступљенији привредни сектор су текстилна и хемијска индустрија. Потенцијали
развоја индустрије на територији општине Оџаци се темеље на расположивим природним ресурсима.
Због тога су основни развојни приоритети у области прехрамбене индустрије, хемијске индустрије,
текстилне индустрије и производње опреме за пољопривреду и прехрамбену индустрију.На територији
општине Оџаци највећи број предузећа се бави трговином. Значајан број предузећа се бави
пољопривредом, што не треба да изненади, ако се зна да општина лежи на веома плодном
пољопривредном земљишту. Ослонац развоја руралне економије није само интензивна пољопривредна
производња већ и активирање ширег спектра непољопривредних делатности које се обављају на
газдинству а којима се могу обезбедити додатни приходи и економски оснажити само газдинство.О
диверсификацији
руралне економије , стању њене развијености и мултифункционалности
пољопривреде најбоље говоре статистички податци из којих се може видети да је у општини Оџаци
,према попису пољопривреде из 2012. године ,број активних и регистрованих пољопривредних
газдинстава
3.830. Укупан број задруга на територији општине је 26. Просечна површина
пољопривредног газдинства је 8.38 хектара, док су мала газдинства са коришћењем пољопривредне
површине до један хектар најбројнија. Профитабилним активностима које нису пољопривредне, а у
вези су са газдинством бави 174 газдинства што је врло мало у односу на укупан број регистрованих
пољоприврдних газдинстава .Анализом појединих активности може се видети да је прерада
пољопривредних производа слабо развијена али су сви прерађивачи тржишно оријентисани.Према
попису пољопривреде из 2012.године на територији општине Оџаци прерадом пољопривредних
производа бави се 145 пољопривредних газдинстава .Најзаступљенија је прерада млека којом се бави 75
пољопривредних газдинстава и прерада воћа и поврћа у коју су укључена 53 газдинства. Број пчелара у
Оџачкој општини је 80. Они су окупљени у три удружења пчелара. Производња меда у 2014. години је
175 тона (подаци добијени од председника удружења пчелара).Постоје 4 рибњака који се простиру на
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458 ха а најзаступљенији су шарански рибњаци.У наредном периоду, веома је битно да се
пољопривредни производи не пласирају као готови производи, већ је неопходан одређени степен
прераде. Развој малих и средњих предузеће би могао да буде покретач развоја општине Оџаци. Да би
мала и средња предузећа опстала, морају да буду конкурентнија на тржишту. Један од начина подизања
ефикасности и конкурентности ових предузећа је удруживање у кластере. У општини Оџаци у овом
тренутку не постоје кластери, као ни једно друго удружење предузетника. Ради се на удруживању у
„Унију послодаваца“. Предности малих и средњих предузећа су лакше прилагођавање променама на
тржишту као и повећање флексибилности. Основни недостаци су неконкурентност ових предузећа на
међународном тржишту, уколико се не удружују у кластере.Највећи број становника има средње
стручно образовање у трајању од 4 године чак 24%, док веома мали број становника има високо
образовање (мање од 5%). Проблемима незапослености и запошљавања се бави Национална служба за
запошљавање преко филијале у Оџацима. Најугроженији део становништва су старији од 50 година,
који су остали без посла услед пропадања фирми, а нису остварили довољно стажа за одлазак у пензију.
Делатности на територији општине које запошљављају највише радника су текстилна, хемијска и
пољопривредна делатност.Из године у годину број лица на Националној служби за запошљавање је
мањи. Највећи утицај на такав тренд има долазак страних инвеститора који отварају погоне у којима се
запошљава радно способно становништво. Наравно, не треба заборавити константне миграције из
општине и одлазак у веће градове и индустријске центре. За делатности на развоју и промоцији
туристичке понуде општине Оџаци задужена је Туристичка организација општине Оџаци. Туристичка
организација основана је 11.05.2006. године, а поред основне делатности обавља и послове: потстицање
програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, обезбеђивање информативнопропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине, прикупљање и
објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине, унапређење и
промоција изворних вредности (традиција, обичаји, етнолошко благо) организовања и учешћа у
организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и
манифестација; организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста,
упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама
туриста и др.); посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и др.Туристичка понуда општине
знатно је обогаћена у претходном периоду. Посебно се истичу насеља Дероње и Ратково са својим
културним садржајима: Етно кућа, Галерија „Св Рафаила“, Домаћинство „Савићеве ветрењаче“, Вуков
салаш“ у Дероњама, Српско-немачка етно кућа и Галерија дечје графике ратковачке графичке школе
Анкице Ижак у Раткову. Управо ова два насеља чинила су главна места посете приликом организованих
туристичких посета. Значајан напредак и допринос обогаћењу туристичке понуде постинут је и
отварањем Музеја у Оџацима који чини незаобилазан део туристичких посета.Током последњих година
примећује се повећан тренд тражње, интересовања за индивидуалне посете од стране потомака
некадашњих становника општине Оџаци. У наредном периоду требало би посветити више пажње
оваквим посетама и у сарадњи са Музејском јединицом и католичким црквама у општини омогућити им
и услугу: „Истраживања породичног стабла“.Туристичку понуду обогаћују и насеља Лалић и Богојево
чија су удружења такође опремила и за туристичку посету отворила Етно куће.Поменути потенцијали
чине веома погодну средину за развој руралног туризма. Међутим, с друге стране слаба је
заинтересованост од стране локалног становништа за укључивање својих домаћинстава у овај вид
туризма. Захтеви за категоризацијом приватног смештаја готово да и не постоје иако је у претходним
годинама организовано неколико предавања на ову тему и то од стране стручних предавача. Ипак
сматрамо да не треба одустати од овог вида туризма јер би он могао представљати значајан извор
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додатних примања, а касније и главни извор прихода локалног становништва.Општина Оџаци
располаже и ауто-кампом са 22 парцеле који привлачи и цикло туристе. Захваљујући трансевропској
бициклистичкој рути Еуровело 6 број циклотуриста који посећују општину Оџаци је значајан. Нажалост
њихово задржавање је врло кратко и углавном се своди на транзит али би са бољом промоцијом кампа
дошло и до веће посећености истог. Поред услуге смештаја цикло туристима треба понудити и
предочити и друге садржаје, односно могућности посете (обиласци горе наведених насеља и туристичих
вредности) са циљем њиховог што дужег задржавања, што би све заједно довело до локалног развоја
цикло туризма. Камп се налази у непосредној близини језера Штранд и са даљим уређењем ове
дестинације: бунгалови, спортски терени, уређена плажа са тушевима, кабинама, лежаљкама и др. а све
у складу са постојећом пројектном документацијом, ова дестинација може бити једна од окосница
развоја туризма посебно из разлога што постоји велика заинтересованост за ову дестинацију од стране
гостију из Р. Хрватске. Поред постојеће бициклистичке стазе Еуровело 6 постоји и могућност укључења
општине Оџаци у стазу „Панонски пут мира“ која за сада повезује Осијек и Сомбор. Путањом преко
Оџака затворио би се комплетан круг „Осијек-Сомбор-Оџаци-Осијек“ који би уз додатне пратеће
садржаје чинио такође један од значајних атрибута развоја цикло туризма. Поред наведених видова
туризма општина Оџаци има потенцијала и за развој: туризма на водама, еко-туризма, археолошког,
ловног и транзитног туризма.Општина Оџаци поседује значајне потенцијале и за развој еко-туризма.
Посебан допринос томе у наредном периоду даће и статус UNESCO прекограничног резервата ДраваМура-Дунав који ће обухватати и општину Оџаци. Преговори за добијање статуса су и даље у току, а
станиште Богојевски рит налазиће се у заштитној зони овог резервата. У претходном периоду поменуто
станиште уређено је инфо таблама и мобилијирама од стране Туристичке организације општине Оџаци.
У пар наврата у овом пределу организовано је посматрање птица.Иако су потенцијали велики оно што
недостаје за неки значајнији развој туризма јесу смештајни капацитети. Одређен број гостију чине и
посетиоци који општину Оџаци посете у оквиру једнодневних посета или манифестација. Развоју
манифестационог туризма у наредном периоду такође треба посветити више пажње. Током године
одржава се значајан број манифестација које су углавном локалног карактера. Посебно се истичу:
•„Гитаријада Ратково“ која се традиционално одржава већ 40 година и окупља младе неафирмисане
бендове, •Дани ликовне колоније „Рафаило Момчиловић“ Дероње – ликовна колонија међународног
карактера која већ традиционално окупља махом академске сликаре који су за собом оставили вредна
дела, •IMAF - Међународни фестивал мултимедијалне уметности •„Старинска жетва“ Дероње манифестација такмичарског карактера која првенствено има за циљ да отргне од заборава вештину
ручног кошења жита, •„Ношња бал“ Лалић - манифестација која презентује ношњу, културу и обичаје
разних националних заједница првенствено са простора Војводине. Поред ових у општини Оџаци
одржава се и низ других културних манифестација као што су: Ломљење божићне чеснице Оџацима,
Четворопрег у Богојеву, Св. Трифун на Вуковом салашу у Дероњама, Не заборави роде у Бачком
Грачацу, Општинска смотра рецитатора у Оџацима, Општинска смотра драме у Оџацима, Дани Боре
Станковића у Каравукову, Каравуково мало Врање у Каравукову, Општинска смотра фолклорног
стваралаштва у Оџацима, Осликавање ускршњих јаја у Оџацима, ЦАЦИБ Међународна изложба паса
свих раса у Оџацима, Хику фестивал у Оџацима, Фијакеријада у Оџацима, Позоришни дани Михаила
Бенке Уче у Лалићу, Општинска смотра ликовног аматерског стваралаштва у Оџацима, Фестивал меда у
Оџацима, Интернационални карате куп -Златна песница у Оџацима, Фестивал фолклора Ђурђиц у
Раткову и бројне друге .На територији општине Оџаци су регистрована три ловишта: Камариште,
Српски Милетић – Рибњак и Лалинске ливаде. Ловиште "Камариште" је укупне површине 1630hа
Ловиште „Српски Милетић – Рибњак“ обухвата површину рибњака и непосредну околину у површини
од 458hа, ловиште „Лалинске ливаде“ се бави узгојем, заштитом и одстрелом дивљачи на површини од
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око 39.008hа где су главне гајене врсте дивљачи: дивља свиња и срнећа дивљач, а споредне врсте: зец,
фазан, дивља патка, дивља гуска и јаребица.У оквиру укупне територије који одлазе на шуме, ливаде и
пашњаке налазе се и очувани делови аутентичне, нетакнуте природе: Богојевачки рит, природни
комплекс „Камариште“, меандар реке Мостонге код Дероња и др.На територији општине Оџаци, у
близини насеља Дероње, налази се и археолошко налазиште Доња Брањевина .Даљим економским
развојем општине посебно развојем инфраструктуре и комуналним уређењем самих насеља,
осмишљавањем континуиране туристичке понуде и догађаја, као и обезбеђивањем адекватних
смештајних капацитета очекује се даљи развој туризма и прилив нових гостију како страних тако и
домаћих јер општина Оџаци поседује потенцијале за развој туризма и то како природне тако и
историјске и културне
.
.
Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта

.

Мање од 1
ха

1-2 ха

2-5 ха

5-10 ха

10-20 ха

20-30 ха

30-50 ха

50-100 ха

Преко 100
ха

1236

776

845

419

203

69

70

43

31

Oбразовна структура становништва

.
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Више
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а
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е
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образовањ образовањ
спрема
е
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е
стручн стручн средње школе
е
е
спреме образовањ
е
е
е
школе школе
у
у
трајањ трајањ
у од 4 у мање
године од 4
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Број

967

3142

6081

1409

6360

6153

94

838

1292

Рурална инфраструктура: На простору општине Оџаци заступљена је инфраструктура три вида
саобраћаја:друмског, железничког и водног.Код друмске инфрастуктуре заступљени су путеви
различитог хирејарархијског нивоа, који углавном задовољавају све захтеве за транспортом.Државни
путеви, којима управља ЈП „Путеви Србије“, пресецају територију општине на правцу запад-исток,
односно север-југ и омогућавају задовољавајући ниво веза општине са окружењем и широм
територијом. Кроз територију општине Оџаци пролазе следећи државни путеви: • IB реда бр.12 долази из правца Сомбора преко Српског Милетића, Оџака и Дероња и даље се пружа према Бачкој
Паланци • IB реда бр.17- Гранични прелаз Богојево-Српски Милетић • IIA реда бр.107 - долази из
правца Апатина до граничног прелаза Богојево •
IIA реда бр.110 - Кула-Оџаци •
IIA
реда
бр.111 – Оџаци-Ратково и даље се преко Парага пружа према Новом Саду • IIA реда бр.112 - из правца
Бача преко Селенче долази у Ратково и даље се преко Пивница пружа према Темерину и Жабљу.
Мрежа општинских путева је неразвијена, јер недостају општински путеви за краће трајекторије
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путовања између општинских насеља. Постојећи општински путеви су: •
Л-410 - Бачки БрестовацБачки Грачац-Оџаци-Каравуково-Камариште • Л-410/1- Каравуково-Богојево .
Постојећу мрежу
некатегорисаних путева неопходно је уклопити у нову саобраћајну мрежу тако да обезбеде оптимално
повезивање насеља и сировинског подручја атара. Потешкоћу представља и велики број укрштања ових
путева и железничког саобраћаја у нивоу тако да се у будућности мора наћи оптималан број укрштања,
како би се исти безбедносно опремили.Тротоари у насељу Оџаци реконструисани су крајем 70-их
година и углавном су грађени од асфалта или бетона. Ширина тротоара је углавном стандардних 120 цм
док је у ужем делу центра Оџака ширина тротоара 2 м .Међународна бициклистичка стаза (уз Дунав) рута 6, кроз територију општине Оџаци пружа се дуж постојећих државних и локалних путева на
потезу: Богојево-Српски Милетић – Оџаци – Каравуково - Камариште. Осим ове, просторним планом
опшине утврђене су и бициклистичке стазе уз основну каналску мрежу хидросистема Дунав-Тиса-Дунав
и међунасељске уз постојеће државне путеве као и постојеће и планиране општинске путеве.На
простору општине Оџаци железнички саобраћај је у стагнацији, тако да имамо пруге (Оџаци - Бачки
Грачац - Црвенка, Оџаци - Бачки Брестовац - Сомбор и Каравуково –Дорослово - Сонта) на којима се не
врши транспорт, а од истих је остао само земљишни појас, док на железничким пругама у експлоатацији
Нови Сад – Богојево (регионална), Суботица – Богојево (магистрална Е – 771) и Каравуково – Бач
(локална), транспорт робе и путника се обавља у малом обиму због услова експлоатације осталих
облика превоза и прекида саобраћаја са Хрватском, због оштећења железничког моста на Дунаву.
Локална железничка пруга од железничке станице Богојево до Луке Богојево на Дунаву, за чију
реконструкцију је изражен интерес због развоја лучких капацитета, с тежњом за формирањем робнотранспортног центра, је ван употребе.Изграђеност објеката и садржаја железничког саобраћаја се не
користи у задовољавајућем обиму иако постоје одличне просторне могућности за имплементацију свих
потребних садржаја за успостављање интегралног транспорта. Објекти водопривредне инфраструктуре
присутни на територији општине Оџаци представљају изузетно вредан, а уз то недовољно искоришћен
предуслов за развој читавог региона. Почевши од самог присуства реке Дунав као пловног пута од
вишег значаја која належе уз западну границу општинског атара, преко система постојећих
одбрамбених насипа 1. и 2. реда, те свакако узимајући у обзир и постојеће објекте луке у Богојеву, са
огромним потенцијалом развоја, долази се до закључка да све наведено има значаја не само за простор
општине Оџаци, већ за много шири регион наслоњен на простор обраде. У сваком случају треба
поменути и развијену мрежу мелиоративних канала са ОКМ-ом као окосницом, како у смислу пловног
пута, тако и простора уз који се може планирати задовољавајући број рибњака на околним неплодним
површинама.Простор општине Оџаци пресецају пловни путеви: река Дунав (коридор VII), канали Бачки
Петровац - Каравуково, Бечеј - Богојево и Оџаци - Сомбор са терминалима, луком Богојево и теретним
пристаништем (товариштем) на каналу Бечеј -Богојево код Оџака. Постојећа лука Богојево на Дунаву
својим капацитетима и просторним могућностима за развој, добра су основа за формирање робнотранспортног центра имајући у виду изражену потребу за реконструкцијом железничког колосека од
железничке станице Богојево до оперативне обале луке, добру повезаност са основном мрежом
друмских путева (ДП Iб реда бр.17 и ДП IIа реда бр. 107). Погодност представља и међународни
гранични прелаз друмског и железничког саобраћаја као и изражене потребе за граничним прелазом за
водни саобраћај.На територији општине Оџаци je изграђена гасоводна инфраструктура. Реализована је
планирана гасификација општине Оџаци. Гас за све потрошаче у општини обезбеђен је изградњом
разводног гасовода за Оџаке и ГМРС "Оџаци". (У плану пословања "СРБИЈА ГАС" Нови Сад за 2006.
годину предвиђена је изградња разводног гасовода за Оџаке пречника 273 мм и ГМРС капацитета
30.000 м3/h. Место прикључења разводног гасовода за Оџаке се налази на стационажи 49+800 kм
гасовода Госпођинци - Сомбор поред пута Кула – Руски Крстур, на већ изграђеном одвојку. Сва насеља
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у општини Оџаци су снабдевена гасом преко ГМРС Оџаци, а у зависности од потрошње, снабдевања ће
се вршити челичним или полиетиленским (ПЕ) гасоводима.На територији општине Оџаци не постоје
изграђени нафтоводи као ни нафтне бушотине.Снабдевање електричном енергијом потрошача на
простору обухваћеном планом обезбеђено је из ТС 110/35/20 kV "Оџаци , која има два инсталисана
трансформатора од 31,5 MVA и делом из ТС 110/20 kV "Кула".Преко простора општине Оџаци пролазе
два 110 kV далековода и то: •
ДВ број 181 Оџаци - Врбас и •
ДВ број 1107/3 Апатин-Оџаци.
Ови далеководи чине део основне електроенергетске мреже за територију АП Војводине.На датом
простору постоји изграђена преносна средњенапонска 20 kV мрежа, нисконапонска 0,4 kV мрежа и
припадајуће трафостанице.Насељено место Оџаци се напаја преко 20 kV извода "Оџаци 1, 2, 3 и 4",
"Бачки Грачац", "Хипол 1 и 2" и "Лола Рибар".Насељено место Каравуково се напаја преко 20 kV извода
"Каравуково", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Вајска".Насељено место Ратково се напаја
преко 20 kV извода "Ратково", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Селенча".Насељено
Место Дероње се напаја преко 20 kV извода "Вајска", "Дероње" и "веза Бач 2", а постоји веза за
напајање преко 20 kV извода "Каравуково" и "веза Бач 1".Насељена места Бачки Грачац и Бачки
Брестовац се напајају преко 20 kV извода "Бачки Грачац", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода
"Крушчић".Насељено место Српски Милетић се напаја преко 20 kV извода "Српски Милетић" и не
постоји веза за резервно напајање.Насељено место Богојево се напаја преко 20 kV извода "Богојево", а
постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Сонта".Насељено место Лалић се напаја преко 20 kV
извода "Оџаци“.Потребно је повећати сигурност и квалитет напајања свих насеља.Постојеће капацитете
електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима стално растуће потрошње.
Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу покривености простора, али
не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних
трафостаница.Капацитети изграђених трафостаница у већини насељених места су незадовољавајући. У
наредном периоду је потребно повећати инсталисану снагу трансформатора и изградити нове
капацитете. Нисконапонска мрежа непосредно напаја потрошаче и покрива сва насељена места. У
насељеним местима општине Оџаци 98 до100% домаћинстава прикључено је на НН мрежу. Постојећа
нисконапонска мрежа је углавном ваздушна.Телекоминикациона инфраструктура на подручју општине
Оџаци, којом су обухваћени телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и
примарна мрежа у насељима већим делом, и по квалитету и по капацитету су на задовољавајућем нивоу.
Секундарна мрежа је на задовољавајућем нивоу, највећим делом изграђена подземним кабловима и
довољног је капацитета. У насељима је извршена аутоматизација и дигитализација телекомуникационе
опреме и система. Спојни путеви између телефонских централа су остварени оптичким кабловима.
Телефонске централе у Оџацима и осталим насељеним местима општине су инсталисане 1997. године.
За потребе система ГСМ мреже мобилних телекомуникација на простору општине Оџаци изграђене су
базне радио-станице у Оџацима и већини места општине. За квалитетно одвијање телекомуникационог
саобраћаја на подручју општине Оџаци потребно је обезбедити квалитетну телекомуникациону мрежу
до свих локалитета. Предвидети полагање међумесних оптичких ТТ каблова на релацији Руски Крстур Лалић и Богојево Лука - Сонта. За свако домаћинство обезбедити по један директан телефонски
прикључак, као и довољан број прикључака за све привредне кориснике. Изградњом антенских система
и базних станица мобилне телефоније омогућити рад овог система телекомуникација на целом
планском подручју. За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала у насељима је потребно
обезбедити кабловски дистрибутивни систем (КДС)Објекти водопривредне инфраструктуре присутни
на територији општине Оџаци представљају изузетно вредан, а уз то недовољно искоришћен предуслов
за развој читавог региона. Почевши од самог присуства реке Дунав као пловног пута од вишег значаја
која належе уз западну границу општинског атара, преко система постојећих одбрамбених насипа 1. и 2.
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реда, те свакако узимајући у обзир и постојеће објекте луке у Богојеву, са огромним потенцијалом
развоја, долази се до закључка да све наведено има значаја не само за простор општине Оџаци, већ за
много шири регион наслоњен на простор обраде. У сваком случају треба поменути и развијену мрежу
мелиоративних канала са ОКМ-ом као окосницом, како у смислу пловног пута, тако и простора уз који
се може планирати задовољавајући број рибњака на околним неплодним површинама. Насељена места
општине Оџаци, већином се снабдевају водом из дубоко бушених бунара и то сировом, непрерађеном
водом са изграђеним „ЕКО-чесмама“ у већини насељених места. Изузетак чине Оџаци и Каравуково у
којима су водозахвати оријентисани ка првој издани, те у складу са тако добијеном сировом водом
изграђена су постројења за кондиционирање пијаће воде за ова два насеља понаособ. За сва насеља
оџачке општине може се рећи да су насељске мреже за дистрибуцију воде у веома лошем стању. Ово
подразумева велики проценат азбестцементних цеви којима је прошао рок трајања, те су према томе
склоне пуцању, што насељске водоводне системе чини несигурним у свом функционисању.Снабдевање
технолошком водом је из првог водоносног слоја (фреатска издан) уз сталну контролу исправности пре
и у току експлоатације. Планирано прелазно решење које ће се уклопити у регионални систем је,
свакако, општински систем водоснабдевања. Овим планом за ту намену је резервисан простор у појасу
који се налази северозападно од насеља Оџаци, од тромеђе ОКМ-е ХСДТД до локалног пута ОџациКаравуково. О тачној локацији ће се моћи говорити тек након детаљних хидрогеолошких
истраживања.У
насељеним местима општине Оџаци, 98 до100% домаћинстава прикључено је на
водоводну мрежу Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља започето је једино у Оџацима и
Раткову. Може се навести како се у великом проценту отпадне воде из насеља евакуишу путем
аутоцистерни и потом одлажу на неуређена места, или се упуштају директно у подземље путем упојних
бунара. Прикупљање и евакуација атмосферилија са простора насељених места унутар општине Оџаци
врши се одвојеном мрежом колектора атмосферске канализације (углавном отворени јаркови, малим
делом зацевљена канализација). Реципијенти су постојеће депресије у околини насеља, или чак и унутар
насеља, ређе су то мелиоративни канали. Каналска мрежа унутар насеља је углавном непроходна, те
следи да су наведени канали упијајући. Овакво стање доводи до трајног повећања нивоа подземних
вода.Постојеће стање, када су у питању хидротехничке мелиорације (наводњавање и одводњавање) ни у
ком случају не може задовољити. Обзиром на велике површине у атару намењене пољопривредној
производњи, као и већ постојећу мрежу мелиоративних канала, следи закључак да на почетку 21. века
велику пажњу треба посветити повећању површина (у првом реду најквалитетнијег земљишта) над
којима треба устројити хидромелиоративне мере. Наводњавање земљишта ће се вршити: из ОКМ, из
ДКМ, као и бунара. Коришћење вода за наводњавање, је условљено довођењем квалитета вода до нивоа
који дозвољава употребу истих за наводњавање пољопривредног земљиштаИмајући у виду положај
реке Дунав, као и развијену основну и детаљну каналску мрежу која прожима целу територију општине
Оџаци, намеће се закључак да би се наведени потенцијали могли користити за веома перспективне
циљеве. Претходно се појављује као изузетно повољан услов за развој привреде у смислу повољних
транспортних коридора, за рибњаке којима би на дохвату био довољан доток квалитетне воде, те
туризма, за сада недовољно развијене гране у Војводини.У
складу са Просторним планом Републике
Србије, општина Оџаци заједно са општинама Апатин, Сомбор, Бач, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола,
Врбас, Србобран,Бечеј и Нови Бечеј, чини Бачки регионални систем водоснабдевања. Окосница
водозахвата овог система је алувион Дунава.Планско решење, до реализације Регионалног система
водоснабдевања, предвиђа развој Општинског система водоснабдевања. Планом резервисани простор за
општински водозахват се налази у појасу који је северозападно од насеља Оџаци. Унутар планом
предвиђеног појаса биле би постављене батерије бунара (највероватније базиране на први водоносни
слој), док би прихрањивање предметних водоносних слојева олакшавала непосредна близина ОКМ
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ХСДТД. Међутим, тачној локацији унутар предложеног појаса претходе детаљна хидрогеолошка
истраживања. Тако захваћена сирова вода упућивала би се на централно постројење за кондиционирање
воде (планом предложена локација тренутно постојећег водозахвата насеља Оџаци), одакле би се
магистралним цевоводима, а уз трасе постојећих саобраћајница водила до околних насељених места
општине Оџаци. Предложени концепт општинског система водоснабдевања, у складу са Просторним
планом Републике Србије, ослања се, у хидролошко-еколошки прихватљивим количинама, на постојеће
насељске системе водоснабдевања. На истима се дозвољава, наставак радова на побољшању услова
испоруке воде становништву у смислу допремања санитарно исправне воде потрошачима у довољној
количини, са одговарајућим притиском и задовољавајућег квалитета. Апсолутни приоритет са аспекта
заштите ресурса и осигурања повољног режима коришћења и заштите подземних вода мора бити у
потпуној санитацији насеља што подразумева изградњу (односно, наставак изградње) сеператног
система колектора фекалне канализације по насељима са постројењима за прераду отпадних вода као
нераздвојним елементом. Управљање комуналним чврстим отпадом на територији општине Оџаци
поверено је ЈКП „Услуга“ и ЈКП „Брестком” у складу са Одлуком о комуналним делатностима. На
основу ове одлуке, дефинисано је да јавнa комуналнa предузећa вршe сакупљање, транспортовање и
одлагање чврстог комуналног отпада на постојећу градску депонију – сметлиште. ЈКП ”Брестком“
одлагање чврстог комуналног отпада врши на депонији у МЗ Бачки Брестовац.Одлагање комуналног
отпада од стране ЈКП ”Услуга” Оџаци спроводи се на депонији на локацији у месној заједници Оџаци
на к.п. бр. 6566, 6567, 6568. К. о. Оџаци. Површина депоније износи око 6,5ha. и лоцирана је на око 3kм
од насељеног места Оџаци. Општина Оџаци је са општинама Кула, Бач, Апатин и Сомбор закључила
2006. године Споразум о формирању региона за управљање комуналним отпадом, према коме је
депонија у Сомбору одређена као регионална, а у осталим општинама су лоциране трансфер
станице.Поред регионалног плана управљања отпадом постоји и Локални план управљања отпадом на
територији општине Оџаци у периоду од 2010. до 2020. године.Тренутно на територији општине не
постоји систематско мерење и евидентирање количине генерисаног комуналног отпада као и
систематско и организовано издвајање рециклабилних материја из комуналног отпада.Услуге
одржавања чистоће, односно одвођења смећа, ЈКП „Услуга“ врши за насељено место Оџаци, као и за
насељена места Каравуково, Српски Милетић, Бачки Грачац, Лалић, Богојево, Ратково и Дероње. ЈКП
„Брестком“ врши одржавање чистоће, односно одвожења смећа за насељено место Бачки Брестовац. На
делу територије општине Оџаци (алувијална тераса и алувијална раван), није изграђен довољан број
канала за одвођење сувишних атмосферских вода, што може бити лимитирајући фактор за развој
пољопривреде.Претпоставља се да због нестручне, прекомерне и неконтролисане употребе пестицида и
вештачког ђубрива у пољопривредним организацијама и индивидуалном сектору може доћи до
контаминације земљишта, односно до лошег квалитета пољопривредних производа. Технолошке
отпадне воде се пречишћавају механичким пречистачем, А.Д. „Хипол“ Оџаци има комплетан систем за
пречишћавање отпадних вода. Пречишћена вода се испушта у јегрички канал и одатле одводи у ДТД
канал. Фекалне отпадне воде из јавне канализације насеља Оџаци се не пречишћавају него се преко
црпне станице упуштају у јегрички канал, а одатле иду у ДТД канал. У циљу утврђивања мера заштите
и праћења стања животне средине донета је одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну
средину за појединачне објекте на територији општине Оџаци.Као приоритет општине дефинисана је
подршка новим инвестицијама и отварању нових радних места.Радна зона у Оџацима се простире на
површини од 290 ха и садржи 76 парцела (26 парцела у оквиру индустријске зоне је заузето, док је
преосталих 50 слободно и расположиво новим инвеститорима). Просечна површина слободних парцела
износи око 14.000 м². Према подацима из Стратегије локалног одрживог развоја општине Оџаци 2,84%
радне зоне је изграђено. Поред ове радне зоне, општина располаже са још једном радном зоном, „ Радна
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зона Каравуково“, која се налази између насељених места Каравуково и Богојево. Укупна површина
зоне је 1.802.524 м². Намењена је за изградњу пољопривредних и привредних објеката, прераду и
производњу. Радна зона у Каравукову належе на пловни канал ДТД, удаљена је 7 км од Луке Богојево и
граничног прелаза са Републиком Хрватском. Од инфраструктуре, зона располаже са излазом на
железницу и локални пут према Богојеву, гас и струју. Прикључак за воду, интернет и телефон се
налази на ободу насеља у близини моста, што омогућава инфраструктурно опремање зоне.У
индустријској зони у Оџацима тренутно послује седам субјеката: „Хипол“ а.д. у
реструктурирању који се бави производњом пластичних маса; „Magna Seating“ д.о.о. канадска
компанија која се бави производњом пресвлака за ауто седишта; „Greiner Packaging“ аустријска
компанија, бави се производњом пластичних маса; „ Victoria Logistic“ складишта и стоваришта; „ТП
Инекс велепромет“ је фирма која се бави произвдњом картонске амбалаже; ЗЗ „Агролика“ чија је
претежна делатност ратарство и „Стандард Гас“ који се бави производњом течног нафтног гаса. Радна
зона у Оџацима је делимично инфраструктурно опремљена. Изграђена је саобраћајница, у дужини око
480 м, фекална и атмосферска канализација у путном појасу. У уличном коридору, на северној страни
индустријске зоне, изграђени су инфраструктурни објекти: средње притисни гасовод, водоводна мрежа,
оптички ТТ каблови. Радну зону (унутар блока) је потребно инфраструктурно опремити. Предвиђена је
изградња унутрашњих саобраћајница, мреже колектора атмосферске и фекалне канализације, водоводне
мреже, средњепритисног гасовода, мреже телекомуникационе инфраструктуре, као и изградња
електроенергетске инфраструктуре.
.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Са становишта погодности за обраду коришћено пољопривредно
земљиште на територији општине Оџаци , преме резултатима Пописа пољопривреде из 2012.године
укупно износи 31.534 ха са следећом структуром култура пољопривредног земљишта : оранице и баште
- 30.230 ха, воћњаци -125 ха, виногради- 7 ха , пашњаци и ливаде 1030 ха и остало 5 ха. Учешће
коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини је 76,70%. Наводњавана површина
коришћеног пољопривредног земљишта износи 1741 ха од тога се оранице и баште наводњавају у
површини од 1704 ха. Према податцима РГЗ-а по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци за 2018.годину укупна
површина пољопривредног земљишта у својини Републике Србије износила је 4.583,79 ха од чега је
3.482,89 ха планирано за издавање у закуп. Имајући у виду поступак реституције који још увек траје из
године у годину се површина пољопривредног земљишта у државној својини смањује а самим тим и
земљиште које се даје у закуп.
.

Структура пољопривредног земљишта општине Оџаци
Редн Катастарск
и
а општина
број
1

њиве

.

вртов воћњац виноград ливаде пашњац трстиц остало
и
и
и
и
ии
земљишт
мочвар
е
е

Бачки
4.644,6 0,0000 0,8376
Брестовац
3

0,7503
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5

укупно

5.060,768
3
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2

Бачки
Грачац

3.270,8 0,0000 0,1726
5

0,0661

47,8598 137,1324 7,0130

54,2115

3.517,299
4

3

Богојево

2.534,4 0,0000 19,0852
0

15,9074

35,1167 521,4248 34,1786 75,5617

3.235,677
9

4

Дероње

3.322,7 0,0000 18,8578
6

10,6669

261,288 197,5531 78,5995 83,0815
9

3.972,809
0

Каравуков 3.328,9 0,0000 12,7687
о
3

55,4163

1,1483 397,4401 67,5831 88,3606

3.951,648
8

5
6

Лалић

2.925,7 0,0000 6,2214
5

11,5633

1,7204

25,2688

0,0430

36,5711

3.007,144
4

7

Оџаци

3.937,0 0,0000 62,7729
4

8,2118

0,0000

71,8715

0,0000

58,4356

4.138,335
9

8

Ратково

4.642,2 0,0000 3,8662
9

0,4859

0,1369

58,0810 10,5569 45,5150

4.760,935
8

9

Српски
Милетић

2.768,5 0,0000 12,2228
9

4,4222

0,0000 105,7881 0,0000

54,9971

2.946,028
7

Вишегодишњи засади: На територији општине Оџаци постоје природни услови, како педолошки тако
и климатски , за производњу воћа и грожђа.Основни тип земљишта на територији општине Оџаци је
ливадска црница као и други типови алувијума. Дакле, земљишта су врло високог потенцијала родности
са садржајем хумуса у земљишту који се креће се од 3-4% . Умерено континенталан клима са
просечном годишњом температуром ваздуха око + 10 степени Целзијуса , годишњом влажношћу
ваздуха око 77% као и просечном годишњом количином падавина око 600 мм, чине општину Оџаци
погодним подручјем за гајење воћа и винове лозе. Према подацима из пописа пољопривреде из
2012.године на територији општине Оџаци најзаступљеније воћне врсте биле су јабуке са 41 ха
површине и шљиве које су се гајиле на 31 ха затим лешници на 16 ха док је површина под малинама
била врло симболична са свега 1ха. У последње време произвођачи се све више окрећу воћарству као
интензивнијој грани пољопривреде те су површине под воћем знатно увећане. Посебно су постале
заступљеније воћне врсте као што су вишња, трешња, шљива, лешник , малина као и друго јагодичасто
воће. Као и у другим областима пољопривредне производње и у воћарству је евидентан проблем
недостатка организованости произвођача што се одражава пре свега на формирање откупних цена
производа. Недостатак радне снаге која је неопходна за овај вид производње утиче на поскупљење
самих производа чиме они постају мање конкурентни на тржишту .Узгој винове лозе заступљен је
,према попису пољопривреде из 2012. године ,на симболично малим површинама од свега 7 ха па самим
тим овај вид производње нема неког битнијег утицаја на укупан развој пољопривреде у општини Оџаци.
Како би се воћарска производња унапредила и повећале површине под овим засадима потребно је
мобилисати воћаре , додатно их обучавати и оспособљавати за улазак у конкуренцију на глобалном
тржишту како би што више могли искористити и шансе у виду средстава које им пружају домаћи и ЕУ
фондови. За развој воћарства важно је и оспособљавати менаџере, затим инвестирати у наводњавање и
противградне мреже, повећавати складишне капацитете и развијати рурални туризам.
.
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Површине под воћним врстама у општини Оџаци - попис пољопривреде 2012 година
.
Ред. број

Врста воћа

Површина у ха

1

Јабуке

41 ха

2

Крушке

6 ха

3

Брескве

13 ха

4

Кајсије

7 ха

5

Вишње

3 ха

6

Шљиве

31 ха

7

Ораси

3 ха

8

Лешници

16 ха

9

Малине

1 ха

Сточни фонд: Обрадиво пољопривредно земљиште површине 31.534 ха као основни природни ресурс
даје добре могућности за развој сточарства у општини Оџаци, кроз производњу крмног биља као
основног извора сточне хране укључујући и ливаде и пашњаке које заузимају 1030 ха .Према попису
пољопривреде из 2012.године на територији општине постоји велики број објеката за смештај стоке на
газдинствима различитог капацитета што даје додатни основ за развој сточарствана територији општине
Оџаци. У задњих неколико година, користећи подстицајна средства домаћих и фондова ЕУ
,пољопривредни произвођачи изграђују и опремају нове савремене сточарске фарме чиме се додатно и
квалитетно повећавају смештајни капацитети за узгој стоке. Према врсти домаћих животиња стање по
попису пољопривреде исказано у цифрама је следеће : објекти за смештај говеда - 1.442, објекти за
смештај свиња - 4.462, објекти за смештај кокошака носиља - 2.196 и објекти за смештај остале стоке 893. Сточарска производња у општини Оџаци има дугу традицију иако је у последње време забележен
пад ове врсте производње што се пре свега односи на произвођаче млека и млечних производа . Узрок
овоме је пре свега све скупља сточна храна као и увођење стандарда на које су домаћи сточари још
недовољно припремљени. Сточарска производња се одвија углавном на малим пољопривредним
газдинствима што додатно слаби њену конкурентност на тржишту . Кад је производња млека у питању
на подручју општине Оџаци производи се релативно мала количина која се углавном дистрибуира
млекарама у Сомбору, Новом Саду , Суботици и неким мањим млекарама са којима пољопривредни
произвођачи имају понаособ склопљене уговоре. Производња у индивидуалном сектору се одвија у
недовољно условним објектима , док се мањи део сточарске производње одвија у фармерским условима
у објектима који су лоцирани у близини насељених места.Неповољан је однос броја грла крупне стоке
по хектару што указује на малу производњу стајњака и додатно утиче на слабљење квалитета земљишта
пре свега у погледу хемијских и механичких особина истог. Број пчелара у Оџачкој општини је 80.Они
су окупљени у три удружења. Производња меда се креће годишње око 180 тона.
.
Упоредна табела сточног фонд у Западно- бачком округу и на територији општине Оџаци- попис
пољопривреде 2012.године
.
Говеда

Свиње

Овце
293

Козе

Живина

“Сл уж бени лист општине Оџаци” 09/2019

11.06.2019.године

Западно -бачки
округ

29.812

155.919

24.981

10.190

702.382

Општина Оџаци

8.789

19.441

6.345

2.142

100.442

Механизација, опрема и објекти: Према попису из 2012.године стање пољопривредне механизације за
обраду пољопривредног земљишта је следеће: општина Оџаци располаже са укупно 12 862
пољопривредне машине од тога 303 пољопривредна газдинства поседује укупно 309 једноосовинских
трактора од чега је 97% трактора старијих од 10 година; 1693 пољопривредна газдинства поседује 2459
двоосовинских трактора од тог броја је 90 % старије од 10 година; комбајна 171 ( универзални житни,
силажни и остали комбајни) поседује укупно 144 пољопривредна газдинства док их је 87% старијих од
10 година; берачи кукуруза 344; плугови 1818; тањираче 375; дрљаче 790; сетвоспремачи 963;
ротофрезе 43; растурачи минералног ђубрива 939; растурачи стајског ђубрива 119; сејалице 636;
прскалице 1011; приколице 2434 и косилице 451. Пољопривредници су у последње две године значајно
обновили механизацију захваљујући средствима која су за ту намену обезбеђена подстицајним мерама
Владе Републике Србије преко различитих видова конкурса .За сада је свега неколико
пољопривредника аплицирало за средства из предприступних фондова Европске уније такозваних
ИПАРД -фондова међутим интересовање пољопривредника за ове мере расте те је за очекивати да ће у
наредном периоду више средстава у општину Оџаци стићи управо из ових фондова.
Пољопривредни објекти на газдинству

.

Ред. број

Врста
пољопривредних
објеката

Број објеката

1

објекти за смештај
стоке

8.993

2

објекти за смештај
пољопривредних
производа

2.755

3

сушаре и објекти за
силажу

75

4

објекти за смештај
пољопривредних
машина и опреме и
хладњаче

1.833

5

стакленици и
пластеници

130

Радна снага: На територији општине Оџаци , према попису из 2012.године укупан број газдинстава
износи 3.761, од чега према броју чланова и стално запослених на газдинству имамо следећу структуру:
на 3.077 газдинстава 1-2 лица; на 627 газдинстава 3-4 лица; на 45 газдинстава 5-6 лица и на 12
газдинстава 7 и више лица. Према наведеним подацима може се видети да на 81,81% газдинстава
имамо 1-2 лица што нам указује да се ради о углавном о малим породичним газдинствима где послове
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обављају углавном супружници. Посматрајући чланове газдинстава и стално запослене на газдинству
према полу и правном статусу на газдинству подаци су следећи : од укупног броја 7.579 стално
запослених учешће жена чини 2.924 лица док мушкарци чине 4.655 лица . Од тога на породичном
газдинству има укупно 7.049 лица док на газдинству правног лица предузетника има укупно 530 лица.
Укупне годишње радне јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди на територији општине
Оџаци износе 3.392 лица . Носиоци газдинстава учествују са 1.438 лица , чланови породице и рођаци
који су обављали пољопривредну активност на газдинству учествују са 1.184 лица, стално запослени на
газдинству учествују са 503 лица а сезонска радна снага под уговором учествује са 266 лица. Највећи
део сезонске радне снаге и лица ангажованих на основу уговора пољопривредну активност имају на
газдинствима правних лица /предузетника 139 лица док је на породичним газдинствима ангажовано
127 лица .
.

Ниво обучености - квалификација носилаца , управника( менаџера ), доносиоца одлука на
пољопривредним газдинствима
.
Ред. број

Обученост квалификација

Број

1

пољопривредно
искуство стечено
праксом

1.810

2

курсеви из области
пољопривреде

17

3

пољопривредна
средња школа

227

4

друга средња школа

1.442

5

пољопривредна виша
школа или факултет

73

6

друга виша школа или
факултет

192

Структура пољопривредних газдинстава: На територији општине Оџаци по подацима из пописа
2012.године било је укупно 3.761 уписаних пољопривредних газдинстава , од укупног броја породична
пољопривредна газдинства чине 3.746 док правна лица чине 15 газдинстава. Учешће газдинстава у
односу на укупан број домаћинстава на територији општине Оџаци износи преко 30%. Просечно
коришћење пољопривредног земљишта по газдинству је 8,38 хектара . Највећи број газдинстава према
културама обрађује оранице и баште на површини од 30.230 хектара ( 3.307 ПГ ) што чини преко 95%
укупно коришћеног пољопривредног земљишта на територији општине Оџаци . Остала газдинства
обрађују укупно 1.304 хектара ливада и пашњака , воћњака, винограда, окућница и осталог земљишта .
Газдинства према количини коришћеног пољопривредног земљишта
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Ред. број

Величина коришћеног
пољопривредног
земљишта

Број газдинстава

Коришћена површина

1

до 1 ха

1.236

574

2

од 1-2 ха

776

1.090

3

од 2-5 ха

845

2.648

4

од 5-10 ха

419

2.877

5

од 10-20 ха

203

2.854

6

од 20-30 ха

69

1.702

7

од 30-50 ха

70

2.663

8

од 50-100 ха

43

2.914

9

преко 100 ха

31

14.211

Производња пољопривредних производа: Од укупно расположивог земљишта ,према попису
пољопривреде из 2012.године, пољопривредне расположиве површине чине 30.230 хектара .Житарице
су најзаступљеније гајене културе на 16.980 хектара, затим следи индустријско биље на 8.930 хектара ,
под поврћем и јагодама засејано је укупно 323 хектара , крмно биље обухвата површину од 1.460
хектара док се шећерна репа гаји на 2.124 ха. У структури засејаних површина жита доминирају са
56,16%, индустријско биље са 29,54%, шећерна репа са 7,02%, поврће са 1,06%, крмно биље са 4,82%.
Кукуруз са 11.366 хектара и пшеница са 4.780 хектара су најзаступљеније културе и њихов удео у
житним површинама износи преко 95%. Посматрајући појединачно кукуруз у структури површина под
житима учествује са 66,9% док је учешће пшенице 33,1%. Под јечмом је 693 хектара, следи раж на 53
хектара, затим овас 13 хектара и остала жита за зрно 75 хектара. Кад је реч о индустријском биљу
доминира соја , сунцокрет и шећерна репа .Укупна годишња производња кукуруза на подручју општине
Оџаци је на нивоу од око 119.343 тоне ( просечан принос за 2016.годину ) а соје око 37.712 тона (
просечан принос за 2016.годину ).Сточарска производња у општини Оџаци има дугу традицију иако је у
последње време забележен пад ове врсте производње што се пре свега односи на произвођаче млека и
млечних производа . Сточарска производња се одвија углавном на малим пољопривредним
газдинствима што додатно слаби њену конкурентност на тржишту .Према попису пољопривреде из
2012.године на територији општине Оџаци евидентирано је 8.789 говеда; 19.441 свиња; 6.345 оваца;
2.142 козе и 100.442 комада живине. Према подацима пописа пољопривреде из 2012.године на
територији општине Оџаци поврће се гаји на 323 хектара .Посматрјући по врстама поврћа доминира
бостан на 91 ха, затим следе црни лук 74 ха, грашак 63 ха, паприка 48 ха, купус 15 ха, парадајз 7 ха ,
бели лук 2 ха и остало поврће на око 17 ха. Што се тиче пласмана пољопривредних производа и
прерађевина , према оцени самих произвођача, оно је недовољно организовано те свако пољопривредно
газдинство самостално проналази свој пласман и најчешће своје производе продаје познатим физичким
лицима , ресторанима, трговинским радњама , мањим откупљивачима и на локалним пијацама.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: Транзиција друштвеног у приватни капитал
утицала је и на задругарство тако да данас на територији општине Оџаци функционише преко 20
земљорадничких задруга ( у задружном власништву , приватне и породичне) у свим насељеним
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местима. Земљорадничке задруге које су у задружном власништву као што су ЗЗ "Агролика" Бачки
Грачац, ЗЗ "Јединство" Оџаци, ЗЗ "Пољокооп" Лалић, ЗЗ "Агродунав" Каравуково и данас успешно
послују .Поред ових и задруге у приватном власништву као што су ПП" Милетић " Српски Милетић, ЗЗ
"Агроофицце" Бачки Брестовац, ЗЗ "Брестово" Бачки Брестовац, ДОО "Мајс" Оџаци и многе друге
породичне задруге такође успешно послују. Земљорадничке задруге се углавном баве примарном
пољопривредном производњом док је мали број оних које се баве и прерадом пољопривредних
производа. Пољопривредни произвођачи репроматеријал ,у циљу заснивања нове производње на
својим газдинствима ,углавном набављају од ових активних земљорадничких задруга. Што се услова за
рад тиче задруге користе своје просторије које су добром стању. Механизација којом располажу
земљорадничке задруге у последње време је уз помоћ субвенција Владе Републике Србије добрим
делом обновљена и осавремењена. На територији општине Оџаци оформљено је удружење "Малина
"Ратково" које окупља око 40 произвођеча овог воћа . Веома је активно и удружење пчелара које према
подацима из 2015.године броји око 80 чланова док се производња меда кретала око 180 тона.
.
Трансфер знања и информација: Нове технологије брже и ефикасније се прихватају од стране већих
пољопривредних произвођача . Власници малих пољопривредних газдинстава нове технологије и
информације прихватају са резервом и ретко се усуђују да инвестирају сопствена средства у стицање
нових знања и вештина .Локална самоуправа у сарадњи са институцијама у пољопривреди , научним
институцијама , развојним регионалним агенцијама и другим релевантним чиниоцима руралног развоја
и пољопривреде, доприноси бољој информисаности и трансферу стручних знања крајњим корисницима.
Информисаност се спроводи путем : јавног информисања о актуелностима у пољопривреди на локалној
ТВ Канал 25 кроз разне емисије и гостовања стручних лица и пољопривредних произвођача , затим
објавом актуелних вести на интернет страници општине Оџаци, објавом на Информативном центру
Оџаци кроз радио емисије и на интернет страници истог , кроз локални штампани медиј "Наше новине "
и организовањем тематских скупова за пољопривреднике. Према информацијама ПССС из Сомбора
која покрива и општину Оџаци преко 200 пољопривредних газдинстава је укључено у саветодавни
систем. Канцеларија за послове из области пољопривреде Одељења за инвестиције и јавне набавке у
оквиру Општинске управе Оџаци пружа консултантске услуге приликом конкурисања заинтересованим
грађанима , удружењима и предузетницима са територије општине Оџаци. Туристичка организација
општине Оџаци организује манифестације локалног карактера које су везане за пољопривреду и
рурални развој.
.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
буџет за
постицаја по подстицаја
текућу
јединици
по
годину без
мере
кориснику
пренетих
(апсолутни
(%) (нпр.
обавеза (у
износ у
30%, 50%,
РСД)
РСД)
80%)
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УКУПНО
Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

100.2

3.000.000,00

Кредитна
подршка

1

УКУПНО

Износ
Износ
постицаја по подстицаја
јединици
по
мере
кориснику
(апсолутни
(%) (нпр.
износ у
30%, 50%,
РСД)
80%)
0,00

100

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

0,00

0,00

3.000.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни број

Назив мере

Шифра мере

Планирани
Износ
Максимални
буџет за
подстицаја по износ подршке
текућу годину кориснику
по кориснику
без пренетих
(%) (нпр.
(ако је
обавеза (у
30%, 50%,
дефинисан)
РСД)
80%)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
буџет за
постицаја по подстицаја
текућу
јединици
по
годину без
мере
кориснику
пренетих
(апсолутни
(%) (нпр.
обавеза (у
износ у
30%, 50%,
РСД)
РСД)
80%)

УКУПНО
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Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
буџет за
постицаја по подстицаја
текућу
јединици
по
годину без
мере
кориснику
пренетих
(апсолутни
(%) (нпр.
обавеза (у
износ у
30%, 50%,
РСД)
РСД)
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД

Буџет

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке 3.000.000,00
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих
обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

3.000.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

0,00

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Крајњи корисници мере су физичка
лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом и имају пребивалиште на територији општине
Оџаци. Овом мером се омугућава корисницима да обезбеде новчана средства под повољним условима у
циљу заснивања нове производње што као крајњи резултат има повећање продуктивности и
ефикасности на пољопривредним газдинствима.
.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Потенцијални корисници ове мере биће
информисани путем Јавног позива који ће бити објављен на сајту општине Оџаци, објавом у локалном
листу "Наше новине" као и кроз друге видове информисања ( локалне телевизије, радија, путем
друштвених мрежа и сл.)
.
Мониторинг и евалуација: Начин реализације одобрених средстава за суфинансирање камата и/ или
накнада за пољопривредне кредите и обавезе корисника прецизираће се уговором. На основу
закљученог уговора о пословној сарадњи са изабраним банкама преко којих ће се вршити реализација
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овог програма у смислу одобравања кредита корисницима који ће аплицирати за ову меру , достављаће
се информација Општини Оџаци око реализованих кредита за сваког корисника појединачно .
Извештаји ће се достављати једном недељно.
.
II.ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка
.
2.1.1. Образложење: Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних
средстава сваке године , било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у
нове засаде , наводњавање, основно стадо ,прераду и остале инвестиције. Константни извори
финансирања су не само предуслов за повећање производње већ и за одржавање постојећег нивоа
производње .Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели да успешно послује и да се
развија пољопривредни кредит види као добру могућност за обезбеђење средстава и повећање профита
.Банке , мала и средња газдинства која доминирају у општини Оџаци , препознају као клијенте са већим
степеном ризика . Оваквој слици доприносе и сама газдинства јер се већи део прихода не одвија преко
рачуна што за ефекат има погрешну слику о солвентности . Основни проблем кредитирања
пољопривредних газдинстава су високе и неповољне каматне стопе које пољопривредна производња
неможе да поднесе, затим неусклађеност рокова отплате са роковима прилива средстава на
пољопривредном газдинству и кратки грејс периоди у односу на врсту инвестиције. Додатни проблем
ствара и начин обезбеђења кредита који углавном подразумева хипотеку на објектима, а с обзиром да се
ради о руралним подручјима ови објекти су често неприхватљиви као обезбеђење. Банке, да би смањиле
ризике свог пословања, се углавном базирају на заснивању хипотека на пољопривредном земљишту
што пољопривредни произвођачи нерадо прихватају.Из напред наведених разлога а у циљу подстицања
пољопривредне производње општина Оџаци ће реализовати меру кредитне подршке кроз
суфинансирање камата за пољопривредне кредите . Ова мера је у складу са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју којим је дефинисано да јединица локалне самоуправе може да
утврђује мере које се односе на кредитну подршку. Мера кредитне подршке пољопривредним
газдинствима је у складу са националном и локалном аграрном политиком , односно са Стратегијом
локалног одрживог развоја општине Оџаци 2015-2020. године
.
2.1.2. Циљеви мере: Позитиван утицај на развој пољопривредне производње, стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава и раст конкурентности уз прилагођавање све захтевнијем тржишту
пољопривредних производа су општи циљеви ове мере. Сама мера треба да допринесе модернизацији
производње, унапређењу квалитета производа са могућношћу зашите географских ознака, повећању
површина под вишегодишњим засадима и другим интензивнијим културама , повећању наводњаваних
површина , повећању површина под производњом у контролисаним условима ( пластеници,
стакленици),
повећању
сточног
фонда
као
специфичним
крајњим
циљевима.
.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Није применљиво.
.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава а имају
пребивалиште на територији општине Оџаци.
.
2.1.5. Економска одрживост: С обзиром да се ради о краткорочним кредитима ,са ограниченим
износом кредита који су дефинисани самим јавним позивом пољопривредним произвођачима
заинтересованим за субвенционисане камате за кредитирање пољопривредне производње( набавку
обртних средстава , опреме и механизације) ,подносилац захтева не мора да докаже економску
одрживост улагања кроз форму бизнис плана или пројекта.
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2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике по овој мери су :
пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом ;
пребивалиште и производња на територији општине Оџаци и измирене обавезе по основу јавних
прихода према ЈЛС- општини Оџаци.
.
2.1.7. Специфични критеријуми: Физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства
могу да остваре право на суфинансирање камате за пољопривредне кредите ( набавку обртних
средстава, опреме и механизације за пољопривредну производњу). Минимални износ подршке је
одређен у износу кредита од 100.000,00 динара , док је максимални износ кредита ограничен до
500.000,00 динара по једном захтеву.
.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
.
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријуми селекције:

.

Редни Тип критеријума за избор
број

Да/Не

Бодови

не

1

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи 100% за камату и / или накнаду на одобрене
кредите.
.
2.1.11. Индикатори/показатељи:

Редни број
1

.

Назив показатеља
1. Укупан број поднетих захтева , број корисника кредитних линија са
суфинансираном каматом и укупан износ ангажованих средстава
пословне банке

2.1.12. Административна процедура: Суфинансирање камата за пољопривредне кредите спроводи се
путем јавног позива за остваривање права на кредитну подршку који расписује Председник општине
Оџаци .Јавним позивом се дефинишу прихватљиви трошкови и потребна документација. Потенцијални
корисник кредита подноси Општинској управи Оџаци ( Одељењу за инвестиције и јавне набавке) захтев
за давање сагласности за финансирање камате.Након добијања сагласности корисник доставља
пословној банци сагласност и потребну документацију( коју прописује банка) ради одобравања кредита
и закључења уговора о кредитирању са пословном банком.Средства ће се одобравати корисницима који
испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних и прихватљивих захтева до утрошка
расположивих средстава а најкасније до 31.12.2019.године.
.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела: Општи подаци и показатељи
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Назив показатеља

Вредност, опис
показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

рзс*

Регион

Бачка

рзс*

Област

Западна Бачка

рзс*

Град или општина

Оџаци

рзс*

Површина

411 км2

рзс*

Број насеља

9

рзс*

Број катастарских општина

9

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди не
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника

30.154

рзс**

Број домаћинстава

11.073

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km²)

68

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

-9,6

рзс**

нема података

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

12,50%

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

18,03%

рзс**

Просечна старост

43,7%

рзс*

Индекс старења

173,7

рзс*

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 15,57%
(%)
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Основно образовање (%)

23,04%

рзс*

Средње образовање (%)

53,13%

рзс*

Више и високо образовање (%)

8,07%

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 19%
(%)

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равничарски

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна На лесној заравни
класа
чернозем са својим
варијететима.
На
лесној
тераси
ливадска црница

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено
континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

593,3 мм

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,5

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Река Дунав у дужини
од 9,5 км , канал ДТД
удужини од 41 км и
550
м,
остала
каналска мрежа 267км
и 750 м

Интерни

Површина под шумом (hа)

2.027 ха

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

5%

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

нема података

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

149,23м3

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

3.761
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Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

2.709

- породична пољопривредна газдинства (%)

99,6%

- правна лица и предузетници (%)

0,40%

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

31.534

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

95,00%

Управа за трезор

рзс***

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, оранице
и
баште
остало(18) (ha, %)
30.230ха, воћнаци 125
ха, виногради 7ха,
пашњаци и ливаде
1.030ха и остало 5 ха

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, жита
16.980ха,
%)
индустријско
биље
8.930ха, поврће 323 ха
, крмно биље 1.460 ха

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

8,65

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

сво
земљиште
општини Оџаци
обухваћено
комасацијом

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

нема

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

197

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

нема података

Наводњавана површина КПЗ (ha)

1.741ха

у
је

Интерни

Интерни
рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 9.487 ха
територији АП(20) (ha)

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која 3.587 ха
се даје у закуп (ha):

Интерни

- физичка лица (%)

81,8%

Интерни

- правна лица (%)

18,2%

Интерни
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Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

говеда 8.789, свиње
19.441, овце 6.345,
козе 2.142, живина
100.442, пчеле 1.561

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

трактори
комбајни
прикључне
9.923

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

11.748

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

сушаре и објекти за
силажу
75,
стакленици
и
пластеници
130,
објекти за смештај
пољоп. механизације
и хладњаче 1.833

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за минерална
ђубрива
заштиту биља (ha, број ПГ)
27.678ха ( 3.066 ПГ),
чврсти
и
течни
стајњак 3.517 ха (
1.691 ПГ), средства за
заштиту
биља
28.475ха ( 3.048ПГ)

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

рзс***

2.706,
210,
машине

3.392

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha)

рзс***

Годишње радне јединице (број)

93% : 7%

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

3.392

рзс***
Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

20

- сточарска производња (t, lit, ком.)

пшеница 21.096
кукуруз 51.431 т

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
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Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

говеда 174 т , млеко
1.508 900л, 175 т меда

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

294,07 км

рзс*

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

9 пошта , 9.306
тел.претплатника

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

11.040

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

2.310

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

1.179м3

рзс*

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

нема података

Интерни

Објекти образовне инфраструктуре (број)

нема података

рзс*

Број становника на једног лекара

24

рзс*

Број корисника социјалне заштите

731

рзс*

Социјална инфраструктура

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима
водопривреде (број)

пољопривреде,

шумарства

и 731

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) 4.568
(број)

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 174
АП/ЈЛС (број)

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

306

туристи
21,
ноћења 2,1

број

Интерни
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Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем не
(број)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 011-28/2019-II
Дана: 11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Ђаковић Горан с.р.
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77. На основу члана 46. став 2. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11), члана 40. став 1.тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“, број: 2/19) и члана 183. став 2. Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, број 13/2015), Скупштина општине Оџаци, je на 24. седници, одржаној 11.06. 2019.
године, донeлa:
РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се да је престао мандат одборнику Скупштине општине Оџаци Лопушина Јелени, због
поднете оставке, даном доношења овог Решења.
II
Ово Решење доставити Изборној комисији општине Оџаци ради спровођења поступка доделе
мандата новом одборнику у складу са законом и подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран
одборник којем је престао мандат.
Образложење
Одборник Лопушина Јелена поднела је писмену оставку Скупштин општине Оџаци дана
21.05.2019.године.
После подношења оставке, Скупштина је на првој наредној седници утврдила да је одборнику
престао мандат доношењем Решења на основу прописа наведених у преамбули.
Упутство о правном средству: На ово Решење допуштена је жалба Управном суду која се
подноси у року од 48 часова од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:02-53/2019-II
Дана:11.06.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.

78. 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 113/2017др.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.
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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“.

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
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић

79. На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14- др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 70. став 1. тачка
20. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 2/19) и члана 29. став 2. Одлуке о
организацији Општинске управе општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 20/17), и
члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Оџаци“, број: 21/08 и
29/10), Општинско веће општине Оџаци на 73. седници одржаној дана 21.05.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
ВУЧЕНОВИЋ НЕДЕЉКО, дипломирани правник из Сомбора, поставља се за начелника
Општинске управе општине Оџаци, почев од 21.05.2019. године.
II
Мандат начелника Општинске управе траје пет година.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
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Образложење
Општинско веће општине Оџаци је дана 22.04.2019. године донело Закључак о расписивању
јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Оџаци број: 06-26-1/2019-III.
Обавештење о јавном конкурсу је објављено у дневном листу „Дневник“ дана 23.04.2019. године, а
текст Јавног конкурса је, истог дана, објављен на званичној интернет презентацији општине Оџаци
www.odzaci.rs. Јавни конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања Обавештења о јавном
конкурсу у дневном листу „Дневник“. На оглас се у року пријавио један кандидат и то Вученовић
Недељко, дипл.правник из Сомбора.
Разматрајући ову молбу, Општинско веће је утврдило да именовани испуњава услове за
постављење за начелника Општинске управе из члана 54. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број: 129/07, 83/14- др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 50. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број: 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др.закон), члана 83. став 2. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, број: 2/19) и члана 29. став 3. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 20/17), јер има завршен правни факултет, положен
испит за рад у органима државне управе и више од 5 година радног искуства у струци, као и да
испуњава опште услове за рад у државним органима.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом прописа наведених у преамбули,
Општинско веће је донело Решење као у диспозитиву.
Ово Решење је коначно, јер се на оглас пријавио само један кандидат који је постављен за
заменик начелника.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-40/2019-III
Дана: 21.05.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа,
мр Латинка Васиљковић с.р.

80. Општинско веће општине Оџаци, је на 74. седници, одржаној 03.06.2019.године донело:
ЗАКЉУЧАК
I
У циљу квалитетног и ефикасног рада Општинског већа општине Оџаци, поред послова
утврђених законом, Статутом општине и Одлуком о Општинском већу општине Оџаци, чланови
Општинског већа ће посебно пратити стање и предлагати мере и решења у следећим областима:
1. Привреда, мала и средња предузећа - Радоичић Миливоје,
2. Спорт и омладина - Николић Небојша,
3. Образовање - Поповић Слободан,
4. Комуналне делатности, - Мрдаљ Драган,
5.Социјална заштита и здравство - Пустињаковић Ивана,
6. Урбанизам и заштита животне средине – Коцић Раде,
7. Буџет и финансије - Букоровић Ђурђица,
8. Пољопривреда и рурални развој - Давор Маринковић,
9. Националне заједнице и култура – Кленанц Јожеф.
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II
Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак о задужењима чланова
Општинског већа, број: 06-35-1/2017-III.
III
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 06-36-5/2019-III
Дана: 03.06.2019. године

Председник Општинског већа,
мр Латинка Васиљковић с.р.

81. На основу члана 66. став 1. тачка 9. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“, број: 2/19), Председник општине доноси:
РЕШЕЊЕ
I
ОВЛАШЋУЈУ СЕ лица Латинка Васиљковић, Мирослав Кондић, Недељко Вученовић и Бојан
Свилар, појединачно, за пуноважно потписивање и располагање средствима на следећим жиро
рачунима:
840-84640-57 „Буџет општине Оџаци“,
840-727804-89 „Депозит од лицитације Оџаци“,
840-1354740-14 „Средства заједничке потрошње из буџета“,
840-2277740-73 „Фонд за учешће финансирања ЛАП Рома Оџаци“,
840-224505-84 „Консолидовани рачун трезора“,
840-588741-81 „Средства солидарности СО Оџаци“,
840-3192741-73 „Општинска управа Оџаци-боловање“,
840-4378741-33 „Општинска управа општине Оџаци – Програм „Општински економски развојреформа пореза на имовину“ Оџаци,
9. 840-3294741-11 „Општинска управа општине Оџаци – Донација за регионални програм стамбеног
збрињавања – куповина сеоских кућа,
10. 840-3293741-04 „Општинска управа општине Оџаци – Донација за регионални програм стамбеног
збрињавања – додела пакета грађевинског материјала,
11. 840-3389741-94 „Општинска управа општине Оџаци – Мере активне политике запошљавања –
спровођење јавног рада,
12. 840-4705741-91 „Општина Оџаци – Донација пакета грађевинског материјала – Потпројекат 4,
13. Подрачунима пласмана банкама, и то:
- 840-200224210-95 Банка Поштанска штедионица,
- 840-285224210-97 Сбербанка,
- 840-310224210-12 НЛБ Банка,
- 840-325224210-58 ОТП Банка,
- 840-355224210-53 Војвођанска Банка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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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:
- 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: 03-1-64/2019 - I од
22.04.2019. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
Број: 03-1-80/2019-I
Дана: 23.05.2019. године
ОЏАЦИ
Председник општине
мр Латинка Васиљковић с.р.
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