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94. На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007),
члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци (''Сл.лист општине Оџаци'' бр. 17/08 и
27/10), Скупштина општине Оџаци на 45.седници одржаној дана 19.10.2016.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе општине Оџаци (''Сл.лист општине
Оџаци'' бр.20/08, 7/11, 5/15 и 9/15) у члану 10.став 1.после тачке 6. додају се две тачке и то:
7. Одељење за инвестиције, пројектe и развој,
8. Одељење за јавне набавке.
Члан 2.
У члану 19.став 1. тачка 3. речи ''Служба председника општине'' се бришу а уместо
тога се уписују речи ''Кабинет председника општине''.
Члан 3.
После члана 18. додаје се члан 18а и 18б. који гласе:
Члан 18а.
''Одељење за инвестиције, пројектe и развој врши стручне, управно-правне,
нормативно-правне, административно-техничке послове и друге послове
у области:
стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно
пројеката инвестиција значајних за општину; пројектовање и праћење реализације буџета за
инвестиције,предлагање приоритета инвестиција као и одређивања пројектних задатака са
носиоцина; координација послова имовинско-правне припреме,планске документације,
пројектне документације са надлежним оделењима општинске управе и предузећима и
установама чији је оснивач општина;успостављање базе података неопходне за спровођење
инвестиција и инвестиционог маркетинга; координација активности донатора и
потенцијалних инвеститора (владиног као и невладиног сектора) и општине; израда
стратегија,бизнис планова у циљу стварања услова и реализацији концепта јавно-приватног
партнерства; обавља послове на обезбеђивању услова за уређивање, коришћење, одржавање,
унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, јавних површина, општинских путева и
улица и некатегорисаних путева на територији општине припремом и праћењем реализације
годишњих, средњорочних и дугорочних програма; обезбеђује услове за опремање
грађевинског земљишта односно услове за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
уређења јавних површина на подручју општине а чији инвеститор је општина тако што
прибавља потребна акта од надлежних органа ради изградње тих објеката;обавља послове
управљања оптинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима на подручју
општине; обезбеђује и врши послове стручног надзора на инвестицијама које се финансирају
из буџета општине или из средстава пренетих од других нивоа власти; спроводи поступак
издавања пољопривредног земљишта у закуп.
Члан 18б.
Одељење за јавне набавке врши стручне,управно правне, нормативно-правне,
административно-техничке послове и друге послове у области јавних набавки у складу са
законом и актима донетим на основу закона од стране органа општине а за потребе општине
односно других корисника јавних средстава чији је оснивач општина (централизоване јавне
набавке): припрема и израда плана јавних набавки; надзор над реализацијом плана набавки и
предлог за покретаље поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у
буџету, односно у финансијском плану; предлог тела за централизоване јавне набавке;
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контрола законитости поступка јавних набавки код корисника јавних средстава чији је
оснивач општина а који су ван система централизованих јавних набавки; спровођење
поступка јавне набавке; предлог комисије за израду тендерске документације и надзора над
извршавањем уговора о јавној набавци у зависности од предмета јавне набавке; израда
предлога споразума између једног или више наручилаца и једног или више добављача у
складу са законом.
Члан 4.
Члан 21.а мења се и гласи:
Кабинет председника општине врши следеће послове: стручне анализе, предлоге,
препоруке и сугестије председнику општине у облсти економског развоја и урбанизма,
привреде и пољопривреде, здравствене заштите и социјалне заштите; административнотехнички послови и послови протокола.
Члан 5.
Обавезује се начелник Општинске управе општине Оџаци, да у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове Oдлуке, усклади Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Оџаци са овом Одлуком.
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Оџаци''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-37/2016-II
Дана: 19.10.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Ђаковић Горан,с.р.

95. На основу члана 5. став 3. Закона о озакоњењу објеката (''Сл.гласник РС'' бр.96/2015
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007), члана
39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и
27/10), Скупштина општине Оџаци на 45.седници одржаној дана 19.10.2016. године донела је
ОДЛУКУ
о одређивању управљача јавног добра
Члан 1.
За Управљача јавног добра, који даје сагласност у поступку озакоњења, у случају из
члана 5. став 1 тачка 3) и 4) Закона о озакоњењу објеката одређује се Општинско веће
општине Оџаци.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Оџаци''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-38/2016-II
Дана: 19.10.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Ђаковић Горан,с.р.
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96. На основу члана 22. и 23. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 4. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", бр.15/15 и 20/15) и члана 39. став
1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), на
захтев Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци, Скупштина општине Оџаци на 45. седници
одржаној дана 19.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Одузимају се од корисника Месне заједнице Дероње непокретности у јавној својини
општине Оџаци, које се налазе у објекту у Дероњама, у ул. Железничкој, постојећи на кат.
парц. бр. 577 КО Дероње, укупне површине 6 а 31 m², уписанe у ЛН бр. 1758 КО Дероње, и то
просторије у приземљу: сала површине 30,28м2, број просторије 10 и тоалет површине
2,30м2, број просторије 11, а које просторије нису у функцији остваривања надлежности
Месне заједнице Дероње.
2. За корисника сале и тоалета из тачке 1. Ове Одлуке као и улаза површине 9,42м2, број
просторије 6; гардеробе површине 7,55м2, број просторије 7; санитарног чвора површине
7,45м2, број просторије 8 и учионице површине 24,74м2, број просторије 9 а све у приземљу
објекта из тачке 1. oве Одлуке , као и дворишта на наведеној парцели из тачке 1. ове Одлуке,
одређује се Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци на период од 10 година.
3. На непокретностима из тачке 1. и 2. ове Одлуке, у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, као корисник уписаће се Предшколска установа
„Полетарац“ Оџаци.
4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Оџаци ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број 011-39/2016-II
Дана:19.10.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

97. На основу члана 32.став 1.тачка 20.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“,бр. 129/07 и 83/2014-др закон),члана 39.став 1.тачка 33.Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10) и члана 53. став 2. Одлуке о отуђењу и
давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени лист општине Оџаци“ број
15/2015) Скупштина општине Оџаци, на 45.седници одржаној дана 19.10.2016.године , донела
је следећу:
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
СТАВЉА СЕ ВАН ПРАВНЕ СНАГЕ Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у
јавној својини општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 5/2016) којом се
Виктору Сабу ЈМБГ: 1210995800037, са пребивалиштем у Новом Саду, улица Народног
фронта број 74, отуђује неизграђено грађевинско земљиште, у блоку 46а у радној зони у
Оџацима, кога чине катастарске парцеле број 6036/2 и 6036/3 укупне површине 1ha 75a 72m2,
уписане у Лист непокретности број 5411 К.О. Оџаци, из разлога што исти није приступио
закључењу уговора у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.
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II
Лице из члана I нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу за
прикупљање писаних понуда ради отуђења грађевинског земљишта.
III
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-40/2016-II
Дана:19.10.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

98. На основу члана 524. и члана 525. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), а у вези члана 76. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016) и члана 39.став 1. тачка 7. Статута
општине Оџаци („Службнени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10) Скупштина општине
Оџаци у функцији Оснивача Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу“ Оџаци, на 45.седници
одржаној 19.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
Члан 1.
Над Јавним предузећем ''Дирекција за изградњу“ Оџаци, уписаним у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 20490764, ПИБ
105961487, са пословним бројем рачуна 840-731641-24, ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК
ЛИКВИДАЦИЈЕ.
Члан 2.
Разрешава се функције директора и законског заступника Јавног предузећа Кртинић
Данило ЈМБГ: 0505981870004, из Оџака, улица Сомборска бр.63.
Директору Јавног предузећа престаје радни однос наредног дана од дана регистрације
ове одлуке и објављивања огласа о покретању ликвидације.
Ликвидациони управник ће са запосленима закључити Анекс уговора или Анекс
уговора о раду до окончања започетих послова или за обављање послова нужних за
спровођење поступка ликвидације, након ћега ће бити преузети од стране других корисника
јавних средстава у локалној самоуправи.
Члан 3.
За ликвидационог управника именује се Данило Кртинић, ЈМБГ: 0505981870004, из
Оџака, улица Сомборска бр. 63.
Накнаду за рад (обављање послова) ликвидационог управника одредиће Општинско
веће општине Оџаци.
Члан 4.
Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта Јавног предузећа: Пословно
име: Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу“ Оџаци, Седиште: Оџаци, Кнез Михаилова 24.
Члан 5.
Позивају се повериоци (под повериоцима подразумевају се и запослени) да пријаве
своја потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року од 90 дана, од дана
објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет страници регистра
привредних субјеката.
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Члан 6.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.
Члан 7.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и
објављивањем огласа о покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији.
Члан 8.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење
о покретању ликвидације Јавног предузећа, најкасније у року од 15 дана од дана почетка
ликвидације.
Члан 9.
Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца Јавно
предузеће ће евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и
оспорених потраживања.
Члан 10.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом
року о томе писаним путем обавести Јавно предузеће, то потраживање се сматра
преклудираним.
Члан 11.
Од дана регистрације ове одлуке Јавно предузеће не може предузимати нове послове,
већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине,
наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Члан 12.
Позивају се сви дужници Јавног предузећа да измире своје обавезе према Јавном
предузећу.
Члан 13.
За време ликвидације Јавног предузећа не исплаћује се учешће у добити, односно
дивиденде, нити се имовина Јавног предузећа расподељује Оснивачу пре исплате свих
потраживања поверилаца.
Члан 14.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења
ове одлуке, поднети Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, ову
одлуку уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације
ликвидације Јавног предузећа у Регистар.
Члан 15.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити
почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима
којима се уређују рачуноводство и ревизија.
Члан 16.
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка
ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке
скупштине Оснивача о његовом усвајању предузети потребне радње за регистрацију почетног
ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-41/2016-II
Дана:19.10.2016.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.
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99. На основу члана 2. став 5., члана 4. став 1. и члана 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015), тачке 7.
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Службени гласник РС“ 101/2015) и члана 39. став 1. тачке 7.
Статута општине Оџаци („Службени лист општинe Oџаци“, број 17/08 и 27/10), Скупштина
општине Оџаци, на 45. седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе општине Оџаци за 2015. годину
(„Службени лист општине Оџаци“ број 20/15 и 2/16):
- у члану 2. под редним бројем 1. Општинска управа општине Оџаци уместо броја
„103“ уписује се број „109“,
- брише се тачка 13. „ЈП''Дирекција за изградњу'' .............6.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-42/2016-II
Дана:19.10.2016. године
Oџаци

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

100. На основу члана 99. став 10. и члана 100.став 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10-УС и 24/11, 121/12,43/13-УС....132/14 и
145/14), члана 7.став 1.тачка 1.Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности („Службени гласник РС“, бр.61/15 и 88/15) и члана 39.став 1.тачка 33. Статута
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр.17/08, 27/10), Скупштина општине
Оџаци, на 45. седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
без накнаде привредном друштву „Magna Seating “
д.о.о. Оџаци
I
Грађевинско земљиште у јавној својини у радној зони Блок 46а, кат.парцела
бр.6036/17, укупне површине 1 ха 33 а 35 м2, уписане у Лист непокретности бр.5411 к.о.
Оџаци, на којој је као власник уписана општина Оџаци, отуђује се без накнаде привредном
друштву „Magna Seating” d.o.o. Оџаци, улица Милутина Миланковића бб Оџаци.
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II
Са привредним друштвом „Magna Seating” d.o.o. Оџаци закључиће се Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде.
Предлог Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде из
става 1. ове тачке налази се у прилогу овог решења и чини његов саставни део.
III
Овлашћује се Председник општине Оџаци, Душан Маријан, да потпише Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде у тексту како је дато у прилогу
овог решења, без мењања битних елемената предлога уговора.
IV
Oво решење коначно је у управном поступку и ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-61/2016-II
Дана:19.10.2016.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

ПРЕДЛОГ УГОВОРА
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ НАКНАДЕ
Закључен у Оџацима, дана _______________ 2016.године између:
1. ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, ул. Кнез Михајлова бр. 24, матични број: 082327700, ПИБ:
101429168 коју заступа председник општине (у даљем тексту: Општина), и
2. КОМПАНИЈА „MAGNA SEATING“ д.о.о. ул. Милутина Миланковића бб Оџаци,
матични број: 20817909, ПИБ: 107510699 кога заступа _____________ (у даљем тексту:
Инвеститор)
Право својине на Парцели из члана 1.овог Уговора преноси се са општине на
инвеститора ради проширења производних капацитета, за производњу ауто пресвлака и
система за аутомобилска седишта да би се функционално и технолошки објединили
постојећи капацитети са новим који ће се градити у складу са Уговором о додели средстава
подстицаја који је Инвеститор закључио са Министарством привреде дана 17.03.2016. године
(даље: Уговор са министарством), а у циљу да се наведеном парцелом у потпуности
реализују планови за проширење производних капацитета, који подразумевају поред
безбедних и здравих природних услова, по највишим стандардима квалитета и безбедне и
сигурне приступне путеве производним постројењима и радним местима запослених као и
одговарајући манипулативни простор.
Члан 1.
Као противчинидбу у односу на улагање Инвеститора на територију Општине и обавезе
које Инвеститор преузима овим Уговором и Уговором са Министарством, Општина преноси
Инвеститору право својине на грађевинском неизграђеном земљишту, и то: катастарску
парцелу брoj 6036/17 која је уписана у з.к.ул. бр. 5411 Индустријска зона „блок 46а“ К.О.
Оџаци у површини од 1ха 33а 35м², грађевинска парцела са правом јавне својине Општине
која чини грађевинску целину и која је Планом детаљне регулације („Сл. лист општине
Оџаци“ бр. 4/2011) намењена за комерцијалне функције изградња привредних складишних,
услужних и сличних објеката (даље: "Парцела").
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Члан 2.
Општина изјављује и гарантује Инвеститору, а Инвеститор потврђује да се ослања на
изјаве и гаранције Општине, да су испуњене претпоставке да уговорне стране закључе овај
Уговор предвиђене Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
(„Службени гласник Републике Србије“, број 61/15 и 88/15).
Парцела се отуђује непосредном погодбом.
Општина потврђује и изјављује, а Инвеститор прима к знању да је по спроведеном
поступку непосредне погодбе, донето Решење о отуђењу парцеле без накнаде бр._________
од __________ године које је дана ______________ постало правоснажно, што је и потврђено
клаузулом правоснажности на решењу, чиме су испуњене претпоставке за закључење овог
Уговора, предвиђене чланом 97. став 8. Закона о планирању и изградњи.
Парцела се налази у зони грађевинског земљишта Индустријске зоне „Блок 46а“.
Парцела је комунално опремљена.
Општина ће обезбедити да било који орган локалне власти у најкраћем могућем року
достави било која и сва одобрења, дозволе, сагласности итд. који могу бити потребни за
уредан рад и пословање Инвеститора или повезаног лица Инвеститора у било које време.
Процењена тржишна вредност неизграђеног грађевинског земљишта на основу процене
Оделења локалне пореске администрације износи 160,00 дин. по м² односно укупно
2.133.600,00 дин. за површину од 1ха 33а 35м², односно __________евра по средњем курсу
Народне Банке Србије који важи на дан потписа овог Уговора.
Инвеститор се обавезује да исплати накнаду за уређење грађевинског земљишта у
износу од ____________ и обрачунату сходно важећим одлукама Општине о утврђивању
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, узимајући у обзир право на умањење ове
накнаде у износу од ____% које Инвеститор има на основу прописа поменутог у овој
реченици. Ради избегавања сумње, уколико таква накнада буде измењена у било које време
после потписа овог Уговора, обавеза Инвеститора неће бити увећана изнад износа утврђеног
регулативом на дан потписа овог Уговора. Ако се износ накнаде за уређење грађевинског
земљишта смањи након закључења овог Уговора, Инвеститор ће бити обавезан да плати или
да обезбеди да његово повезано лице плати тако умањену накнаду за уређење грађевинског
земљишта.
Члан 3.
Општина је дужна да у року од __ дана од дана закључења овог Уговора уведе
Инвеститора у посед Парцеле, о чему се сачињава посебан записник.
Члан 4.
Инвеститор је дужан да гради на Парцели у складу са грађевинском дозволом и
Законом о планирању и изградњи Републике Србије.
Надлежни орган локалне самоуправе ће издати локацијску дозволу Инвеститору у року
од ____ радних дана од подношења захтева од стране Инвеститора.

Инвеститор се обавезује да ће :

запослити не мање од 503 запослених на неодређено време до истека три године од
дана закључења овог Уговора;
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неће продати Парцелу до истека пет година (осим продаје или преноса на повезано
лице Инвеститора или располагања наведеног у члану 5. став 2. који су дозвољени) од дана
закључења овог Уговора;
 испунити и остале обавезе преузете Уговором са Министарством.
Члан 5.
Након потисивања овог Уговора Инвеститор има право да се без посебне сагласности
Општине упише као једини (1/1) власник Парцеле бр. 6036/17 К.О. Оџаци без икаквих терета
у одговарајућим јавним књигама, односно овим путем Општина даје пуну сагласност
Ивеститору да се упише као једини (1/1) власник у катастру непокретности и свим другим
регистрима (clasulua intabulandi).
Ради избегавања сваке сумње, Општина јемчи да ће Инвеститор након потписа овог Уговора
моћи да се укључи као власник Парцеле и да је заложи у свако време, било ком лицу, без
потребе даљих обавештавања Општине, а у сврху грађења објекта.
Ивеститор ће сносити трошак овере овог уговора и регистрације својине код надлежних
органа, као и порез на пренос апсолутних права уколико је исти платив.
Члан 6.
Општина гарантује Инвеститору:
- да је Пацела у јавном власништву и да је Општина једини (1/1), правни и економски
власник Парцеле,
- да Општина може да закључи и изврши овај Уговор, и да је предузела све неопходне
радње да овласти закључење и извршење овог Уговора и свих радњи предвиђених овим
Уговором,
- да Општина има пуна права да располаже Парцелом,
- да је спроведен законит и целокупан процес ради потписа овог Уговора и преноса
својине на Парцели на Ивеститора, и да је овај Уговор правилно потписан од стране
Општине и да представља правно обавезујуће и пуноважне обавезе Општине, извршиве
против Општине у складу са одредбама овог Уговора,
- да не постоје захтеви било код трећег лица (укључујући захтев за реституцију или
било који други захтев) према Општини и да такви захтеви неће постојати према Ивеститору
или његовом повезаном лицу, а у вези са Парцелом, односно власништвом, коришћењм,
службености или било код другог права, те
- да на Парцели нема регистрованих или нерегистрованих терета или ограничења која
би искључивала или органичавала право својине Инвеститора или његовог повезаног лица
онако како је оно установљено Уговором,
- закључивање и извршавање овог Уговора, и било које трансакције предвиђене овим
Уговором, од стране Општине није у супротности ни са једним законом који се примењује на
уговорне стране или њихову имовину, или од дана закључења овог Уговора, било који
документ који је обавезујући за Општину или њену имовину,
- закључивање овог Уговора, и вршење права и обавеза из овог Уговора, од стране
Општине представља и представљаће приватно-правне и комерцијалне радње извршене у
приватно-правном и комерцијалном циљу и Општина неће имати имунитет од судског
поступка, извршног поступка, привремених мера или било које друге процесне радње у било
ком поступку у вези са овим Уговором,
- било која судска одлука која буде донета у складу са начином решавања спорова
предвиђеног овим Уговором који предвиђа да Општина плати било који износ или да изврши
било коју радњу биће извршива против Општине,
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- ниједан поступак није започет односно траје, нити постоји опасност да буде започет,
против Општине или било код њеног органа, организационе јединице или било ког њеног
званичника од стране било којег надлежног органа а у вези са држаном помоћи или било
којим другим повезаним питањем,
- не постоје други поступци или пројекти који трају или који могу бити покренути а
који би могли да негативно да утичу на садашњу или будућу употребу или искоришћавање
Парцеле,
- на Парцели, земљишту или на површини Парцеле, у подземним водама које протичу
туда и на било којој грађевини или инсталацији која се ту налази, не постоји и није присутна
било која опасна материја (како је предвиђена или дефинисана на основу важећих прописа о
заштити животне средине) у мери која прелази дозвољене нивое емисије. Не постоји и
никада нису постојала никаква подземна складишта испод Парцеле. Без органичавања
општости претходног, на Парцели не постоји отпад, загађивача или било које друге
супстанце које су опасне по човека или животну средину, отровне, експлозивне,
радиоактивне, нездраве, запаљиве, корозивне (у сваком случају било да су у чврстом,
течном, гасовитом стању, као јони или у облику буке) материјали који садрже азбест, оловне
боје или опрема која садржи полихлороване бифелине. Нико не користи нити је користио
материјале који садрже азбест у било ком раду на Парцели.
- не постоје чињенице, околности или услови због којих би се могло разумно
очекивати: (А) да ограниче да Ивеститор добије било коју дозволу у вези са животном
средином; (Б) да услед њих настане било која правна одговорност или захтев у односу на
Парцелу; (В) да доведу до укидаља или немогућности да се у редовном поступку обнови
било која дозвола или било које одобрење или ауторизација;
- Општина није примила ниједно обавештење о позиву, наредби, захтеву, тужби,
притужби, казни, истрази, неусклађености или надзору од стране било ког државног или
другог тела у вези са било којом повредом или наводном повредом било ког прописа о
заштити животне средине или одговорности у вези са Парцелом,
- На Парцели не постоје било које видљиве или скривене мане, не налазе се у трусним
подручјима, клизиштима или обастима склоним земљотресима, поплавама. Парцела нема
никакав други недостатак који би могао неповољно да утиче на намеравану градњу на
Парцели или коришћење објеката након изградње, као ни спровођење Инвестиционог плана,
укључујући у археолошка налазишта с обзиром да су археолошка испитивања извршена.
Стране разумеју да Инвеститор закључује овај Уговор само на основу и са пуним
поверењем у било која и сва представљања и гаранције дате у овом Уговору и у току
поступка преговора са Општином.
Члан 7.
Ивеститор је обавезан да уредно информише Општину о статусним променама (спајање и
подела), измена правне форме, оснивање другог правног лица из имовине Инвеститора,
измене оснивачке структуре, пословног имена, седишта, лица овлашћеног за заступање или
било које друге измене од важности за правне делатности.
Уколико у периоду до _______10____година Инвеститор буде преузета од стране другог
правног лица у процесу статусне промене, таква промена контроле треба да буде прихваћена
од стране Општине, под условом да је Општина у свако време извршила све своје обавезе
сходно овом Уговору благовремено и уредно и таква сагласност неће бити неразумно
ускраћена.
Општина је упозната и сагласна да Инвеститор може унети Парцелу и своју другу имовину у
основни капитал свог повезаног лица.
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Члан 8.
Уколико страна овог Уговора буде онемогућена да изврши било коју обавезу сходно овом
Уговору услед случаја чије наступање није могла предвидети или спречити, нити избећи
последице (укључујући промену закона и регулативе, политичку нестабилност, генерални
штрајк, ембарго, промене и нестабилности тржишта и тражње на тржишту), онда таква
Страна има право на продужење рока за испуњење својих обавеза које су под утицајем
таквих околности, под условом да Страна која је изложена таквом догађају писаним путем
обавести другу Страну о наступању догађаја у року од три дана по првој могућности да то
учини.
Члан 9.
Све спорове који настану поводом права и обавеза из овог Уговора уговарачи ће настојати да
реше споразумно, а у немогућности уговарају надлежност Основног суда у сомбору и свака
уговорна страна пристаје да буде стране у судском поступку.
Овај уговор ће бити тумачен у складу са правом Републике Србије, искључујући примену
правила о решавању сукоба закона и Конвенцију Уједињених нација о уговорима у
међународној продаји роба.
Члан 10.
Ништа у овом Уговору нема сврху и неће бити протумачено на начин да успоставља или
подразумева ортаклук, заједнички или учешће у капиталу било које врсте између уговорних
страна (укључујући грађански ортаклук) и ниједна Уговорна страна неће бити сматрана за
заступника друге уроворне стране.

Уговорне стране у овом Уговору не предвиђају да иједна одредба овог Уговора може да
створи било које право или корист или буде извршива од било које треће стране која није
страна у овом Уговору.
Овај Уговор је обавезан за уговорне стране од момента када свака уговорна страна потпише
овај Уговор. Измене и допуне овог Уговора обавезиваће уговорне стране само ако буду
учињене у писаној форми и потписане од сваке уговорне стране. Уговорна страна не може
уступити овај Уговор нити пренети било које право, захтев, обавезу или одговорност из овог
Уговора или у вези са њим, било ком лицу без претходне писане сагласности друге уговорне
стране.
Овај Уговор представља целовит и једини договор између уговорних страна у вези са
предметом овог Уговора.
Уговор је закључен у 10 примерака, од којих по 4 за сваког уговарача, и два за потребе овере.
Овај Уговор је закључен на српском и енглеском језику и верзија на српском језику има
превагу у случају било какве разлике између текстова.
Уговор ступа на снагу даном овере код надлежног органа.

ОПШТИНА ОЏАЦИ
________________________

ИНВЕСТИТОР
______________________
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101. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци» бр.17/08 и 27/10) и члана 10. став 3. Одлуке о усаглашавању Одлуке о оснивању
установе Дечији вртић „Полетарац“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 1/11)
Скупштина општине Оџаци, на 45. седници одржаној 19.10.2016. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ
I
Биљана Видановић из Оџака разрешава се дужности члана Управног одбора
Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци из редова родитеља, даном доношења овог
Решења.
II
Синиша Бероња из Оџака, именује се за члана Управног одбора Предшколске установе
„Полетарац“ Оџаци из редова родитеља,наредног дана од дана доношења овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 11/13,
4/14, 7/14 и 19/14).
IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
Образложење
Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци је 19.09.2016.године предложила да се
разреши Видановић Биљане дужности члана Управног одбора из редова представника
родитеља (због престанка тог својства), а Синиша Бероња именује за члана Управног одбора
ПУ„Полетарац“ Оџаци.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу предлога
Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци, предложила је да се за члана Управног одбора ове
установе именује Бероња Синиша, па је одлучено као у диспозитиву овог решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-62/2016-II
Дана:19.10.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине ,
Горан Ђаковић,с.р.

102. На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања
и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/2009, 52/2011, 55/2013,35/15-аутентично
тумачење и 68/15) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци на 45.седници одржаној
дана 19.10.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ
I
Миљковић Александра из Раткова разрешава се дужности члана Школског одбора
Гимназије и економске школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци из редова родитеља, даном
доношења овог решења.

498

„Службени лист општине Оџаци“ 10/2016

24.10.2016.године

Данијела Златковић из Оџака, именује се за члана Школског одбора Гимназије и
економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци из редова родитеља, наредног дана од дана
доношења овог Решења.
II
Слађана Андрејевић Стевић из Оџака разрешава се дужности члана Школског одбора
Гимназије и економске школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци,из редова запослених, даном
доношења овог Решења.
Јован Јовановић из Оџака, именује се за члана Школског одбора Гимназије и економске
школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци, из редова запослених, наредног дана од дана доношења
овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора Гимназије и
економске школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број
14/2014, 7/2015 и 12/2015).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Гимназија и економска школа “Јован Јовановић Змај“ Оџаци поднела је Скупштини
општине Оџаци, 15.09.2016. године, предлог за разрешење Александре Миљковић дужности
члана Школског одбора из редова родитеља због престанка основа по коме је именована у
исти и да именује Златковић Данијелу за члана из редова родитеља као и за разрешење
Слађане Андрејевић Стевић дужности члана школског одбора из редова представника
запослених, на основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и
да именује Јовановић Јована за члана из редова запослених.
Чланом 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење и 68/15) је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може на захтев овлашћеног
предлагача, пре истека времена на које је именован,да разреши члана Школског одбора.
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 пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-63/2016-II
Дана:19.10.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

103. На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања
и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15-аутентично
тумачење и 68/15) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци на 45.седници одржаној
дана 19.10.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ
I
Перић Александра разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе
Оџаци из редова родитеља, даном доношења овог решења.
Вујичић Милован разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе
Оџаци из редова родитеља, даном доношења овог решења.
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II
Тојага Светлана именује се за члана Школског одбора Техничке школе Оџаци из
редова родитеља, наредног дана од дана доношења овог Решења.
Николић Божана именује се за члана Школског одбора Техничке школе Оџаци из
редова родитеља, наредног дана од дана доношења овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова школског одбора
Техничке школе Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2014).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Техничка школа Оџаци поднела је Скупштини општине Оџаци, 27.09.2016. године,
предлог за разрешење Перић Александре и Вујичић Милована дужности члана Школског
одбора из редова родитеља због престанка основа по коме су именовани у исти и да именује
Тојага Светлану и Николић Божану за чланове из редова родитеља на основу члана 54. став 2.
Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС»,
бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење и 68/15)
Чланом 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење и 68/15) је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може на захтев овлашћеног
предлагача, пре истека времена на које је именован,да разреши члана Школског одбора,због
престанка основа по коме је именован.
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 пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-64/2016-II
Дана:19.10.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић,с.р.

104. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 45. седници одржаној 19.10.2016.
године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКОПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „ОЏАЦИ“ ОЏАЦИ
I
Разрешују се :
1. Дробац Ненад,заменик председника,
2. Напрта Милан, члан,
3. Meдић Љиљана, члан
Управног одбора Установе за физичку културу Спортско-пословни центар „Оџаци“,
даном доношења овог Решења.
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II
Именују се:
1. Рацков Милорад, за заменика председника
2. Калембер Драгана, за члана и
3.Филиповић Иван, за члана
Управног одбора Установе за физичку културу Спортско-пословни центар „Оџаци“,
наредног дана од дана доношења овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора
Спортско-пословни центар Оџаци ( „Службени лист општине Оџаци“ број: 4/14,9/14 и 14/14).
IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-65/2016-II
Дана:19.10.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине ,
Горан Ђаковић,с.р.

105. На основу члана

39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци» бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 45. седници, одржаној 19.10. 2016.
године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада ПУ „Полетарац“ Оџаци за радну
2016/2017. годину број IV-89/2016 од 12.09.2016.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-64-1/2016-II
Дана:19.10.2016. године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић,с.р.

106. На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“, број 17/08 и 27/10) Општинско веће општине Оџаци, на 118. седници одржаној
05.08.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете
настале услед уједа паса луталица
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица у следећем саставу:
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Љубомир Белић, заменик начелника Општинске управе, председник Комисије,
др Весна Станојевић, лекар Дома здравља Оџаци, члан Комисије,
Теодора Јаковљевић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, члан Комисије,
др.вет. Зоран Банковић, члан Комисије,
Дарко Дукић, представник ЈКП „Услуга“ Оџаци, члан Комисије,
Јелена Бабић, члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да :
дефинише критеријуме за утврђивање основа и висине накнаде штете,
разматра примљене захтеве и утврди постојање основа за накнаду штете,
упути предлог председнику општине за одбијање, одбацивање или прихватање захтева
и предложи износ накнаде штете уколико је захтев прихваћен.

III
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење број: 02-42/2015-III од дана:
9.4.2015. године и Решење број: 02-63/2015-III од дана: 6.7.2015. године („Службени лист
општине Оџаци“, број 10/2015).
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Оџаци“.
Број: 02-42/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
ОЏАЦИ
Председник Општинског већа,
Душан Маријан,с.р.

107. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07), члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“, бр. 17/08 и 27/10) и члана 16. Одлуке о условима и начину коришћења станова из
средстава од продатих станова којима располаже општина Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“ бр. 2/91), Председник општине Оџаци доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА ОЏАЦИ
I
У тачки I. Решења о образовању Комисије за давање на коришћење станова којима
располаже општина Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/14) под редним бројем
3. уместо Зорица Карановић уписује се Славко Видљиновић.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Оџаци“.
ПРЕДСЕДНИК ОШТИНЕ
Број: 03-1- 274/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
ОЏАЦИ

Председник општине,
Душан Маријан,с.р.
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108. На основу става II Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа паса луталица број: 02-42/2016-III oд дана: 5.8.2016.године,
Комисија на 24. седници, одржаној дана 19.9.2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ ПСИ ЛУТАЛИЦЕ
Члан 1.
Правилникoм о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју
проузрокују пси луталице (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин
решавања захтева грађана за накнаду штете коју грађани претрпе услед уједа паса луталица
или услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња – папкара (у даљем тексту:
догађај) на територији општине Оџаци.
Члан 2.
Оштећено лице, у случају уједа паса луталица, Општинском правобранилаштву
општине Оџаци подноси захтев за накнаду штете настале услед уједа паса луталица (Образац
бр. 1).
Образац бр. 1 је саставни део овог Правилника.
Захтев из става 1. овог члана мора да буде у писаној форми, јасне садржине, са
назнаком адресе, контакт телефона и бројем текућег рачуна.
Захтев из става 1. овог члана мора да садржи веран опис и локацију догађаја, имена
евентуалних сведока догађаја, опис претрпљених повреда и износ накнаде коју оштећено
лице потражује.
Члан 3.
Уз захтев из члана 2. овог Правилника оштећено лице је у обавези да достави:
- фотокопију личне карте (за малолетно дете и извод из матичне књиге рођених)
- комплетну медицинску документацију, на прописаним обрасцима, која се односи
на лечење (извештај надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај
лекара специјалисте, института и сл.)
- извештај надлежне ветеринарске станице на прописаним обрасцима (извештај
ветеринара да ли је пас луталица или није )
- извештај Полицијске станице
- копију картице текућег рачуна
- друге доказе који су од значаја за решавање захтева.
Члан 4.
Оштећено лице у случају напада паса луталица и покоља домаћих животиња – папкара
(овце и козе) Општинском правобранилаштву општине Оџаци подноси захтев за накнаду
штете настале услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња (Образац бр. 2).
Образац бр. 2 је саставни део овог Правилника.
Захтев из става 1. овог члана мора да буде у писаној форми, јасне садржине, са
назнаком адресе, контакт телефона и бројем текућег рачуна.
Захтев из става 1. овог члана мора да садржи веран опис и локацију догађаја, имена
евентуалних сведока догађаја, податак о врсти и броју закланих домаћих животиња и износ
накнаде коју оштећено лице потражује.
Члан 5.
Уз захтев из члана 4. овог Правилника оштећено лице је у обавези да достави:
- фотокопију личне карте
- извештај ветеринарске инспекције
- извештај надлежне ветеринарске станице
- записник Полицијске станице Оџаци (уз који су приложене фотографије закланих
животиња)
- записник инспектора за заштиту животне средине о испуњености услова за
држање домаћих животиња у складу са Одлуком о комуналним делатностима
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друге доказе који су од значаја за решавање захтева.
Члан 6.
Општински правобранилац примљене захтеве из члана 3. овог Правилника доставља
Комисији за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 7.
Комисија по разматрању примљеног захтева упућује предлог председнику општине да
захтев:
- прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о
накнади штете, на висину новчаног износа који је Комисија предложила,
- одбије захтев или
- одбаци захтев.
Предлог Комисије из става 1. овог члана мора бити образложен.
Члан 8.
Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог председнику
општине најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева.
Члан 9.
Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед уједа паса луталица
(материјална и нематеријална штета), у зависности од врсте и опсежности повреда, највише
до 40.000,00 динара.
Уколико је оштећени малолетно лице Комисија може предложити и виши износ
накнаде штете али не виши од 80.000,00 динара.
Члан 10.
Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед напада паса луталица и
покоља домаћих животиња у висини тржишне цене живе ваге по килограму за животиње над
којима је извршен покољ.
Члан 11.
Општински правобранилац обавезан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема
предлога Комисије припреми и изради текст уговора о поравнању и достави га председнику
општине на потпис, ако је Комисија предложила да се закључи вансудско поравнање.
Члан 12.
Комисија обавештава оштећено лице, писменим путем, ако је предложено да се његов
захтев одбије односно одбаци.
Члан 13.
Захтеви оштећених лица који су поднети општини Оџаци, пре ступања на снагу овог
Правилника, ући ће у процедуру решавања по овом Правилнику.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице број: 03-20-3/2016
од дана 21.3.2016. године.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 16.
Овaj Правилник објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Број: 03-20-10/2016
Дана: 19.9.2016. године
ОЏАЦИ

Председник Комисије,
дипл.правник Љубомир Белић,с.р.
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