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184. На основу чл. 110, 111, 120. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр.
24/11) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута Општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци ”, број
17/08 и 27/10),Скупштина општине Оџаци на 52.седници одржаној дана 26.08.2013.године донела
је
ОДЛУКУ
O ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се права и услуге социјалне заштите које обезбеђује општина Оџаци
у складу са законом.
Права и услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица у
висини, под условима и на начин утврђен овом Oдлуком.
Члан 2.
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом Oдлуком могу да остваре држављани
Републике Србије који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији општине Оџаци и
лица расељена са Косова и Метохије, која имају боравиште на територији општине Оџаци.
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом Oлуком могу да остваре и страни
држављани са сталним настањењем на територији општине Оџаци.
Изузетно од става 1. овог члана услугу социјалне заштите могу да остваре и лица која се
затекну на територији општине Оџаци у стању социјалне потребе.
Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина на основу
потписаног споразума о сарадњи.
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права и
услуге утврђене овом одлуком, осим саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга и
услуге дневног боравка одраслих и старијих лица.
II. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 3.
Услуге утврђене овом одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и
породици ради побољшања односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живи у
друштву.
Члан 4.
Услуге социјалне заштите у смислу ове одлуке су:
1. дневне услуге
1. 1. помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица;
1.2. дневни боравак за особе са посебним потребама и
2. услуге подршке за самосталан живот
2.1. персонална асистенција и
2.2. становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
3. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
3.1.терапијска услуга;
3.2.медијацијска услуга;
3.3.социјално-едукативна услуга;
3.4.саветодавне услуге;
3.5.СОС телефон и
3.6.мобилни тим за хитне интервенције
4. услуге смештаја
1. привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу;
а) привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица
б) привремени смештај у прихватилиште за децу и младе
в) привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици.
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1. Дневне услуге
1.1. Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица
Члан 5.
Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица обезбеђује се подршка у задовољавању
свакодневних основних личних и животних потребе у стану корисника, како би се унапредио
квалитет живота старијих лица.
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није рaсположива, у складу
са утврђеним потребама старијих лица, која услед старости, хроничне болести или инвалидитета
имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и
животне потребе.
Корисници услуге могу бити жене старије од 60 година и мушкарци старији од 65 година, који
имају ограничене физичке и психичке способности, живе сами и нису у стању да се старају о себи
или живе са сродницима који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.
Изузетно услугу помоћи и неге у кући могу остварити жене млађе од 60 година и мушкарци
млађи од 65 година старости, која не испуњавају услове из става 1.овог члана и то:
- лица са инвалидитетом,
- лица која имају уговор о доживотном издржавању, уз плаћање економске цене услуга,
- друга лица по процени Центра за социјални рад, уз плаћање економске цене услуге.
Члан 6.
Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица у смислу ове Одлуке обезбеђује се ангажовањем
геронтодомаћица ради пружања помоћи у задовољавању егзистенцијалних потреба и то:
припремање оброка, одржавање одевних предмета, постељине, хигијене стана, загревање
просторија, набавка прехрамбених намирница и средстава за хигијену, одржавање личне хигијене
корисника и хигијене стана,плаћање рачуна, помоћ при кретању корисника и обављање других
послова зависно од потреба корисника.
Услуга помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица се може пружати интегрисано са
здравственим услугама.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима услуге помоћи и неге у кући за
одрасла и старија лица утврђује Општинско веће.
Здравствене услуге се обезбеђују у складу са прописима у области здравствене заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад .
Право на помоћ и негу у кући признаје се на одређени број сати недељно, а према процени
Центра за социјални рад и траје најдуже до краја календарске године у којој је захтев поднет.
При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања помоћи у кући Центар за социјални
рад општине Оџаци (у даљем тексту: Центар) дужан је нарочито да цени да ли лице коме се пружа
овај облик заштите има сроднике који су у могућности да му ову помоћ пруже.
1.2. Дневни боравак
А) Дневни боравак за особе са посебним потребама
Члан 7.
Дневни боравак за особе са посебним потребама у основи има социјално-заштитни, културнозабавни, односно рекреативни и едукативни карактер.
У оквиру дневног боравка спроводи се психолошко-педагошки рад чији је циљ едукација и
оспособљавање корисника за што самосталнији живот, као и услуге социјалног рада и то
дијагностицирају се социјални и породично-правни проблеми, спроводи терапијско –саветодавни
рад са корисником и породицом лица са посебним потребама.
У дневном боравку се организују дружења која имају за циљ постизање социјалне интеграције
корисника, развијање осећања солидарности и самопомоћи задовољавајући културно-забавне и
духовне потребе њених чланова.
Члан 8.
У дневном боравку се пружа помоћ кориснику ради лакшег остваривања здравственозаштитних услуга, набавке лекова и потребних помагала и обезбеђивања болничког лечења и
рахабилитације.
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Члан 9.
Дневни боравак као место окупљања особа са посебним потребама пре свега доприноси
спречавању и умањењу последица осећања усамљености која има утицаја како на физичко тако и
на психичко здравље корисника, на њихово животно задовољство и расположење, а такође
омогућава породици да се посвети другим виталним функцијама док члан породице са посебним
потребама борави у дневном боравку.
Члан 10.
Стручни тим Центра за социјални рад је дужан да код утврђивања права на дневни боравак
води рачуна о целисходности овог облика заштите у сваком појединачном случају, односно да
води рачуна о потребама и могућностима сваког корисника појединачно.
2. Услуге подршке за самосталан живот
2.1. Персонална асистенција
Члан 11.
Персонална асистенција је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је
кориснику неопходна за задовољавање личних и друштвених потреба, одржавање и унапређење
квалитета живота и укључивање у активан живот у заједници.
Услуга персоналне асистенције може бити стална или повремена и односи се на обављање
следећих активности:
– одржавање личне хигијене корисника;
– помоћ кориснику код устајања, облачења, храњења, трансфер из и у колица;
– помоћ код одржавање хигијене стана, набавка намирница, спремање оброка,
– одвођење корисника код лекара, преузимање лекова;
– плаћање рачуна и др.
Члан 12.
Корисници услуге персоналне асистенције су одрасле и старије особе са телесним
инвалидитетом и високим степеном зависности од практичне помоћи других лица у свакодневном
функционисању.
Члан 13.
Услуге повремене или сталне асистенције обезбеђују се у просеку у трајању од 20 до 40 часова
недељно, у складу са потребама корисника и условима и стандардима за остваривање услуга
социјалне заштите које утврђује министар надлежан за социјалну заштиту.
При утврђивању потребе о обезбеђењу услуге персоналне асистенције, Центар је дужан
нарочито да цени да ли је лице коме се пружа овај облик заштите ангажовано у некој врсти
активности (додатно образовање, друштвено и радно ангажовање, запосленост и сл.) за коју је
потребна физичка подршка другог лица која се обезбеђује на различитим местима и у различитом
времену, а која омогућава активан и самосталан живот корисника, који друге врсте услуга не могу
да му обезбеде.
2.2. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују
Члан 14.
Услугу становања уз подршку остварују деца и млади са сметњама у развоју степена лаке и
умерене ометености, која су способна за постизање одређеног степена самосталности.
Oва услуга се обезбеђује у складу са могућностима општине, у наменски опредељеним
просторијама, младима који се осамостаљују по престанку смештаја у установи социјалне заштите
или у хранитељској породици, под условом да не могу да се врате у биолошку или сродничку
породицу нити су у могућности да започну самосталан живот, али је извесно да уз подршку могу
да преузму одговорност и живе самостално.
Ова услуга обезбеђује се у трајању до једне године.
3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Члан 15.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи
појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних
ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
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3.1. Терапијска услуга
Члан 16.
Терапијске услуге обухватају (системску) породичну психотерапију и друге психотерапије које
су усмерене на функционисање појединца и породице у социјалном контексту. Системска
породичнa терапија у социјалној заштити је један од психотерапијских приступа усмерених на
системску промену односа унутар и изван породице у циљу разумевања и решавања проблема на
психолошки здравији и социјално прихватљивији начин и за добробит појединца и породице.
Корисници услуга породичне терапије могу користити услугу непосредним
самоиницијативним обраћањем установи у којој се та услуга реализује или другим пружаоцима те
услуге или посредно, упућивањем од стране Центра за социјални рад и других релевантних
служби.
Услуга породичне терапије реализују се у складу са сврхом услуге, потребама, мотивацијом и
капацитетима корисника, а у зависности oд процене пружаоца услуге породичне терапије, где се
услуга спроводи.
3.2. Медијацијска услуга
Члан 17.
Медијацијска услуга је услуга посредовања у конфликту или преговарању преко прихватљиве,
непристрасне и неутралне треће стране која нема ауторитативну моћ доношења одлуке, већ
помаже странама у конфликту да својом вољом постигну властити, обострано прихватљив договор
и споразум у случајевима где је процењено да нема насиља.
Услуга је намењена корисницима ако су за њу мотивисани, где нема насиља и имају потребу за
посредовањем у конфликту а у циљу мирног преговарања и решавања истог без притиска и
присиле.
Услугу медијације корисници могу добити непосредним, самоиницијативним обраћањем
установи у којој се та услуга реализује или посредно упућивањем од стране Центра за социјални
рад и других релевантних служби.
3.3. Социјално – едукативна услуга
Члан 18.
Социјално-едукативна услуга спроводи се у оквиру основних послова социјалне заштите.
Обухвата унапред структурисане активности на стицању компетенција и вештина дефинисаних
група корисника, како би корисници стекли социјалне вештине и компетенције за решавање
проблема, ресоцијализацију и унапређење социјалног функционисања.
3.4. Саветодавне услугe
Члан 19.
Саветовање у социјалном раду је услуга намењена свим корисницима у зависности од њихових
потреба и процене стручних радника установе где се саветовање спроводи.
Саветодавне услуге могу бити правне, психолошке и социјалне у склопу редовних делатности
установе односно пружаоца ове услуге.
Сврха саветовања у социјалној заштити је разноврсна и усмерена у раду на појединца, групу
или породицу, у зависности од специфичних корисничких потреба.
3.5. СОС телефон
Члан 20.
Услуга СОС телефона пружа се као подршка појединцима и породицама у кризи, ради
унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за
самосталан живот.
Путем СОС телефона пружа се услуга у виду индивидуалног разговора, давања подршке за
излаз из ситуације насиља или било ког облика дискриминације.
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3.6. Мобилни тим за хитне интервенције
Члан 21.
Услугом мобилног тима се обезбеђује хитна интервенција – неодложне акције безбедног
збрињавања лица која се на територији Општине затекну у таквом стању које је изазвано насиљем,
злостављањем или занемаривањем у породици, елементарном непогодом, пожаром, смрћу лица
које се старало о том лицу и другим околностима где би одлагање интервенције угрозило живот,
здравље или његов физички, ментални, духовни и морални интегритет.
Мобилни тим за хитне интервенције реагује на позив полиције која обавештава о социјалном
проблему који је затекла на улици или домаћинству.
У случају из става 2. овог члана тим излази на лице места, процењује ситуацију и одлучује о
хитним мерама и интервенцијама које је неопходно предузети како би се корисник адекватно
збринуо.
Пружање ове услуге врши се заједничком акцијом мобилног тима који чине представници
Центра за социјални рад, Министарства унутрашњих послова, јавног тужилаштва, органа за
прекршаје, дома здравља и других.
Начин кооринације активности на спровођењу ове услуге утврђује се Протоколом о сарадњи.
Услуга мобилног тима за хитне интервенције је доступна грађанима и институцијама 24 часа
дневно.
4. Услуге смештаја
4.1.Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
Члан 22.
Услуга смештаја у прихватилиште и прихватну станицу кориснику обезбеђује краткотрајни
смештај и осигурава безбедност, изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољењем
његових основних потреба и приступ другим услугама.
а) Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица
Члан 23.
Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају одрасла и
старија лица
– која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у
стању неодложне социјалне потребе;
–егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без
личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи;
– која немају пребивалиште на подручју општине Оџаци, затечена без средстава за основне
животне потребе;
– која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода;
– којима је из других разлога неопходан привремени смештај.
Члан 24.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица обезбеђује
привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и културно забавне
активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже 30 дана , а реализује се
издавањем упута од стране Центра за социјални рад, довођењем од стране службеног лица
полилицијске станице и самоиницијативним доласком.
Изузетно од става 1. овог члана привремени смештај може да траје и дуже, уколико у том року
из оправданих разлога не може да се обезбеди други облик заштите, по процени Центра за
социјални рад.
б) Привремени смештај у прихватилиште за децу и младе
Члан 25.
Прихватилиште за децу и младе обезбеђује привремени смештај деци и младима чији је развој
ометен породичним приликама или се налазе у другим социјалним ризицима у којима је потребан
хитан краткотрајни прихватили смештај до обезбеђивања адекватног облика заштите.
Услугу привременог смештаја у прихватилиште за децу и младе, имају деца и млади и то:
–
без родитељског старања;
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– жртве насиља;
– жртве занемаривања и злостављања;
– нађена у скитњи, просјачењу;
– жртве трговине људима;
– у другим случајевима у којима је хитно потребан привремени смештај.
Члан 26.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за децу и младе обезбеђује привремено
збрињавање у виду смештаја и исхране, васпитања и образовања, здравствену заштиту и културнозабавне активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже тридесет дана.
Изузетно од става 1. овог члана привремени смештај може се продужити, по процени Центра
за социјални рад ,за још 30 дана, уколико у том року из оправданих разлога не може да се обезбеди
други облик заштите.
Смештај у прихватилиште за децу и младе реализује се издавањем упута од стране Центра за
социјални рад, довођењем од стране службеног лица полицијске станице и самоиницијативним
доласком.
в) Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици
Члан 27.
Прихватилиште за жртве насиља у породици,обезбеђује привремени смештај лицима у случају
акутног стања насиља у породици, којима су по сопственој процени или процени надлежних
државних органа угрожени безбедност, здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици обухвата наношење или покушај наношења телесних
повреда, изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос,
ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање, као и свако друго
безобзирно понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовање
и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за рад, повезивање са
другим надлежним институцијама.
Члан 28.
Смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици реализује се издавањем упута од стране
Центра за социјални рад, довођењем од стране службеног лица полицијске станице и
самоиницијативним доласком.
Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за
безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 60 дана.
Изузетно, боравак у прихватилиште за жртве насиља у породици може се продужити за још 30
дана када за то постоје разлози, по процени Центра за социјални рад.
III. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
Члан 29.
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и
подршке социјалној укључености појединца и породице.
Члан 30.
Материјална подршка остварује се као право и то:
1. једнократна помоћ;
2. опрема корисника за смештај у установу или другу породицу ;
3. накнада трошкова сахране;
4. бесплатни оброк – народна кухиња.
1. Једнократнa помоћ
Члан 31.
Једнократна помоћ обезбеђује се лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне
потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да
обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
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Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ и исплату једнократне новчане
помоћи спроводи Центар за социјални рад.
Поступак за остаривање права на помоћ у натури спроводи Центар за социјални рад.
Члан 32.
Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и породице које се налазе у стању
тренутне изузетно тешке ситуације коју не могу самостално превазићи, без делимичне или потпуне
финансијске подршке друштвене заједнице за одређене намене и то нарочито у случајевима:
отклањања последица елементарних непогода; тешке болести чији трошкови претежно или у
целости нису признати на терет обавезног социјалног осигурања ; збрињавања по престанку
смештаја и у другим ситуацијама према процени стручних радника Центра.
Члан 33.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се: набавка намирница, набавка уџбеника
и школског прибора за децу, набавка огрева, као и задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и сл.) .
Отклањањем последица елементарних непогода сматра се када је појединцу или породици у
пожару, поплави, земљотресу или другим непогодама потпуно и знатно оштећен стамбени простор
који користе по основу власништва или по основу закупа.
Тешком болешћу чији трошкови претежно или у целости нису признати на терет обавезног
социјалног осигурања сматрају се: малигна обољења, шећерна болест, хемофилија, душевна болест
и поремећаји, прогресивна нервна-мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплексклороза,
реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске аутоимуне болести,
хроничне бубрежне инсуфицијенције и цистичне фиброзе.
Збрињавањем по престанку смештаја сматра се подршка појединцу који напушта установу
социјалне заштитите или хранитељску породицу, под условом да не може да се врати у биолошку
или сродничку породицу, нити је у могућности да одмах започне самостални живот и иста не може
трајати дуже од 6 (шест) месеци.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се: набавка намирница, набавка уџбеника
и школског прибора за децу, набавка огрева, као и задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и сл.)
Члан 34.
Радно способни корисници једнократне помоћи могу бити упућени у јавно предузеће, установу
или другу јавну службу чији је оснивач општина Оџаци,ради обављања одређеног броја сати
друштвено корисног рада,сразмерно висини једнократне помоћи..
Услови ће бити одређени Споразумом Центра за социјални рад и Општинске управе, а накнада
по сату рада се утврђује у висини минималне нето зараде по радном часу.
Уколико лице које је радно способно,односно члан његовог домаћинства одбију понуђени
посао из неоправданог разлога , губе право на једнократну помоћ.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури уколико је пружање овог вида једнократне
помоћи целисходније у конкретном случају.
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног стања
појединца, односно породице и ситуације ради чијег се превазилажења помоћ додељује.
Члан 35.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од висине просечне зараде по
запосленом у општини Оџаци, у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата.
Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише три пута у
календарској години, с тим што укупан износ овог права не може бити већи од просечне зараде по
запосленом у Општини Оџаци, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата, а одређује
се према стварним потребама у конкретном случају, на основу процене стручних радника Центра..
Под зарадом из става 1. овог члана сматра се просечна зарада по запосленом без пореза и
доприноса у општини Оџаци (у даљем тексту: зарада).
Члан 36.
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ Центар је дужан да цени да ли се
пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније постићи задовољавање потребе
корисника.
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Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ и исплату једнократне новчане
помоћи спроводи Центар за социјални рад.
Поступак за остваривање права на једнократну помоћ у натури спроводи Центар за социјални
рад.
Члан 37.
Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је петнаест дана од дана покретања поступка.
Члан 38.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се Центру за социјални
рад са документацијом којом се доказује постојање социјалне потребе и исказује износ средстава
потребних за њено задовољавање.
Изузетно, лицу (лице отпуштено са издржавања казне уз отпусни лист надлежног органа, лице
које се затекне у просјачењу) коме према оцени Центра за социјални рад треба одмах пружити
интервентну помоћ (тренутна помоћ) може се одобрити исплата једнократне новчане помоћи.
Помоћ из става 2. овог члана, може се одобрити највише једном у току календарске године и то
до 50 % од висине износа новчане социјалне помоћи за појединца према последњем податку
објављеном у „Службеном гласнику РС".
2. Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу
Члан 39.
Лицу које се упућује на домски или породични смештај или у установу социјалне заштите, а
које нема средстава да обезбеди одећу и обућу, нити му је могу обезбедити сродници који су,
према прописима о породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању, обезбеђује
се једнократна помоћ за опрему која треба да задовољи минимум најнеопходнијих потреба у
моменту смештаја лица у установу социјалне заштите или у другу породицу.Право на опрему
корисника може се признати у износу стварних трошкова а највише до износа просечне нето
зараде по запосленом у општини Оџаци, у месецу који предходи месецу у коме се обезбеђује
једнократна помоћ.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу ,
одлучује Центар за социјални рад.
Лицу које се упућује на домски или породични смештај или у прихватилиште, а које нема
средстава да обезбеди трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја обезбеђују се и путни
трошкови до установе, односно породице у коју се корисник упућује на смештај и подразумевају
стварне трошкове превоза, а о врсти и начину превоза одлуку доноси Центар, узимајући у обзир
пре свега, здравствено стање и узраст корисника.
3. Накнада трошкове сахране
Члан 40.
Право на трошкове сахране може се признати за:
-кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом,
-лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај
трошкове сноси буџет Републике Србије,
- лица неутврђеног идентитета,
- лица која немају сроднике који су по закону дужни да га издржавају,
- лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности да
сносе трошкове сахрањивања,
- лица непознатог пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на територији Општине,
- изузетно, и за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад.
Члан 41.
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима,
физичком или правном лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом), превоз
покојника, сахрањивање и гробно место.
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4. Бесплатни оброк – народна кухиња
Члан 42.
Право на бесплатан оброк има појединац или породица из категорије најугроженијих грађана и
реализује се као оброк у народној кухињи.
Вођење поступка и утврђивање права на бесплатан оброк врши Центар за социјални рад.
Члан 43.
Право на бесплатан оброк има појединац или породица који су:
1. корисници права на новчану социјалну помоћ - радно неспособна лица и
2. лица која се тренутно нађу у стању социјалне потребе.
Члан 44.
Корисницима Народне кухиње обезбеђује се бесплатни кувани оброк сваког дана у месецу,
осим у дане викенда и друге нерадне дане у складу са Законом.
У насељеним местима, у којима је број корисника Народне кухиње мањи од 30, на име куваног
оброка, једном месечно корисницима се обезбеђује бесплатан пакет намирница.
Појединачна вредност оброка из става 1. и пакета из става 2. овог члана, утврђује се актом
пружаоца услуге, у складу са стандардима и нормативима које утврђује Завод за јавно здравље, на
који даје сагласност Председник општине.
Вредност оброка и пакета из става 3. овог члана, усклађује се квартално са стопом раста
трошкова живота у складу са извештајем Републичког Завода за статистику.
Начин припреме и дистрибуције оброка из става 1. овог члана као и мрежа пунктова за
издавање бесплатног оброка утврђује се актом организационе јединице општинске управе општине
Оџаци надлежне за послове социјалне заштите.
Члан 45.
Право из члана 44. ове одлуке престаје:
1. ако се утврди да је право признато на основу нетачно приказаних података,
2. ако се утврди да корисник не користи признато право дуже од 10 дана у току месеца.
IV. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 46.
Програм унапређења социјалне заштите обухвата мере и активности за подстицај и развој
постојећих и нових услуга социјалне заштите.
Програм из став 1. овог члана доноси Скупштина општине у складу са стратегијом развоја
социјалне заштите коју доноси Влада Републике Србије.
Члан 47.
Удружења грађана која својим програмима остварују и реализују циљеве од интереса за
општину у социјалној заштити могу да остваре средства из буџета општине за подстицање
програма или део срeдстава за финансирање програма.
Средства из став 1. овог члана удружењима грађана додељују се на основу спроведеног јавног
конкурса и закљученог уговора о реализацији одобрених програма.
Под програмима од интереса за општину Оџаци сматрају се програми које спроводе удружења
грађана која пружају помоћ и подршку појединцима са сметњама у развоју и њиховим породицама,
као и програми који имају за циљ унапређење положаја појединаца са сметњама у развоју и
чланова њихових породица и одраслих и старијих лица, интеграцију маргинализованих група и
сензибилизацију јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме наведених
социјалних група.
Члан 48.
Избор програма из члана 47. ст. 1. ове Одлуке врши се путем јавног конкурса.
Ближе услове за спровођење конкурса и доделу средстава прописује организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове социјалне заштите.
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V. ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 49.
Средства за остваривање права по овој Одлуци обезбеђују се у буџету општине Оџаси и
наменски се преносе Центру за социјални рад, према врстама права и облика социјалне заштите
или пружаоцу услуге код кога се непосредно остварују.
Члан 50.
Буџетом Општине обезбеђују се потребна средства за финансирање зарада, накнада зарада и
друга примања на основу Закона, запосленим у Центру за социјални рад који раде на остваривању
права и обављању послова социјалног рада из надлежности Општине и то за
-једног запосленог са високом стручном спремом са пуним радним временом и
-једног запосленог са средњом стручном спремом са пуним радним временом.
На име материјалних трошкова, Центру за социјални рад обезбеђују се средства из буџета
Општине, у складу са годишњим Програмом рада на који сагласност даје Скупштина општине.
Члан 51.
Средства за финансирање права и услуга социјалне заштите обезбеђују се у буџету општине
Оџаци, учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна да учествују у издржавању
појединца и породице, од донатора, спонзора и других извора у складу са законом.
Члан 52.
Критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника и његових сродника обавезних на
издржавање у трошковима услуга социјалне заштите. (исхрана и сервисне услуге), утврђује
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове социјалне заштите.
VI. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 53.
Поступак за остваривање права на социјалну заштиту из ове Одлуке, води се по одредбама
Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити.
Поступак за остваривање права, спроводи Центар за социјални рад по службеној дужности или
на захтев корисника.
Центар за социјални рад доноси решење о остваривању права на материјалну подршку и издаје
упут за коришћење услуге.
На решење Центра за социјални рад, може се изјавити жалба Општинском већу у року од 30
дана, од дана достављања решења.
Издавању упута може претходити мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
Члан 54.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са Законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом корисника и
прописаним стандардима у социјалној заштити.
Члан 55.
Услуге предвиђене овом Одлуком, за којима постоји потреба, а не могу се обезбедити, односно
не могу се обезбедити у потребном обиму у установама социјалне заштите на територији Општине
Оџаци, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је лиценциран, кроз поступак
јавне набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци из става 1 . овог члана закључује се између наручиоца услуге, односно
Општине и одабраног пружаоца услуге.
Члан 56.
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити у
целости или делимично из средстава корисника, његовог сродника или лица које је преузело
обавезу плаћања трошкова пружања услуге и из буџета Општине.
Члан 57.
О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у року од 30дана од
дана подношења жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења.
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Члан 58.
Центар за социјални рад је дужан да води евиденцију о признатим правима на материјалну
подршку и издатим упутима и доставља годишњи извештај о раду Општинском већу и
Општинској управи - Одељењу за друштвене делатности.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Поступци за остваривање права и пружање услуга социјалне заштите који су започети а нису
окончани до дана ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама ове одлуке.
Члан 60.
Решење којим је, у складу са прописом који је био на снази до ступања на снагу ове одлуке,
признато право на помоћ у кући, дневни боравак, становање уз подршку, привремено становање и
смештај у прихватилиште и прихватну станицу, важеће на дан почетка примене ове одлуке,
замењује упут за коришћење услуге прописан одредбама Закона о социјалној заштити.
Члан 61.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима и остваривању права у
области социјалне заштите у општини Оџаци („Службени лист општине Оџаци”, бр. 19/2008).
Прописи донети до дана ступања на снагу ове одлуке примењиваће се ако нису у супротности
са овом одлуком, до доношења прописа по основу ове одлуке.
Члан 62.
Скупштина општине Оџаци донеће програм унапређења социјалне заштите у року од годину
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 63.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџациа”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-49/2013-II
Дана: 26.08.2013.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

185. На основу члана 87. став 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04,
36/09, 72/09 и 43/11), члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 3. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и највишег износа накнаде (Сл. гласник РС“, бр. 111/09), члана 2.
Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“ број
109/2009 и 8/2010) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“
број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 52. седници дана 26.08.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређивање животне средине на
територији општине Оџаци (у даљем тексту: накнада), утврђују обвезници, висина, рокови, начин
плаћања накнаде, као и начин коришћења средстава од накнаде, а ради стварања материјалних
услова за остваривање права и дужности општине Оџаци у области заштите и унапређења животне
средине.
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Члан 2.
Накнадом за заштиту и унапређивање животне средине у смислу одредаба ове одлуке ,
подразумева се новчани износ који обвезници плаћају на име заштите и унапређивање животне
средине.
Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом одлуком, су приход буџета општине
Оџаци и користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне средине
сагласно Одлуци о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Оџаци („Сл.
лист општине Оџаци“, број 17/09).
Члан 3.
Накнада се прописује по основу коришћењa стамбених зграда и станова, пословних зграда
и пословних просторија, земљишта које се користи за обављање редовне делатности привредних
субјеката и на основу активности привредних субјеката која утичу на животну средину, за које је
обавезна или се може захтевати процена утицаја на животну средину.
Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине или закупци станова и стамбених
зграда, пословних зграда и пословних просторија на територији општине Оџаци, привредни
субјекти на територији општине Оџаци за коришћење земљишта за обављање редовне делатности
и привредни субјекти који обављају активности за које је обавезна или се може захтевати процена
утицаја на животну средину.
Члан 5.
Под стамбеним простором у смислу одредаба ове одлуке сматра се површина стана,
породичне стамбене зграде, помоћни објекат – остава, гаража и сл., односно куће за одмор и
рекреацију, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Под пословним простором у смислу одредаба ове одлуке сматра се површина простора у
коме се обавља пословна делатност, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу одредаба ове одлуке сматра се
површина земљишта које правна лица и предузетници користе за обављање редовне делатности, а
које представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Под активностима која утичу на животну средину сматрају се пројекти за које је обавезна
или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину на основу Листе I и Листе II
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/08)
Члан 6.
Висина накнаде одређује се и то:
1. Физичким лицима која су власници или корисници стамбеног простора, накнада се
обрачунава по квадратном метру стамбеног простора месечно у износу од 1,00 динара.
2. Правним лицима, предузетницима и физичким лицима који су власници или корисници
пословних просторија за обављање пословних делатности, накнада се обрачунава по квадратном
метру пословног простора месечно у износу од 3,00 динара..
3. Правним лицима и предузетницима, односно закупцима земљишта за обављање пословне
делатности, на територији општине Оџаци, накнада се обрачунава у износу од 0,50 динара по
квадратном метру земљишта месечно, осим привредних субјеката из става 1. тачке 4. овог члана.
Ако се на земљишту за обављање редовне делатности налази пословни простор накнада се
утврђује према укупној површини земљишта, укључујући и површину пословног простора.
4. Привредним субјектима (правна лица и предузетници), који на територији општине
Оџаци, обављају одређене активности које утичу на животну средину, дефинисане Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“ број 109/2009
и 8/2010), за које је обавезна или се може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну
средину, накнада се обрачунава у износу од 0,4%, на годишњем нивоу од оствареног прихода, од
продаје производа, сировине, полупроизвода или производа у земљи и иностранству.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју
тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4 % оствареног прихода на годишњем нивоу.
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Члан 7.
Одељење локалне пореске администрације вршиће утврђивање, контролу и наплату
накнаде.
Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама у
року од 45 дана од почетка тромесечја за обвезнике из члана 6. став 1. тачке 1., 2. и 3.
Одељење локалне пореске администрације доноси аконтационо решење за обвезнике из
члана 6. став 1. тачка 4. за сваку календарску годину, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама у
року од 45 дана од почетка тромесечја на основу података о оствареном приходу у предходној
години, а коначним решењем се утврђује укупна годишња обавеза.
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа
аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се
утврђује и плаћа накнада.
Разлику између накнаде утврђеним решењем надлежног Одељења и аконтационо уплаћене
накнаде за које је обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана
достављања решења о утврђивању накнаде.
Члан 8.
Обвезник накнаде дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде
Општинској управи – Одељењу локалне пореске администрације, најкасније до 31.03. текуће
године, односно у року од 15 дана од дана почетка активности за које се прописује плаћање
накнаде.
Образац пријаве за накнаду је дат у прилогу ове Одлуке.
Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену пријави Општинској управи –
Одељењу локалне пореске администрације, у року од 15 дана, од дана настанка промене.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података
којима располаже надлежни орган или путем инспекцијске котроле, у складу са законом и
прописима донетим на основу закона.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања накнаде, принудне наплате, обрачуна камате и остало,
примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 10.
Државни органи и организације, органи и организације локалне самоуправе, установе и
друга правна лица чије се пословање финансира у потпуности или делимично из средстава буџета
општине, удружења грађана, спортске организације и друге непрофитне организације, не плаћају
накнаду.
Члан 11.
Уплата прихода од накнаде врши се на посебан рачун, у складу са Правилником о условима
и начину вођења рачуна за наплату Јавног прихода и распоред средстава са тих прихода.
Члан 12.
Висинa накнаде утврђена овом Одлуком може се изменити и у случају доношења, односно
измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне
самоупрaве.
Члан 13.
Средства од накнаде усмеравају се, односно користе се за финансирање послова заштите и
унапређивање животне средине, што се регулише Одлуком о буџету општине Оџаци.
Средства обезбеђена у складу са овом Одлуком користиће се на основу Годишњег програма
заштите животне средине општине Оџаци ( у даљем тексту: Годишњи програм).
Годишњи програм, доноси општинско Веће општине Оџаци, крајем текуће или почетком
наредне године, по претходној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине, у складу са законом.
Члан 14.
Пренос средстава за намене предвиђене Годишњим програмом врши се актом председника
општине, на предлог надлежног одељења, у складу са одлуком о буџету општине Оџаци.
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Члан 15.
Председник општине једном годишње подноси општинском Већу извештај о реализацији
Годишњег прогрaма.
Члан 16.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара, казниће се за прекршај
физичко лице и предузетник , ако не поступа у складу са одредбама члана 7. и 8. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 7. и 8. ове Одлуке.
Члан 17.
Надзор над применом ове одлуке вршиће Одељење за инспекцијске послове Општинске
управе општине Оџаци.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-50/2013-II
Дана: 26.08.2013.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

186. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/12), члана 2
и 3 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11) и члана 39. став 1. тачка 9.
Статута општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци”, бр. 7/13), Скупштина општине Оџаци на 52.
седници одржаној 26.08.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА” ОЏАЦИ
Члан 1.
У Члану 25. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Услуга"
Оџаци ("Службени лист општине Оџаци" број 5/2013) став 1. мења се и гласи :
"Основни капитал Јавног предузећа уписан у регистар Агенције за привредне регистре износи :
- уписани новчани капитал : 9. 213.354, 48 РСД,
- уплаћени новчани капитал : 9. 213.354, 48 РСД
са стањем на дан 30. 06. 1998. године"
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивљивања у "Службеном листу
општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број :011-51/2013-II
Дана:26.08.2013.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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187. На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број
88/2011), члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци"
број 17/08 и 27/10) и члана 10. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист општине
Оџаци" број 16/2012) Скупштина општине Оџаци на 52. седници одржаној дана 26.08. 2013. године
доноси :
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-ПРЕВОЗА ПУНИКА У
ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Послови комуналне делатности - превоза путника у градском саобраћају на подручју
општине Оџаци поверавају се Акционарском друштву за превоз путника, туризам, трговину,
угоститељство, ремонт друмских мотрорних возива и обуку возача САОБРАЋАЈ Оџаци са
седиштем у Оџацима, Сомборска број 2, на период од 5 година.
II
На основу овог решења Председница општине ће закључити уговор о обављању послова
комуналне делатности -превоз путника у градском саобраћају на подручју општине Оџаци, са
Акционарском друштвом за превоз путника, туризам, трговину, угоститељство, ремонт друмских
мотрорних возива и обуку возача САОБРАЋАЈ Оџаци са седиштем у Оџацима, Сомборска број 2.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Оџаци”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број :02-67/2013-II
Дана: 26.08.2013.године
ОЏАЦИ
Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

188. На основу члана 54. став 2. Закона о основана система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“ 72/09, 52/11) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци»,
бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 52. седници одржаној 26.08.2013. године, донела
је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ
I
Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“
Оџаци:
-из редова запослених:
1.Дујић Нела, члан,
2.Јаношевић Софија, члан,
3.Стојевић Славица, члан,
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- из редова родитеља:
4.Влајнић Марјана, члан,
5.Стоиљковић Зорица, члан,
6.Николић Стојан, члан,
- из редова локалне самоуправе:
7.Котарић Марко, члан,
8.Свилар Вајо, члан,
9.Бођо Ференц, члан,
због престанка мандата, 15.09.2013.године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
Образложење
Чланом 55. став 1. Закона о основама системама образовања и васпитања прописано је да
мандат чланова органа управљања траје четири године. С обзиром да је Скупштина на седници
одржаној 14.09.2009. године именовала Управни одбор чији мандат је почео 15. 09. 2009.године,
мандат члановима Управног одбора, у складу са законом истиче 15.09.2013.године.
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:02-68/2013-II
Дана: 26.08.2013. године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

189. На основу члана 54. став 2. Закона о основана система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“ 72/09, 52/11) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци»,
бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 52. седници одржаној 26.08.2013. године, донела
је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ
I
Именују се за чланове Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци:
-из редова запослених:
1.Малешев Славица, члан,
2.Димковић Марија, члан,
3.Недељковић Биљана, члан,
- из редова родитеља:
4.Пустињаковић Ивана, члан,
5.Стоиљковић Зорица, члан,
6.Ђукић Маријана, члан,
- из редова локалне самоуправе:
7.Котарић Марко, члан,
8.Свилар Вајо, члан,
9.Бођо Ференц, члан,
на мандатни период од 4 године, почев од 16.09.2013.године.
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
Образложење
У складу са чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“ 72/09, 52/11) Скупштини општине Оџаци достављени су предлози овлашћених предлагача за
чланове Управног одбора ове установе испред представника запослених, родитеља и локалне
самоуправе, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
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:02-69/2013-II
Дана: 26.08.2013. године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.

190. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07), члана 12. и 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ број 119/12), члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци („Службени
лист општине Оџаци “ број 17/08 и 27/10) и члана 33. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Дирекција за обављање делатности спортских објеката и послова туристичких организација“
Оџаци („Службени лист општине Оџаци “ број 9/2013), Скупштина општине Оџаци на 53. седници
одржаној дана 26.08.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
И ПОСЛОВА ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА" OЏАЦИ
I
Именује се Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за обављање делатности
спортских објеката и послова туристичких организација“ Оџаци, на мандатни период од четири
године, у саставу:
1. Шоргић Шпиро, дипломирани правник, председник,
2. Стојилковић Миодраг, дипл.инжењер, члан.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Оџаци”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:02-70/2013-II
Дана: 26.08.2013.године
ОЏАЦИ

Заменик председника Скупштине,
Миливоје Павловић,с.р.
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191. На основу члана 1. и 2. Одлуке о одређивању органа који закључује појединачне колективне
уговоре у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ бр. 6/94), Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на
седници одржаној 23.08.2013.године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се појединачни колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Услуга“ .
II
Овлашћује се секретар Скупштине општине Оџаци Лепојић дипл.правник Милоје, за
потписивање Појединачног колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
број 881/2013 од 23.08.2013.године.
III
Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Оџаци”.
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
РАДНЕ ОДНОСЕ
Број: 06-90/2013-II
Дана: 23.08.2013.године
ОЏАЦИ

Председник Комисије,
Сока Станисављевић,с.р.
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