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87. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,
број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине
Оџаци”, бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци је, на 26. седници одржаној 16.08.2019. године,
донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА” ОЏАЦИ
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци са
Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Оџаци“, број: 9/16) у члану 24. став 2.
бришу се речи:
„Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом
којим је уређена комунална делатност, и то:“ и уписује речи: „Цене комуналних услуга се одређују
на основу следећих начела:“.
Члан 2.
У члану 26. став 3. брише се реч: „предлогом“ и уписује реч „образложењем“.
Члан 3.
У члану 47. став 2. брише се број: „ 15),“, и додаје став 3. који гласи:
„Одлуку из става 1. тачка 15. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Општинског
већа.“.
Досадашњи ставови 3. и 4. постају став 4. и 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:011-36/2019-II
Дана: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Ђаковић Горан с.р.
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88. На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,
број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине
Оџаци”, бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци је, на 26. седници одржаној 16.08.2019. године,
донела
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ” БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки
Брестовац са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Оџаци“, број: 9/16) у члану
24. став 2. бришу се речи:
„Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом
којим је уређена комунална делатност, и то:“ и уписује речи: „Цене комуналних услуга се одређују
на основу следећих начела:“.
Члан 2.
У члану 26. став 3. брише се реч: „предлогом“ и уписује реч „образложењем“.
Члан 3.
У члану 47. став 2. брише се број: „ 15),“, и додаје став 3. који гласи:
„Одлуку из става 1. тачка 15. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Општинског
већа.“.
Досадашњи ставови 3. и 4. постају став 4. и 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:011-37/2019-II
Дана: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Ђаковић Горан с.р.
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89. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике
Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2.
став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давање у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник
Републике Србије", број 16/2018) члана 7. став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци ", број 15/2015 и 20/15) и члана 40.
став 1. тачка 35. Статута општине Oџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 2/19), Скупштина
општине Оџаци је, на 26. седници одржаној дана 16.08.2019. године, донела
Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из
јавне својине општине Оџаци
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,
прикупљањем писмених понуда.
Члан 2.
Непокретности за које се покреће поступак отуђења из јавне својине општине Оџаци су:
- градско грађевинско земљиште - пашњак 4. класе, површине 7а 89 m2, катастарска парцела
број 5/1 к.о. Оџаци, уписано као јавна својина општине Оџаци у Листу непокретности број 4445
к.о. Оџаци;
- градско грађевинско земљиште – остало вештачки створено неплодно земљиште, површине
22а 69 m2, катастарска парцела број 5/2 к.о. Оџаци, уписано као јавна својина општине Оџаци у
Листу непокретности број 4445 к.о. Оџаци и
- градско грађевинско земљиште – пашњак 4. класе, површине 65а 24 m2, катастарска парцела
број 5/3 к.о.Оџаци, уписано као јавна својина општине Оџаци у Листу непокретности број 4445
к.о. Оџаци.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи Комисија за отуђење
непокретности из јавне својине општине Оџаци, коју именује Председник општине.
Члан 4.
Комисија из члана 3. ове Одлуке објављује оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених
понуда за отуђење наведених непокретности. Оглас из става 1. овог члана објављује се у дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Општинско веће општине Оџаци доноси
решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Оџаци, ближе описаних у члану 2. ове
Одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 011-38/2019-II
Дана: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
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90. На основу члана 27. став 10. и члана 31а. Закона о јавној својини ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 2. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давање у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени
гласник Републике Србије", број 16/2018) члана 7. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци ", број 15/2015 и 20/15) и члана 40. став
1. тачка 6. Статута општине Oџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 2/19), Скупштина општине
Оџаци је на 26. седници одржаној дана 16.08.2019. године, донела

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,
прикупљањем писмених понуда у поновљеном поступку, и то:
-Зграда трговине-продавница- број зграде 3, површине 169m2; Пословна зграда за коју није
утврђена делатност-складишни простор број зграде 4, површине 114m2 и Пословна зграда за коју
није утврђена делатност- складишни простор број зграде 5, површине 56m2, на катастарској парцели
број 781 к.о. Оџаци, уписаних у Листу непокретности број 4417 к.о. Оџаци као јавна својина
општине Оџаци.
Члан 2.
Процењена вредност непокретности која је предмет отуђења у поновљеном поступку износи
80 процената од почетне процењене вредности коју је утврдио овлашћени судски вештак
грађевинске струке.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи Комисија за отуђење
непокретности из јавне својине општине Оџаци, коју именује Председник општине.
Члан 4.
Комисија из члана 3. ове Одлуке објављује оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених
понуда за отуђење наведених непокретности.
Оглас из става 1. овог члана објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Општинско веће општине Оџаци доноси
решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине, ближе описане у члану 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-39/2019-II
Дана: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.
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91. На основу одредбе члана 537. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи ("Службеном гласнику РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“, број 2/19), Скупштина општине Оџаци, на 26. седници одржаној
дана 16.08.2019.године, донела је:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај за 2018. годину Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу“ Оџаци у ликвидацији, са седиштем у Оџацима, Кнез Михајлова 24 , број 1/2019 од
05.08.2019. године.
Члан 2.
Годишњи ликвидациони извештај је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 011-40/2019-II
Датум: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине
Горан Ђаковић с.р.

Јавно предузеће
''Дирекција за изградњу'' Оџаци у лквидацији
Број: 1/2019
Датум: 05.08.2019. године
Оџаци
На основу одредбе члана 537.став 1. Закона о привредним друштвима ( „ Сл. Гласник РС“ бр.
36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) ликвидациони управник Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу“ Оџаци у ликвидацији са седиштем у Оџацима, Кнез Михајлова 24,
дана 05.08. 2019. године, подноси се на усвајање:
ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Над Јавним предузећем „Дирекција за изградњу“ Оџаци, (даље: Јавно предузеће), са седиштем у
Оџацима, Кнез Михајлова 24, уписаном у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, матични број: 20490764, ПИБ: 105961487 покренут је поступак ликвидације доношењем
Одлуке о покретању поступка ликвидације („Слижбени лист општине Оџаци“, број 10/2016). Иста је
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регистрована решењем Агенције за привредне регистре, број БД 88132/2016 од 08.11.2016. године, са
којим датумом је објављен и оглас на интернет страни Агенције. Огласом је упућен и позив
повериоцима да пријаве своја потраживања на адресу седишта Јавног предузећа.
Ликвидациони управник је у претходном пероду до подношења овог извештаја предузимао
радње неопходне за окончање послова започетих пре почетка ликвидације и радње неопходне за
спровођење ликвидације, а у складу са чланом 532. Закона о привредним друштвима.
Ликвидациони управник је у складу са одредбама члана 536. Закона о привредним друштвима,
саставио почетни ликвидациони извештај и исти у року поднео на усвајање
Привременом органу
општине Оџаци образованом Одлуком о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању
Привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“, бр. 10/2017).
Привремени орган општине Оџаци донео је Одлуку о усвајању почетног ликвидационог
извештаја број 011-11/2017-II од 10.03.2017. године, („Службени лист општине Оџаци“, број 5/2017) и
иста је регистрована Решењем Агенције за привредне регистре, број БД 25793/2017 од 30.03.2017.
године, у складу са Законом.
На основу одредбе члана 1. став 1. Одлуке о преузимању права и обавеза Јаног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Оџаци - у ликвидацији („Службени лист општине Оџаци“, број 12/2016)
општина Оџаци преузела је обавезу испуњења пријављених потраживања, а која из текућих прихода у
току поступка ликвидације нису била довољна за измирење тих пораживања, као и обавезу плаћања
свих трошкова који настану у поступку ликвидације.
Сва пријављена и призната потраживања у поступку ликвидације су измирена.
Одредбама члана 2. став 1. Одлуке о преузимању права и обавеза јавног предузећа „Дирекција за
изградњу“ Оџаци - у ликвидацији прописано је да се сви поврени послови Јавном предузећу, актима
општинских органа, укључујући и започете, а незавршене, преносе на Општинску управу општине
Оџаци. У том циљу су, између осталог, закључивани уговори о уступању уговора између Јавног
предузећа и Општине Оџаци – Општинске управе општине Оџаци, а све у складу са условима
прописаним одредбама члана 145. Закона о облигационим односима.
Сходно одредбама члана 1. став 2. Одлуке о преузимању права и обавеза Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Оџаци – у ликвидацији ( „Службени лист општине Оџаци“, број 12/2016)
права, обавезе и одговорности и имовину Јавног предузећа коју чине право својине на покретним
стварима, право својине или коришћења на непокретним стварима у јавној својини, новчана средства и
друга имовинска права преузела је општина Оџаци у функцији оснивача.
Образложење разлога због којих се ликвидација наставља
Поступак ликвидације јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Оџаци наставио се и у
пословној 2018. години, а разлог што ликвидациони управник није окончао ликвидациони поступак
огледа се у чињеници, да су се против Јавног предузећа водили судски поступци који су за предмет
имали утврђење потраживања и од чијих би исхода по правоснажном окончању могао зависити обим
обавеза предузећа. Такође, у једном судском спору је Јавно предузеће било у својству тужиоца.
У моменту сачињавања овог годишњег ликвидационог извештаја води се један поступак против
јавног предузећа, и то судски поступак за поништај решења о отказу и враћање на рад-предмет број
П1.47/16 код Основног суда у Сомбору.
Из претходног произилази да Јавно предузеће не може донети одлуку о окончању ликвидације
пре правоснажног окончања поступка који за правну последицу може имати обавезу Јавног предузећа и
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измирења тих обавеза, што је предвиђено одредбама члана 540. став 4. Закона о привредним
друштвима.
Годишњи ликвидациони извештај подноси се Оснивачу на усвајање, а по доношењу одлуке о
његовом усвајању биће достављен Регистру привредних субјеката ради регистрације у складу са
Законом.
У Оџацима, 05.08.2019. године
Ликвидациони управник
дипл.грађ.инж. Данило Кртинић с.р.
92. На основу члана 117.став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени
гласник РС“, бр.88/17, 27/18-др.закон и 10/19) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“, бр.2/19) Скупштина општине Оџаци је на 26. седници одржаној
дана 16.08.2019.године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЊУ ЧЛАНOВA ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО
I
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково, због
истека мандата, са даном 25.09.2019. године:
Из редова запослених:
1. Медић Младен,
2. Игњатић Јелена,
3. Стаменковић Данијела.
Из редова родитеља:
1. Митровић Слађана,
2. Стефановић Лидија,
3. Ђорђевић Мила.
Из редова локалне самоуправе:
1. Димитријевић Милан,
1. Цветковић Весна и
2. Малиновић Драган.
II
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 02-70/2019-II
Дана:16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.
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93. На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18-други закони и 10/19) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.2/19) ,Скупштина општине Оџаци на 26.
седници одржаној дана 16.08.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВA ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО

I
У Школски одбор Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково, именују се:
Из реда запослених:
1. Медић Младен,
2. Николић Данијела,
3. Цветковић Милена.
Из реда родитеља:
1. Ђорђевић Мила,
2. Петровић Ана,
3. Ђорђевић Александра.
Из реда локалне самоуправе:
1.Димитријевић Милан,
2.Малиновић Драган и
3.Цветковић Весна.
II
Мандат чланова Школског одбора траје четири године, почев од 26.09.2019. године.
III
Даном именовања чланова новог Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“
Каравуково престају мандат чланова Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково (
„Службени лист општине Оџаци“, број: 12/15, 14/15, 18/17, 25/17 и 17/18) .
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа „Бора Станковић“ Каравуково поднела је Скупштини општине Оџаци, 01.07
.2019. године предлог за именовање нових чланова Школског одбора због истека мандата.
Одборничка група Српска напредна странка је дана 09.07.2019. године поднела Скупштини
општине Оџаци предлог за именовање чланова Школског одбора „Бора Станковић“ Каравуково из реда
локалне самоуправе.

389

“Службени лист општине Оџаци” 11/2019

16.08.2019. године

Чланом 116. став 5 и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник РС“, бр.88/17. 27/18-др здкони и 10/19) је прописано да чланове школског одбора
именује јединица локалне самоуправе на мандатни период од четири 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 пријема Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 02-71/2019-II
Дана: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић с.р.

94. На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“,
број: 2/2019), Скупштина општине Оџаци је, на 26. седници, одржаној 16.08.2019. године, донела
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац за
2019. годину број: НО-10/19 од 01.08.2019. године.

II
Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Оџаци“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:06-55-1/2019-II
Дана: 16.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

95. На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 -др.закон и 47/2018 ), и члана 70. став 1. тачка 12. Статута
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/19 ), Општинско веће је, на 79. седници,
одржаној дана 19.07.2019. године донело
ОДЛУКУ
I
Пословни простор у јавној својини општине Оџаци, који се налази у Оџацима, ул. Бачка број 23,
укупне површине 56,51 m2, даје се у закуп на одређено време, на временски период од 5 година,
прикупљањем писмених понуда у затвореним ковертама.
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II
Почетни износ закупнине за пословни простор из тачке I ове Одлуке износи 178,00 динара по
m2..

-

III
Понуде из тачке I се прикупљају на основу Огласа о давању непокретности у закуп.
Оглас о давању непокретности у закуп садржи:
назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп ( назив закуподавдца);
ближе податке о начину давања у закуп непокретности ( јавно надметање или прикупљање
писмених понуда);
опис непокретности која се даје у закуп;
услове под којима се непокретност даје у закуп ( рок трајања закупа, делатности које се могу
обављати и др.);
обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;
напомену да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп;
време и место одржавања jaвног отварања приспелих понуда;
начин, место и време за достављање писмених пoнуда за учешће у поступку прикупљања
писмених понуда;
место и време увида у документацију, односно услови откупа исте;
почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп;
висину и начин полагања депозита и средство обезбеђења за уредно измирење уговорених
обавеза;
рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених
понуда;
критеријуме за избор најповољнијег понуђача;назнаку да се у пријави, односно понуди из
алинеје 11. овог члана обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп;
друге елементе битне за предмет давања у закуп.

Оглас расписује Комисија из тачке IV ове Одлуке.
IV
Поступак давања у закуп непокретности спроводи Комисија за спровођење поступка давања у
закуп непокретности у јавној својини општине Оџаци.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Оџаци“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 011-32/2019-III
Дана: 19.07.2019.године
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.
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96. На основу члана 13. став 2. и члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, број 25/2019) и члана 28. став 3. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број:
2/2019) Општинско веће општине Оџаци је на 79. седници одржаној дана 19.07.2019. године донело
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ МРТВОЗОРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује ораганизација и рад мртвозорске службе и друга питања од значаја за
обезбеђивање рада доктора медицине и осталих чланова мртвозорске службе за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији
општине Оџаци.
Члан 2.
Мртвозорску службу за територију општине Оџаци чине: доктор медицине, медицинска сестра и
возач за насељено место Оџаци и ординирајући лекар за насељена места Бачки Брестовац, Бачки
Грачац, Српски Милетић, Богојево, Каравуково, Дероње, Ратково и Лалић (У даљем тексту: Доктор
медицине).
У случају спречености ординирајућег лекара из претходног става дужност ће преузети доктор
медицине, медицинска сестра и возач који обављају дужност мртвозорске службе за насељено место
Оџаци.
Члан 3.
Доктор медицине утврђује време и узрок смрти лица која су умрла ван здравствене установе на
територији општине Оџаци.
Утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврде о смрти доктор медицине врши по
позиву дома здравља, полицијске управе или лица које је по закону дужно да пријави чињеницу смрти.
Доктор медицине је дужан да одмах, а најкасније у року од 12 сати од примљеног позива, изврши
непосредан преглед умрлог лица и утврди време и узрок смрти.
Члан 4.
Члановима мртвозорске службе припада право на накнаду и то:
- Доктор медицине за насељено место Оџаци: 1200,00 динара;
- Медицинска сестра: 500,00 динара;
- Возач: 300,00 динара;
- Ординирајући лекар у насељеном месту: 2000,00 динара.
Накнада из претходног става исплаћује се до краја месеца за претходни месец, а на основу
поднетог Извештаја из члана 5. ове Одлуке.
Средства за исплату накнаде обезбедиће се у буџету општине Оџаци.
Члан 5.
Доктор медицине је дужан да месечно подноси Извештај о свом раду руководиоцу Одељења за
општу управу Општинске управе општине Оџаци и то најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Оџаци“.
ОПШТИНСКЕ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:011-31/2019-III
Дана: 19.07.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.

97. На основу члана 70. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“
број: 2/19), члана 14. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на
територији општине Оџаци за куповину сеоских кућа са окућницом, број: 010-2/2019-III од 03.06.2019.
године и Предлога Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима
за куповину сеоских кућа, број: 03-1-84/2019-I-5 од 01.08.2019. године, Општинско веће општине Оџаци
је на 80. седници одржаној дана 07.08.2019.године донело:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ
СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
I
ДОДЕЉУЈУ СЕ средства брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Оџаци
за куповину сеоских кућа са окућницом, и то следећим корисницима:
1. ЉУБИСАВЉЕВИЋ ЗОРАНА И МОМЧИЛО, из Каравукова
укупан број бодова 66
2. МИЦИЋ ИВАНА И КОВАЧЕВИЋ МИЛОШ, из Српског Милетића укупан број бодова 62
3. ЂОРИЋ САША И ИВАНА, из Каравукова
укупан број бодова 57
II
Корисници средстава су дужни да у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о додели
средстава закључе уговор са Председником општине Оџаци и Уговор са продавцем непокретности
следећим редоследом: Председник и корисници, затим корисници и продавац/продавци.
Општина Оџаци ће средства пренети на наменски рачун Корисника средстава.
Корисник је дужан да добијена средства пребаци на наменски рачун у банци продавца/продаваца
у року од три дана и да извод из банке достави Одељењу за финансије и јавне приходе општине Оџаци.
Учесници Конкурса којима су одлуком додељена средства дужни су да некретнину, на основу
закљученог уговора, упишу у катастар непокретности/земљишне књиге у по ½ сувласничких делова
непокретности и да у лист непокретности упишу терет забране отуђења и упис хипотеке за будуће и
условно потраживање у корист општине Оџаци.
III
Oва Одлука је коначна и против ње се не може уложити жалба, нити покренути управни спор.
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IV
Ова Одлука већа се објављује на огласној табли као и на званичној интернет презентацији
Општине Оџаци.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Оџаци“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-34/2019-III
Дана: 07.08.2019. године
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.

98. На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 70. став 1. тачка
28. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 02/19), Општинско веће општине
Оџаци, на 80. седници одржаној 07.08.2019. године, д о н е л о ј е
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈУ
ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 1.
Правилникoм о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују
напуштене животиње (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин решавања захтева
грађана за накнаду штете коју грађани претрпе услед напада напуштених животиња.
Под напуштеном животињом из става 1. овог члана сматра се свака живoтињa кoja нeмa дoм или
кoja сe нaлaзи извaн њeгa и лишeнa je бригe и нeгe влaсникa, oднoснo држaoцa и кojу je oн свeснo
нaпустиo, у смислу Закона о добробити животиња.
Члан 2.
Оштећено лице, у случају напада напуштене животиње, као и покоља домаћих животиња
односно дивљачи у прихватилиштима за узгој и производњу, Правобранилаштву општине Оџаци
подноси захтев за накнаду штете настале услед напада напуштене животиње (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 односно штете 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 лице 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.- документација се прилаже у оригиналу или фотокопији уз увид у оригинал),
- копију картице текућег рачуна,
- друге доказе који су од значаја за решавање захтева.
Уколико се ради о покољу домаћих животиња односно дивљачи у прихватилиштима за узгој и
производњу оштећено лице је у обавези да достави:
- фотокопију личне карте,
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записник ветеринарске инспекције о испуњености услова за држање дивљачи у
прихватилиштима за узгој и производњу у складу са Законом о дивљачи и ловству и Законом
о ветеринарству,
извештај надлежне ветеринарске станице,
записник Полицијске станице Оџаци (уз који су приложене фотографије закланих
животиња),
записник инспектора за заштиту животне средине или комуналног инспектора о
испуњености услова за држање домаћих животињау складу са Одлуком о комуналним
делатностима,
друге доказе који су од значаја за решавање захтева.

Члан 4.
Правобранилац примљене захтеве из члана 3. овог Правилника доставља Комисији за решавање
захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују напуштене животиње (у даљем тексту: Комисија).
Члан 5.
Комисија по разматрању примљеног захтева доноси предлог одлуке којим се захтев:
- прихвата
- одбија или
- одбацује.
Предлог Комисије из става 1. овог члана мора бити образложен.
Члан 6.
Предлог из члана 5. Комисија, у року од 15 дана од дана пријема захтева, доставља Општинском
већу на доношење, уз претходно прибављено мишљење Општинског правобраниоца.
Општински правобранилац је у обавези да мишљење из става 1. овог члана достави Комисији у
року од 5 дана.
Члан 7.
Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед напада напуштених животиња
(материјална и нематеријална штета) у износу од 60.000,00 динара.
Уколико је оштећени малолетно лице Комисија може предложити износ накнаде штете у износу
од 80.000,00 динара.
Изузетно, Комисија може предложити износ накнаде штете у износу до 100.000,00 динара у
случају постојања више од два вида нематеријалне и материјалне штете.
Члан 8.
Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед напада напуштених животиња и
покоља домаћих животиња односно дивљачи у прихватилиштима за узгој и производњу у висини
тржишне цене живе ваге по килограму за животиње над којима је извршен покољ, под условом да су
животиње биле обезбеђене на одговарајући начин.
Члан 9.
Општински правобранилац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке
Општинског већа припреми и изради текст уговора о поравнању и достави га Председнику општине на
потпис под условом да је Општинско веће одлучило да захтев прихвати и закључи вансудско
поравнање.
Члан 10.
Комисија обавештава оштећено лице, писменим путем, ако је предложено да се његов захтев
одбије односно одбаци.
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Члан 11.
Захтеви оштећених лица који су поднети општини Оџаци, пре ступања на снагу овог
Правилника, ући ће у процедуру решавања по овом Правилнику.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о поступку и начину решавања
захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице број: 03-21-3/2018 од дана 03.04.2018.
године.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-33/2019-III
Дана: 07.08.2019.године
ОЏАЦИ

Председник Општинског већа,
мр Латинка Васиљковић с.р.
Образац бр.1
ЗАХТЕВ
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Дана ___________20__. године,у __________________________, у улици _________________________
претрпео/ла сам, односно моје малолетно дете _______________________________ је претрпело штету
услед напада пса __________________________________________________________________________.
(опис пса)
Опис догађаја:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Опис повреде/штете:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од ___________ динара, који треба
уплатити на текући рачун број _____________________________
који се води код ___________________________________банке.
Уз Захтев прилажем:
- фотокопију личне карте (извод из МКР за малолетно дете),
- лекарске документације (оригинал или фотокопија уз увид у оригинал),
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- копију картице текућег рачуна,
- записник ветеринарске инспекције о испуњености услова за држање дивљачи у прихватилиштима за
узгој и производњу у складу са Законом о дивљачи и ловству и Законом о ветеринарству,
- извештај надлежне ветеринарске станице,
- записник Полицијске станице Оџаци (уз који су приложене фотографије закланих животиња),
- записник инспектора за заштиту животне средине или комуналног инспектора о испуњености услова
за држање домаћих животињау складу са Одлуком о комуналним делатностима
- другу документацију:
_______________________________________________________________.
Подаци о евентуалним сведоцима догађаја:
1. ___________________________________________, _____________________
(име и презиме сведока)
ЈМБГ
___________________________________________, _____________________
(адреса)(број личне карте)
2. ___________________________________________, _____________________
(име и презиме сведока)
ЈМБГ
___________________________________________, _____________________
(адреса)(број личне карте)
Изјаве сведока:
1. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
У Оџацима,
_____________ 20__. године
Подносилац Захтева
_________________________________
(име и презиме)
Адреса:____________________________
Лк. бр. ____________ ПУ___________
Контакт телефон: ___________________
__________________________________
(својеручни потпис)
____________________________________________________________
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 11/2019 16.08.2019.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24;
ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396: ШТАМПА:ИЗДАВАЧ.
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