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Цена броја:
Година : XLVIII

О Џ А Ц И
14. НОВЕМБАР 2013 . ГОДИНЕ
300,00 динара

Број 14

САДРЖАЈ
Акта Скупштине општине Оџаци
Рeдни
број
225.

Рeдни
број
226.

Назив акта
Решење о именовању Изборне комисије општине Оџаци у сталном
саставу

Акта Председника Скупштине општине Оџаци
Назив акта

Одлука о расписивању избора за савет Месне заједнице
Лалић

Страна
565.

Страна
566.

Акта Изборне комисије општине Оџаци
Рeдни
број
227.

Назив акта
Пословник о раду Изборне комисије општине Оџаци

Страна
566.

Акта Председнице општине Оџаци
Рeдни
Назив акта
број
228. Одлука о образовању већа Месне заједнице Лалић
229. Одлука о образовању већа Месне заједнице Ратково

Страна
570.
571.
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225. На основу члана 13.и 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и
54/2011, Oдлука УС РС 34/10) и члана 39. тачка 33. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине
Оџаци“, бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 55. седници одржаној 07.11.2013.
године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
У Изборну комисију општине Оџаци у сталном саставу именују се:
1.Шћепановић Данило, дипломирани правник,за председника, на предлог ОГ коалиција „За
европске Оџаке–Борис Тадић“ , на предлог ДС-а,
- Свиленковић Слободан, дипломирани правник, за заменика председника, на предлог ОГ
коалиција „За европске Оџаке – Борис Тадић“ -ДС,,
2.Остојић Дамир, за члана, на предлог ОГ коалиција „За европске Оџаке–Борис Тадић“ ДС ,
- Саутер Ђорђе, за заменика члана, на предлог ОГ коалиција „За европске Оџаке – Борис
Тадић“-ДС,
3. Костадиновић Драгана, за члана, на предлог ОГ коалиција „За европске Оџаке – Борис
Тадић“ -ДС,,
- Николић Стојан, за заменика члана,на предлог ОГ коалиција „Напредњаци и ДСС“ - СНС,
4. Миловановић Ивана,за члана, на предлог „За европске Оџаке – Борис Тадић“-ДС,, - ЛДП
- Савић Александар, за заменика члана, „За европске Оџаке – Борис Тадић“ -ДС,, - СПО
5. Хрњак Драган, за члана, на предлог ОГ Српска радикална странка - СРС,
- Брдар-Валент Драгана, за заменика члана, на предлог ОГ Српска радикална странка-СРС,
6.Крпан Стеван, за члана, на предлог ОГ “ Напредњаци-ДСС“ - СНС,
-Томовић Бранимир, за заменика члана, на предлог ОГ „Напредњаци и ДСС“ -СНС,
7. Петковић Весна, за члана, на предлог ОГ „СПС-ПУПС“ -СПС,
- Марковић Бранислава, за заменика члана, на предлог ОГ „За европске Оџаке – Борис
Тадић“- ПУПС,
8. Милошевић Владан, за члана, на предлог ОГ „Напредњаци-ДСС“- ДСС,
- Белић Љубомир, за заменика члана, на предлог ОГ „Напредњаци -ДСС“ – СНС,
9.Гргић Ненад, за члана, на предлог ОГ Мањина-неопредељен, на предлог РДС,
- Гергељ Кристијан,за заменика члана, на предлог ОГ Мањина – Савез војвођанских мађара.
II
Именује се Турански Елена, дипломирани правник, за секретара Изборне комисије општине
Оџаци у сталном саставу.
Именује се Карановић Зорица, дипломирани правник, за заменика секретара Изборне
комисије општине Оџаци у сталном саставу.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању Изборне комисије
општине Оџаци у сталном саставу („Службени лист општине Оџаци“ бр.1/12), чиме се
разрешавају: Зринић Милорад, дужности председника Комисије, Белић Љубомир, дужности
заменика председника, Костадиновић Драгана, дужности заменика члана, Саутер Ђорђе, дужности
члана, Адамовић Мирјана, дужности заменика члана, Спасић Ања, дужности члана, Данилов
Биљана, дужности заменика члана, Јовановић Миодраг, дужности члана, Коцић Игор, дужности
заменика члана, Обрадовић Маја,дужности члана,Станијић Бранислава, дужности заменика члана,
Милин Тамара, дужности члана, Тасковић Јанча, дужности заменика члана и Лепојић Милоје,
дужности секретара Комисије.
IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
Образложење
На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07) на
предлог одборничких група, сразмерно броју одборника у Скупштини општине Оџаци, Скупштина
општине Оџаци донела је Решење о именовању Изборне комисије општине Оџаци у сталном
саставу као у диспозитиву решења.
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Поука о правном леку:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења
Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-93/2013-II
Дана: 07.11.2013. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Милош Пејчић,с.р.

226. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних заједница ("Службени лист општине
Оџаци", број: 4/2000, 1/2005, 5/2007 и 2/2009), Председник Скупштине општине Оџаци доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАЛИЋ
1. Расписујем изборе за Савет Месне заједнице Лалић.
2. Избори ће се спровести дана 15.12.2013. године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
3. Избори ће се спровести у складу са Одлуком о образовању месних заједница
("Службени лист општине Оџаци", број: 4/2000, 1/2005, 5/2007 и 2/2009), Статутом
Месне заједнице Лалић и Законом.
4. Рокови за извршење изборних радњи почињу тећи од 19.11.2013. године.
5. Средства за спровођење избора обезбедиће Месна заједница Лалић.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Оџаци".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 013-3/2013-02
Дана: 14.11.2013. године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Милош Пејчић,с.р.

227. Изборна комисија општине Оџаци на основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 54/2011, 56/2008-3. Објашњење - 56/2008-3. Решење УС РС,
IУз бр. 52/2008 - 58/2009-16. Одлука УС РС IУз – 34/2010),
на седници одржаној дана 13.11.2013. године, доноси
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Овим Пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Изборне
комисије општине Оџаци (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад
Комисије.
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Седиште Комисије је у Оџацима, у згради Скупштине општине Оџаци, Кнез Михајлова 24.


Комисија има један печат.
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Печат је пречника 50 мм, округлог облика. У средини печата је грб Републике Србије.Текст
печата је написан на српском језику ћириличним писмом и на мађарском и словачком језику
њиховим писмима. По ободу печата је написан текст: „Република Србије“,у следећем реду
„Аутономна покрајина Војводина“ и у следећем реду текст: „Општинска изборна комисија
Оџаци“.Печат Комисије налази се по Решењу у Служби за послове органа општине а за руковање и
чување задужен је секретар Комисије.
Служба за послове органа општине обезбеђује и пружа неопходну стручну,
административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе Комисије и врши послове
припреме и обраде седница.
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Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.
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Комисију у сталном саставу чине председник и 8 чланова које именује Скупштина општине
Оџаци, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносиоца изборне листе, у
складу са Законом.
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Комисија има секретара кога именује Скупштина општине Оџаци, који учествује у раду
Комисије без права одлучивања.
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Председник, чланови Комисије и њен секретар имају своје заменике.
Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије морају бити
дипломирани правници.
Заменици председника, чланова и секретара имају иста права и одговорности као и лица
која замењују.
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Комисија Решењем утврђује да ли подонсилац изборне листе испуњава услове за
одређивање свог представника у проширени састав овог органа, даном проглашења изборне листе.
Решење о испуњењу,односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца
изборне листе Комисија доставља подносиоцу изборне листе на адресу означену у изборној листи
у року од 24 часа од часа доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима
која улазе у проширени састав.
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Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о избору
народних посланика и Законом о финансирању политичких странака:
1. стара се о законитости спровођења избора одборника;
2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености
бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору
одборника;
7. проглашава изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине;
8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима;
9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10. подноси извештај Скупштини општине Оџаци о спроведеним изборима за одборнике;
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11. доставља Министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за
одборнике, непосредно по завршетку избора;
12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
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Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
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Комисија је самостална у свом раду и ради на основу Закона и прописа донетих на основу
закона.
Рад Комисије је јаван.
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Комисија ради у седницама.
У раду Комисије учествују: председник, чланови, секретар и заменик секретара Комисије.
Заменици председника и чланова учествују у раду Комисије, односно замењују председника и
чланове само у случају њихове одсутности или спречености.
Председник Комисије представља Комисију, сазива седнице Комисије и њима председава,
потписује акта Комисије, стара се о томе да Комисија своје послове обавља у складу са прописима
и благовремено, стара се о примени овог Пословника.
Председник Комисије може да овласти секретара комисије да потписује акта Комисије која
се односе на питања оперативног карактера, односно акта о којима се не одлучује на седници.
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Седницу Комисије сазива председник Комисије, односно заменик председника ако је
председник одсутан или спречен.
Позив за седницу Комисије члановима, односно њиховим заменицима упућује се
телефоном или на други, одговарајући начин.
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Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова
односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова присутних чланова, односно заменика у сталном и
проширеном саставу.
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О свом раду Комисија обавештава јавност путем саопштења, која се достављају средствима
јавног информисања на подручју општине Оџаци, након одржане седнице.
Саопштење за јавност потписују председник Комисије или секретар Комисије.
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О приговорима који су упућени Комисији,секретар,односно заменик секретара припремиће
за потребе Комисије мишљење о начину решавања приговора и на основу тог мишљења сачиниће
нацрт Решења или Одлуке.
Мишљење из предходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање
законских одредаба на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.
Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и
доставља га подносиоцу приговора.
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Кад је против решења Комисије донетог по приговору поднета жалба, која се подноси
Управном суду у року од 24 часа од достављања Решења,Изборна комисија је дужна да Суду
достави одмах, а најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе све потребне податке и
списе за одлучивање.
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У поступку по приговорима Комисија одлучује у складу са Законом o локалним изборима,
Законом о избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака.
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Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове
спровођења избора обезбеђују се у буџету општине Оџаци.
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Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на накнаду
за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Изборној комисији утврђује Комисија посебном Одлуком, на
предлог Председника Комисије, на основу критеријума присутности, степена и квалитета
ангажованости у изборном поступку.
Радници ангажовани у стручном и административно – техничком тиму имају право на
накнаду за ангажовање у спровођењу изборних радњи.
Висину накнаде за ангажовање радника из става 3. овог члана утврђује Комисија посебном
Одлуком, на предлог Председника.
Висину трошкова за опремање бирачких места, закупнине, накнаде за рад председника,
заменика председника, чланова, заменика чланова бирачких одбора као и друге трошкове утврђује
Комисија посебном одлуком, на предлог председника.
Налогодавац за исплату средстава из члана 20. и члана 21. став 1., 2., 3. и 5. је Председник
Комисије.
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На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се
расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су
на седници донети, као и резултату гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
Записник се може користити само по одобрењу председника Комисије.
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Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним
материјалима и руковање тим материјалима у складу са Законом.
Акт Комисије која се у складу са Законом објављују,објавиће се у „Службеном листу
општине Оџаци“.
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У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документација (архивска грађа
Комисије), са којом се поступа у складу са прописима.
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Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим Пословником, могу се
уредити Одлуком или Закључком Комисије, у складу са одредбама Закона и овог Пословника.
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Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду изборне комисије
општине Оџаци („ Службени лист општине Оџаци „ број 2/08 и 14/09).

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 14/2013

570

14.11.2013.године

Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“.






Број: 013-2-10/2013
Дана: 13.11.2013.године
ОЏАЦИ











































Председник Комисије,
Данило Шћепановић,с.р.

228. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број
129/07), члана 57.став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци (''Сл. лист општине Оџаци'' број 17/08 и
27/10) и члана 32 став 1. Одлуке о образовању месних заједница (''Сл. лист општине Оџаци'' број
4/2000, 1/2005, 5/2007 и 2/2009) Председник општине Оџаци доноси:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕЋА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАЛИЋ
I
Образује се Веће Месне заједнице Лалић, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Никола Кривокућа, председник Већа,
Владимир Валент, заменик председника,
Михаил Хрнчјар, члан,
Владислав Поповић, члан и
Јова Живанов, члан.
II
Веће месне заједнице врши послове Савета месне заједнице Лалић утврђене Одлуком о
образовању месних заједница из преамбуле ове одлуке и статутом месне заједнице Лалић.
III
Послове из тачке 2. Веће месне заједнице Лалић ће обављати до конституисања Савета
месне заједнице Лалић, који ће бити изабран на изборима које ће расписати председник
Скупштине општине Оџаци.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје мандат члановима Савета месне заједнице Лалић
изабраним на изборима одржаним 30.05.2010. године.
V
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.

Број: 03-1-260/2013-I
Дана: 14.11.2013. године
ОЏАЦИ
Заменик председника општине Оџаци
Никола Кривокућа,с.р.
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229. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број
129/07), члана 57.став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци (''Сл. лист општине Оџаци'' број 17/08 и
27/10) и члана 32 став 1. Одлуке о образовању месних заједница (''Сл. лист општине Оџаци'' број
4/2000, 1/2005, 5/2007 и 2/2009) Председник општине Оџаци доноси:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕЋА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАТКОВО

I
Образује се Веће Месне заједнице Ратково, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Данило Шћепановић, председник Већа,
Слободан Копривица, заменик председника,
Шандор Береш, члан,
Ненад Стојановић, члан и
Дејан Ђокић, члан.

II
Веће месне заједнице врши послове Савета месне заједнице Ратково утврђене Одлуком о
образовању месних заједница из преамбуле ове Одлуке и Статутом месне заједнице Ратково.
III
Послове из тачке 2. Веће месне заједнице Ратково ће обављати до конституисања Савета
месне заједнице Ратково, који ће бити изабран на изборима које ће расписати председник
Скупштине општине Оџаци.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Оџаци“.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје мандат члановима Савета месне заједнице Ратково
изабраним на изборима одржаним 20.09.2009. године због истека мандата.
V
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Број: 03-1-261/2013-I
Дана: 14.11.2013. године
ОЏАЦИ

Заменик председника општине Оџаци,
Никола Кривокућа,с.р.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 14/2013 14.11.2013.; 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; ТИРАЖ:100 ПРИМЕРАКА; ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000.00 ДИНАРА, ЖИРО-РАЧУН ЗА
ПРЕТПЛАТУ:840-84640-57 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

