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САДРЖАЈ
Акта Скупштине општине Оџаци

Рeдни
број
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

150.
151.

Назив акта
Одлука о награди „22. октобар“ општине Оџаци
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе општине Оџаци за
2017. годину
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине
Оџаци
Решење о разрешењу и именовању Председника Управног одбора
Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци
Решење о разрешењу и именовању Председника и члана Управног
одбора Дома здравља Оџаци
Решење о разрешењу чланова Управног одбора ПУ „Полетарац“
Оџаци
Решење о именовању чланова Управног одбора ПУ „Полетарац“
Оџаци
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора основне
школе „Ратко Павловић Ћићко“ Ратково
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора

основне школе „Бора Станковић“ Каравуково
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора основне
школе „Бранко Радичевић“ Оџаци
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци
Решење о разрешењу и именовању чланова Шклског одбора ОШ
„Јожеф Атила“ Богојево
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Вук
Караџић“ Дероње
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
„Марко Орешковић“ Бачки Грачац

Страна
387.
388.
389.
390.
391.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

398.
399.

152.

Закључка о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ
„Полетарац“ Оџаци за радну 2017/2018. годину

400.

153.

Закључак о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци

400.

Планови
154.

Измене акционог плана за унапређење образовања, здравља,
запошљавања и становања Рома за период од септембра 2016. до краја
2020. године

401.
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Акта Општинског већа
155.
156.

Решење о одређивању зоне насеља Оџаци, за коју се прописује обавеза
одржавања спољног изгледа зграда (фасада)
Закључак о начину и поступку доделе средстава за изградњу нових
верских објеката у власништву традиционалних цркава и верских
заједница

401.
402.

Планови
157.

Измене акционог плана за унапређење образовања, здравља,
запошљавања и становања Рома од 01.01.2017. године до 31.12.2017.
године

158.

Решење о допуни решења о коефицијентима за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и постављених лица у органима
општине Оџаци

404.

Акта радних тела
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138. На основу члана 14. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон) и члана 10. став 4. и члана
39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 17/2008 и
27/2010), Скупштина општине Оџаци на 5. седници, одржаној дана 06.10.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ О НАГРАДИ ''22. ОКТОБАР'' ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком установљaва се награда ''22. октобар'' општине Оџаци, која представља
посебно и највише друштвено признање у општини Оџаци за нарочита достигнуће у
областима привреде, науке и технике, образовања и културе, спорта и хуманитарног рада.
Члан 2.
Награда ''22. октобар'' се додељује у облику Повеље општине Оџаци уз посебну
награду коју одреди Општинско веће.
Повеља садржи грб општине, податке о награђеном и остварење за које се награђује.
Члан 3.
Награда ''22. октобар'' додељује се сваке године поводом 22. октобра – Дана
ослобођења и колонизације општине Оџаци.
Члан 4.
Награда ''22. октобар'' се додељује:
- за изузетна достигнућа у области привреде,
- за најбоље постигнуте резултате у области спорта,
- за најистакнутије појединце и групе у области научно-истраживачког рада,
- за изузетна достигнућа у области културе и образовања,
- за највећи допринос у области хуманитарног и социјалног рада.
Награда ''22. октобар'' се додељ ује појединцима, групама и правним
лицима.
Члан 5.
Предлог кандидата за доделу награде '' 2 2. октобар'' могу поднети:
- привредна душтва, јавна предузећа, установе, струковна удружења, удружења
грађана и други облици организовања правних лица,
- грађани са пребивалиштем на територији општине Оџаци.
Предлог са пис аним образложењем се подноси Општинском већу у рок у
који јавним позивом одреди Општинско веће .
Члан 6.
Општинско веће разматра и оцењује све поднете предлоге кандидата за доделу награде
„22. октобар“.
Уколико Општинско веће утврди да предлог кандидата не испуњава услове из члана 4.
ове Одлуке, или је неблаговремен, тај предлог ће закључком одбацити.
Општинско веће, након разматрања свих ваљаних предлога, одлучује о додели
награде „22. октобар“, јавним гласањем о сваком предлогу појединачно.
Награду „22. октобар“ добио је предлог који је добио највише гласова чланова
Општинског већа с тим да мора добити већину гласова од укупног броја чланова Општинског
већа.
Ако је више предлога кандидата добило исти највећи број гласова гласање се понавља.
Члан 7.
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Одлука Општинског већа о додели награде ''22. октобар'' се саопштава на свечаној
седници Скупштине општине Оџаци.
Члан 8.
Повељу и награду награђенима уручују Председник општине и Председник
Скупштине општине Оџаци на свечаној седници Скупштине општине поводом 22. октобра
Дана ослобођења и колонизације општине Оџаци.
Члан 9.
Средства за доделу награде „22. октобар“ обезбеђују се у буџету Општине Оџаци.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о „Октобарској награди
општине Оџаци“ (''Сл. лист општине Оџаци'' бр. 4/94 и 2/99).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Оџаци''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
Број: 011-37/2017-II
Дана: 06.10.2017. године
ОЏАЦИ

139. На основу члана 2. став 5., члана 4. став 1. и члана 6. Закона о начину одређивања

максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015 и 81/16одлука УС), тачке 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017.годину („Службени гласник РС“ 61/2017) и члана 39. став 1.
тачке 7. Статута општине Оџаци („Службени лист општинe Oџаци“, број 17/08 и 27/10),
Скупштина општине Оџаци, на 5. седници одржаној дана 06.10. 2017. године, донела је:
О Д Л У К У
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О П ШТИНЕ ОЏАЦИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлук ом утврђуј е се максималан број запослених на неодређено време за
организационе облике у систему локалне самоуправе општине Оџаци кој и чине
органи ј единице локалне самоуправе, ј авна предузећа, ј авне службе, месне зај еднице
и други организациони облици у склау са чланом 2.став 5. Закона о начину
одређивања максималног број а запослених у ј авном сектору.
Члан 2.

1.Општинска управа општине Оџаци ....................................................107
2. МЗ Бачки Брестовац .................................................................................2
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3. МЗ Бачки Грачац ......................................................................................2
4. МЗ Богојево .............................................................................................2
5.МЗ Ратково ................................................................................................1
6.МЗ Српски Милетић ..................................................................................2
7. МЗ Дероње ................................................................................................2
8.МЗ Лалић
...............................................................................................2
9. МЗ Каравуково ..........................................................................................2
10. МЗ Оџаци .............................................................................................. .2
11. ЈКП ''Услуга'' Оџаци .............................................................................76
12. ЈКП ''Брестком'' Бачки Брестовац ..........................................................7
13. Спортско пословни центар ...................................................................17
14. Народна библиотека ''Бранко Радичевић'' ............................................13
15. Туристичка организација ........................................................................5
16. Предшколска установа ''Полетарац'' ...................................................60
17.Центар за социјални рад „Оџаци“Оџаци...................................................3
_________________________________
Укупно:
305

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Оџаци".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-38/2017-II
Дана:06.10.2017. године
Oџаци

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

140. На основу члана 99. став 13. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09,81/09-исп., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон), члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“
број 17/7 и 27/10) и члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског
земљишта („Службени лист општине Оџаци“ број 15/2015 и 16/2017) Скупштина општине
Оџаци, на 5. седници одржаној дана 06.10.2017. године, донела је следећу:
ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I
Драгани Ђаковић, ЈМБГ 1707986365036, са пребивалиштем у Оџацима, улица Јурија
Гагарина А1/2/15, кao једином понуђачу, ОТУЂУЈЕ СЕ неизграђено грађевинско земљиште, у
јавној својини општине Оџаци, односно катастарска парцела број 2471, уписана у Лист
непокретности 4185 к.о. Оџаци, са укупном површином од 660m2 , која се налази у блоку 27Ц
у зони породичног становања.
II
Грађевинско земљиште се отуђује ради изградње стамбеног објекта a рок за привођење
намени износи три године од дана закључења уговора.
III
Грађевинско земљиште из тачке I ове одлуке отуђује се по цени од 119.567,00 динара.
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Понуђач дужан је уплатити цену из става 1. ове тачке у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
IV
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује у обавези је да закључи уговор у року од
30 дана од дана доношења ове Одлуке.
V
Ова Одлука престаје да важи у случају неиспуњења уговорних обавеза и раскида
уговора.
VI
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Оџаци“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 011-39/2017- II
Дана: 06.10.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

141. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута
општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на
5. седници одржаној дана 06.10.2017. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ОЏАЦИ“ ОЏАЦИ
I
Мишетић Слободан из Оџака разрешава се функције председника Управног одбора
Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци због поднете оставке даном доношења овог Решења.
II
Личина Милана из Оџака именује се за председника Управног одбора Центра за
социјални рад „Оџаци“ Оџаци из редова локалне самоуправе наредног дана од дана
доношења овог Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Центра
за социјални рад „Оџаци“ Оџаци ( Службени лист општине Оџаци бр. 4/14 и 16/17).
IV
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
390
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Број:02-91 /2017-II
Дана: 06.10.2017. године
ОЏАЦИ

06.10.2017.године

Председник Скупштине ,
Горан Ђаковић с.р.

142. На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци»,
бр. 17/08 и 27/10) и члана 3. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља Оџаци
(„Службени лист општине Оџаци“ број: 18/06), Скупштина општине Оџаци, на 5. седници
одржаној 06.10.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
I
Разрешавају се :
1.Власко Грујичић, дужности председника
Управног одбора Дома здравља Оџаци из редова локалне самоуправе, даном доношења
овог Решења, због поднете оставке.
2.др Станојко Стојковић дужности члана
Управног одбора Дома здравља Оџаци из редова запослених, даном доношења овог
Решења, због одласка у пензију.
Именују се:
1. Кузмановић Саша, за председника
Управног одбора Дома здравља Оџаци, из редова локалне самоуправе, наредног дана од
дана доношења овог Решења.
2. др Милан Орлић за члана
Управног одбора Дома здравља Оџаци наредног дана од дана доношења овог Решења
II
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању председника и чланова Управног
одбора и председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ број: 22/14, 9/16 и 5/17).
III
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:02-92/2017-II
Дана:06.10.2017.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштинe,
Горан Ђаковић с.р.

143. На основу члана 54. став 2. Закона о основана система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутент.тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и
члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и
27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 5. седници одржаној 06.10.2017. године, донела:
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ
I
Разрешавају се дужности чланова
„Полетарац“ Оџаци:
-из редова запослених:
1. Малешев Славица, члан,
2. Димковић Марија, члан,
3. Недељковић Биљана, члан,
- из редова родитеља:
1. Пустињаковић Ивана, члан,
2. Бероња Синиша, члан,
3. Ђукић Маријана, члан,
- из редова локалне самоуправе:
1. Бокић Јован, члан,
2. Личина Милана, члан,
3. Благојевић Марија, члан,
због истека мандата, 16.09.2017. године.

Управног

одбора

Предшколске

установе

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 26.08.2013. године именовала Управни одбор чији мандат је почео 16. 09.
2013. године, мандат члановима Управног одбора, у складу са законом истиче 16.09.2017.
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- 93/2017-II
Дана: 06.10.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

144. На основу члана 54. став 2. Закона о основана система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутент. тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС) и
члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и
27/10), Скупштина општине Оџаци, је на 5. седници одржаној 06.10.2017. године, донела:
РЕШЕЊЕ
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О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ
I
Именују се за чланове Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци:
-из редова запослених:
1.Недељковић Биљана члан,
2.Милић Александра члан,
3.Димковић Марија члан,
- из редова родитеља:
1.Мијушковић Милош члан,
2.Бероња Синиша члан,
3.Ђукић Маријана члан,
- из редова локалне самоуправе:
1.Рупа Атила члан,
2.Микић Вишња члан,
3.Прерадовић Милош члан,
на мандатни период од 4 године, даном доношења овог Решења.
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, 55/13, 35/15- аутент. т умачење, 68/15 и 62/16 -одл ук а
УС) 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: 02-94/2017-II
Дана: 06.10.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.

145. На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016 –
одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“
бр.17/08 и 27/2010), Скупштина општине Оџаци на 5. седници одржаној дана
06.10.2017.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“ РАТКОВО
I
Ђукић Синиша разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе “Ратко
Павловић Ћићко“ Ратково из редова Савета родитеља, даном доношења овог решења.
Јововић Драган именује се за члана Школског одбора Основне школе „Ратко Павловић Ћићко“
Ратково из редова Сaвета родитеља наредног дана од дана доношења овог решења.
II
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Ратко
Павловић Ћићко“ Ратково („Службени лист општине Оџаци“ број 14/14 и 14/16).
III
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“ Ратково поднела је Скупштини општине Оџаци,
03.07.2017. године, предлог за разрешење Ђукић Синише дужности члана Школског одбора и из
редова Савета родитеља због престанка основа због кога је именован.
Чланом 55. став 3.тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС) је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може, пре истека времена на које је именован,
да разреши члана Школског одбора.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже Скупштини
општине Оџаци да разреши Ђукић Синишу дужности члана Школског одбора Основне школе „Ратко
Павловић Ћићко“ Ратково због престанка основа због кога је именован и да на предлог овлашћеног
предлагача Савета родитеља за члана Школског одбора именује Јововић Драгана из редова Савета
родитеља.
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: 02-95/2017-II
Дана: 06.10.2017.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,

Горан Ђаковић с.р.
146. На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15аутент.тумачење, 68/15 и 62/16- одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10) Скупштина општине Оџаци је на
5. седници одржаној дана 06.10.2017. године, донела:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВA ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО
I
Разрешавaју се дужности члана Школског одбора Основне школе “Бора Станковић”
Каравуково, из редова локалне самоуправе, даном доношења овог решења:
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2. Стаменковић Тијана.
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II
Именују се за чланове Школског одбора Основне школе “Бора Станковић”
Каравуково, из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана доношења овог решења:
1. Димитријевић Милан,
2. Цветковић Весна.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора
Основне школе “Бора Станковић” Каравуково (“ Службени лист општине Оџаци ” број 12/15
и 14/15).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Oбразложење
Основна Школа „Бора Станковић“ Каравуково упутила је обавештење Скупштини
општине Оџаци број: 403/17 од 22.08.2017. године да представници локалне самоуправе у
Школском одбору Стојиљковић Добривоје и Стаменковић Тијана, заступају више структура
избором за Одборнике у Скупштини општине Оџаци и не могу да буду чланови Школског
одбора, па је из тог разлога неопходно њихово разрешење.
На предлог Одборничке групе „Српска Напредна Странка“ од 11.09.2017. године
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила да се
дужности члана Школског одбора из редова локалне самоуправе разреше Стаменковић Тијана
и Стојиљковић Добривије због сукоба интереса јер су именовани Одборници у Скупштини
општине Оџаци, а именују Димитријевић Милан и Цветковић Весна за чланове Школског
одбора Основне школе “Бора Станковић” Каравуково из редова локалне самоуправе.
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: 02-96 /2017-II
Дана: 06.10.2017.године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић с.р.

147. На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и
62/2016 – одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010), Скупштина општине Оџаци на 5. седници одржаној
дана 06.10.2017. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ
I
Спасић Љиљана разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ “Бранко
Радичевић“ Оџаци из редова Савета родитеља, даном доношења овог решења.
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Александар Радовић именује се за члана Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“
Оџаци, из редова Савета родитеља, наредног дана од дана доношења овог решења.
II
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора ОШ „Бранко
Радичевић“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2014, 6/15, 10/15 и 12/15).
III
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа „Бранко Радичевић“ Оџаци поднела је Скупштини општине Оџаци,
19.09.2017. године, предлог за разрешење Спасић Љиљане дужности члана Школског одбора
и из редова савета родитеља.
Чланом 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“број:72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 – одлука УС) је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може због
престанка основа на основу кога је именован да разреши члана Школског одбора.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже
Скупштини општине Оџаци, да разреши Спасић Љиљану дужности члана Школског одбора
ОШ „Бранко Радичевић“ Оџаци због престанка основа збогх кога је именована и да на
предлог Света родитеља за члана Школског одбора именује Радовић Александра из редова
Савета родитеља.
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- 97 /2017-II
Дана 06.10.2017. године

Председник Скупштине
Горан Ђаковић с.р.

148. На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 – одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци“, бр.17/08 и 27/2010) Скупштина општине Оџаци на 5. седници одржаној дана
06.10.2017.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ
I
Златковић Данијела из Оџака разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије и
економске школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци из редова родитеља, даном доношења овог решења.
Вучић Славица из Оџака разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије и економске
школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци из редова родитеља, даном доношења овог Решења.
II
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Петковић Дејан из Каравукова именује се за члана Школског одбора Гимназије и економске
школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци, из редова Савета родитеља, наредног дана од дана доношења
овог Решења.
Спасић Љиљана из Оџака, именује се за члана Школског одбора Гимназије и економске школе
“Јован Јовановић Змај“ Оџаци, из редова Савета родитеља, наредног дана од дана доношења овог
Решења.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора Гимназије и економске
школе “Јован Јовановић Змај“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 14/2014, 7/2015,
12/2015,10/16 и 16/17).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Гимназија и економска школа “Јован Јовановић Змај“ Оџаци поднела је Скупштини општине
Оџаци, 19.09.2017. године, предлог за разрешење Златковић Данијеле због престанка основа по ком је
именована и Вучић Славице због поднете оставке на дужност члана Школског одбора из редова
родитеља и да именује Петковић Дејана и Спасић Љиљану за чланове из редова Савета родитеља, на
основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС»,
бр.72/2009, 52/2011, 55/2013 ,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС).
Чланом 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може на захтев овлашћеног предлагача, пре
истека времена на које је именован,да разреши члана Школског одбора.
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути
управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 02-98/2017-II
Дана:06.10. 2017. године

Председник Скупштине општине
Горан Ђаковић с.р.

149. На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС) и
члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и
27/2010) Скупштина општине Оџаци на 5. седници одржаној дана 06.10.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ БОГОЈЕВО
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево из
редова Савеата родитеља:
1.Мишковић Б.Ана и
2.Каман Моника
Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево из редава
Савета родитеља .
1.Молнар Ержебет и
2. Петровић Мишковић Бојана

II
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Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора основне школе
„Јожеф Атила“ Богојево ( Службени лист општине Оџаци број: 14/2014 и 17/17) .
III
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа „Јожеф Атила“Богојево поднела је дана 20.09.2017. године Захтев Скупштини
општине Оџаци за разрешење члана Школског одбора из редова Савета родитеља и то, због заступања
интереса више структура и одласка у иностранство .
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу предлога
овлашћеног предлагача, предложила је Скупштини општине Оџаци да разреши досадашње чланове и
именује предложене кандидате за чланове Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево.
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- 99 /2017.-II
Дана: 06.10.2017. године
ОЏАЦИ

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић с.р.

150. На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08
и 27/2010) Скупштина општине Оџаци на 5. седници одржаној дана 06.10.2017.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ВУК КАРАЏИЋ“ ДЕРОЊЕ
I
Разрешавa се дужности члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” Дероње, из
редова запослених, даном доношења овог решења:
1. Борислава Савић.
II
Именује се за члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” Дероње, из редова
запослених, наредног дана од дана доношења овог решења:
1. Вера – Ђурђија Павловић.
Мандат именованом члану траје до до истека мандата Школском одбору.
III
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Вук Караџић” Дероње (“ Службени лист општине Оџаци ” број 14/2014, 15/2014, 19/14 и
13/15).
IV
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Oбразложење
Основна школа „Вук Караџић“ Дероње је дана 28.09.2017. године, поднела Скупштини
општине захтев за разрешење Савић Бориславе дужности члана Школског одбора из реда запослених,
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због престанка основа по коме је именована у исти и за именовање Павловић Вере-Ђурђије за члана
школског одбора из реда запослених.
Чланом 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС) је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може на захтев овлашћеног предлагача, пре
истека времена на које је именован,да разреши члана Школског одбора.
Како је предлог дат од стране овлашћеног предлагача, у складу са наведенoм одредбoм Закона
о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС), Скупштине општине је донела Решење као у
диспозитиву.
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: 02-100/2017-II
Дана: 06.10.2017.године

Председник Скупштине општине,
Горан Ђаковић с.р.

151. На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016 – одлука УС) и
члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр.17/08 и
27/2010), Скупштина општине Оџаци на 5. седници одржаној дана 06.10.2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“ БАЧКИ ГРАЧАЦ
I
Лабус Анкица разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе “Марко
Орешковић“ Бачки Грачац из редова Савета родитеља, даном доношења овог решења.
Петровић Дејанa именује се за члана Школског одбора Основне школе „Марко Орешковић“
Бачки Грачац из редова Сaвета родитеља наредног дана од дана доношења овог решења.
II
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању Школског одбора Основне школе
„Марко Орешковић“ Бачки Грачац („Службени лист општине Оџаци“ број 14/14,3/15,2/16 ).
III
Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”.
Образложење
Основна школа „Марко Орешковић“ Бачки Грачац поднела је Скупштини општине Оџаци,
28.09.2017. године, предлог за разрешење Лабус Анкице дужности члана Школског одбора и из
редова Савета родитеља због престанка основа због кога је именован.
Чланом 55. став 3.тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр.72/2009,52/2011,55/2013,35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС) је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе може, пре истека времена на које је именован,
да разреши члана Школског одбора.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже Скупштини
општине Оџаци да разреши Лабус Анкицу дужности члана Школског одбора Основне школе „Марко
Орешковић“ Бачки Грачац због престанка основа због кога је именован и да на предлог овлашћеног
предлагача Савета родитеља за члана Школског одбора именује Петровић Дејану из редова Савета
родитеља.
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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: 02-101/2017-II
Дана: 06.10. 2017.године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,

Горан Ђаковић с.р.
152. На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине

Оџаци» бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 5. седници, одржаној дана
06.10.2017. године, доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада ПУ „Полетарац“
Оџаци за радну 2017/2018. годину број: V-100/2017 од 13.09.2017.године.
II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 06-55-2 /2017-II
Дана: 06.10. 2017. године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
153. На основу члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине
Оџаци» бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 5. седници, одржаној 06.10.
2017. године, доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији
Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци, класификацији послова и радних задатака и
систематизацији радних места број: 551-150/2017 од 23.08.2017.године.

II
Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци».
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 06-55-1/2017-II
Дана 06.10. 2017. године
ОЏАЦИ
Председник Скупштине,
Горан Ђаковић с.р.
154. На основу Локалног акционог плана за унапређење образовања, здравља, запошљавања и
становања Рома за период од септембра 2016. до краја 2020. године („Сл.лист општине Оџаци
бр.9/2016“) члан 60. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“,
бр.17/08, 27/10), Скупштина општине Оџаци је на 5. седници одржаној дана 06.10.2017.године донела:

ИЗМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА, ЗАПОШЉАВАЊА И
СТАНОВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД ОД СЕПТЕМБРА 2016. ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ

I

У Локалном акционом плану за унапређење образовања, здравља, запошљавања и
становања број: 011-32/2016-II од 12.09.2016.године у поднаслову IV Акциони план за
унапређење становања Рома за период од септембра 2016. године до краја 2020. године тачка 2.
подтачка 2.2. у рублици извори финансирања уместо износа 3.000.000,00 динара уписује се
13.000.000,00 динара.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Оџаци“ због хитности релазицаје планираних мера.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број:011-40/2017-II
Дана: 06.10.2017-године

Председник Скупштине општине Оџаци
Горан Ђаковић с.р

155. На основу члана 61. тачка 3. Одлуке о управљању и одржавању зграда на територији општине
Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, број 17/2017), у складу са Планом генералне регулације насеља
Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, број 4/2011), Општинско веће општине Оџаци, на 9. седници
одржаној дана 11.08.2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНЕ НАСЕЉА ОЏАЦИ, ЗА КОЈУ СЕ ПРОПИСУЈЕ ОБАВЕЗА
ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА (ФАСАДА)
Тачка 1.
Одређује се ужи центар насеља Оџаци, који представља зону за коју се прописује обавеза
одржавања спољног изгледа зграда (фасада), а који је омеђен улицама: Бачка од Школске до
Железничке, Железничка од Бачке до Видовданске, Видовданска од Железничке до Школске,
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Школска од Видовданке до Бачке, и то на начин како је дефинисано у графичком прилогу број 4. План
намене површина и саобраћајно решење Плана генералне регулације насеља Оџаци („Сл. Лист
општине Оџаци“, број 4/2011).
У складу са чланом 61. став 5. Одлуке о управљању и одржавању зграда на територији
општине Оџаци, одређује се део улице Јурија Гагарина од улице Кнез Михајлова до улице Железника ,
као прва фаза реализације обавезе уређења фасада у складу са наведеном одлуком, а која ће се
финансирати из буџета општине Оџаци.

Тачка 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу општине
Оџаци“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 02- 86/2017-III

Председавајући

Дана: 11.08.2017. године

Кондић Мирослав с.р.

156. На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама (''Сл. гласник РС'',
бр. 36/2006), члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци ("Сл. лист општине Оџаци",
бр. 17/08 и 27/2010) и члана 36. став 10. Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ број 14/16 5/17 6/17 и 8/2017 ), Општинско веће општине Оџаци, на 7.
седници одржаној 28.07.2017. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о начину и поступку доделе средстава за изградњу нових верских објеката у
власништву традиционалних цркава и верских заједница
Члан 1.
Овим Закључком уређују се начин и поступак расподеле средстава предвиђених
у буџету општине Оџаци за изградњу нових верских објеката у власништву традиционалних
цркава и верских заједница.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка додељују се путем јавног конкурса а користе се за
изградњу нових верских објеката који се налазе на територији општине Оџаци.
Уз пријаву на конкурс подноси се:
1. Одлука органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;
2. Потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом;
3. Документацију која садржи предмер и предрачун радова оверену од стране
одговорног пројектанта.
Члан 3.
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Поступак расподеле средстава на основу јавног конкурса спроводи Комисија од три
члана коју именује Председник општине.
Председник општине расписује конкурс, који се објављује на званичној интернет
страни општине Оџаци:www.odzaci.rs и огласној табли општинске управе општине Оџаци.
Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља Одељење за
инвестиције, пројекте и развој-Одсек за развој у сарадњи са другим организационим
јединицама Општинске управе Оџаци.
Члан 4.
Акт о расписивању конкурса садржи:
- намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи,
- датум објављивања конкурса,
- право и услове подношења пријава на конкурс,
- критеријуме за доделу средстава,
- неопходну документацију која се подноси уз учешће на конкурсу,
- рок и начин подношења пријава на конкурс.
Члан 5.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу који је саставни део
конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 6.
Нa основу извештаја о спроведеном поступку конкурса и предлога Комисије,
Председник општине решењем одлучује о висини средстава кojи се додељују учесницима
конкурса за изградњу нових верских објеката .
Председник општине и овлашћено лице корисника средстава добијених по конкурсу
закључиће уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе.
Средства која се у складу са овим Закључком одобре за финансирање изградње нових
верских објеката морају се наменски користити, у складу са уговором који закључује
Председник општине и овлашћено лице корисника средстава.
Општина Оџаци није у обавези да одобри и финансира предложени пројекат изградње
нових верских објеката.
Члан 7.
Корисници средстава дужни су да до 31. децембра текуће године доставе Председнику
општине преко Одељења за финансије и привреду :
1. Писани извештај о утрошку средстава;
2.Финансијски извештај са спецификацијом укупних прихода и расхода, као и
спецификацију и фотокопије комплетне финансијске документације (рачуни, фактуре,
уговори, изводи из банке) о утрошку одобрених средстава, оверене печатом корисника
средстава.
Уколико извештај из претходног става не достави у предвиђеном року, корисник
средстава је дужан да изврши повраћај добијених средстава, а пријаве истих поднете на
наредним конкурсима, неће бити узете у разматрање.
Члан 8.
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Оџаци“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 06-46-11 /2017-III

Председник Општинског већа

Дана: 28.07. 2017. године
ОЏАЦИ

мр Латинка Васиљковић с.р.

157. На основу Локалног акционог плана за унапређење образовања, здравља, запошљавања и
становања Рома за период од септембра 2016, до краја 2020 године (Сл.лист општине Оџаци
бр.9/2016) и члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци (Службени лист општине Оџаци,
бр.17/08, 27/10), Општинско веће општине Оџаци је на 11. седници одржаној дана 11.09.2017.године
донело:
ИЗМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА
ЗАПОШЉАВАЊА И СТАНОВАЊА РОМА ОД 01.01. 2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
I
У Локалном акционом плану за унапређење образовања, здравља, запошњавања и становања број:
011-47/2016-III од 09.12.2016. године у поднаслову IV Акциони план за унапређење становања Рома
од 01.01.2017 године до 31.12.2017. године тачка 2. подтачка 2.2 у рублици извори финансирања
уместо износа 2.100.000,00 динара уписује се 2.322.000,00 динара.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Оџаци“ због хитности релазицаје планираних мера.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број:011-35/2017-III
Дана:11.09.2017.године

Председник Општинског већа
мр Латинка Васиљковић с.р.

158.
На основу члана 11. став 2. Закона о запосленима у органима аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ број 21/16), члана 1. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/2001, 62/2006-др.закони,
63/2006-исправка др. Закон, 116/2008-др. Закон, 92/2011, 99/2011-др. Закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014,
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и 21/2016-др.закон), члана 1. Уредбе о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“ бр.
2/2012) и члана 56. став 1. алинеја 1. Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист
општине Оџаци“ број 13/2015), Комисија за кадровска, административна питања и радне односе,на
седници одржаној дана 20.07. 2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
ОЏАЦИ
Члан 1.
У Решењу о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине Оџаци (Службени лист општине Оџаци број 1/2013, 5/2013,
2/2014, 16/2014, 17/2014. и 11/2015.), учлан 6. став 1, после алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која
гласи :
- За заменика секретара Скупштине општине ............................................................. 14,85.
Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5.
У члан 7. став 1. после алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која гласи :
- За заменика секретара Скупштине ............................................................................
Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5.

1,7.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Оџаци“.
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
Број:02-81/2017-II
Дана:20.07.2017.године
ОЏАЦИ

Председник Комисије
Рајко Поповић с.р.
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