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С А Д Р Ж А Ј 
 

Акта Привременог органа општине Оџаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акта Радних тела 

37. 

Одлука о коефицијентима за обрачун плата, накнади плате и других примања 

председника, чланова, секретара и заменика секретара Привременог органа 

општине Оџаци и накнадама члановима радних тела Привременог органа 

општине Оџаци 

139. 

   

Акта Изборне комисије 

38. Пословник о раду Општинске изборне комисије 141. 

39. 

Одлука о облику и садржини образаца изборне листе и образаца докумената 

који се достављају уз изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине 

општине Оџаци на изборима расписаним за 26. април 2020. године 

145. 

40. 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

одборнике Скупштине општине Оџаци, расписане за 26. април 2020. године 
161. 

 

 

 

Година : LIV 
 

О  Џ  А  Ц  И 

4. МАРТ 2020. ГОДИНЕ 
 

Број   03 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

27. Решење о образовању и именовању чланова Савета за буџет и финансије 126. 

28. 
Решење о образвању и именовању чланова Комисије за кадровска, 

административа питања и радне односе 
127. 

29. 
Решење о образовању и именовању чланова Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта 
128. 

30. 
Решење о образовању и именовању чланова Савета за урбанизам, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине 
129. 

31. Одлука о одређивању подручја основних школа у општини Оџаци 130. 

32. Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2020. годину 131. 

33. 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко 

Радичевић“ Оџаци 
137. 

34. 
Закључак о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке 

„Бранко Радичевић“ Оџаци 
138. 

35. 
Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП 

„Услуга“ Оџаци за 2020. годину 
138. 

36. 
Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерресорне комисије за 

2019. годину 
139. 



 “Службени лист општине Оџаци” 3/2020   04.03.2020. године        

 

126 

 

27. На основу тачке 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 14/2020) и члана 9. И 10. Пословника 

о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/20) Привремени 

орган је на 2. седници одржаној дана 04.03.2020. донео: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

1. Образује се Савет за буџет и финансије(у даљем тексту : „Савет“)., као радно тело Привременог 

органа општине Оџаци (у даљем тексту „Привремени орган“). 

 

2. У Савет се именују: 

 

Грујичић Власко, за председника, 

Недељковић Саша, за члана, 

Бељански Војислава, за члана 

 

3. Надлежност Савта: 

 

- разматра и даје мишљење на предлог одлуке о буџету и завршном рачуну буџета општине, 

- даје мишљење о предлозима других општих аката који се односе на финансирање послова 

Општине, порезе, таксе, накнаде и друге јавне приходе, зајмове, имовинско-правне и облигационе 

односе и експропријацију. 

 

4. Мандат Савету траје док траје мандат Привременом органу општине Оџаци 

 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број :02-46/2020-II 

Дана:04.03.2020. године 

ОЏАЦИ 

 

       Прердсаедник Привременог органа, 

        Горан Николић с.р. 
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28. На основу тачке 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 14/2020) и члана 9. И 10. Пословника 

о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/2020 ) 

Привремени орган општине Оџацина је, на 2.седници одржаној дана 04.03.2020. донео:  

           

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,  

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 

1. Образује се Комисија за кадровска, административна питања и радне односе(у даљем тексту : 

„Комисија“), као радно тело Привременог органа општине Оџаци („У даљем тексту :“Привемени 

орган“) 

2. У Комисију се именују : 

Станишић Милорад, за председника, 

Свилениковић Слободан, за члана, 

Карановић Зорица, за члана, 

3. Надлежност  Комисије:  

-доноси одлуку о коефицијентима за обрачун плата, накнада и другим примањима председника и 

чланова Привременог органа, чланова радних тела Привременог органа, секретара и заменика 

секретара Привременог органа,  

-доноси појединачна решења о платама, накнадама и другим примањима председника ичланова 

Привременог органа, чланова радних тела и функционера које бира, именује и поставља Привренени орган, 

 - решава по захтеву функционера за накнаду плате по престанку функције, 

- разматра предлоге за именовања и разрешења чланова управних и надзорних одбора и директора 

установа, организација и служби чији је оснивач Скупштина и школских одбора и упућује Привременом 

органу предлог решења,  

- припрема предлог за избор и именовање представника локалне самоуправе у органе одређене 

прописима ако није прописан да их неко други предлаже,  

- даје мишљење у вези обављања више функција истовремено за функционере који су на јавну 

функцију изабрани непосредно од грађана и доноси одлуку о престанку касније функције, ако функционер 

буде изабран, постављен или именован на другу јавну функцију супротно одредбама закона,  

- врши права и дужности у име послодавца, у складу са законом, 

- предлаже представнике српског народа у Савет за међуинационалне односе општине, 

- врши и друге послове утврђене овим Пословником и одлукама Привременог органа, 

На начин рада радних тела Привременог органа сходно се примењују одредбе овог Пословника. 

4. Мандат Комисији траје док траје мандат Привременом органу. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број :02-47/2020-III 

Дана:04.03.2020.године 

ОЏАЦИ 

 

        Прердсаедник Привременог органа, 

         Горан Николић с.р. 
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29. На основу тачке 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 14/2020) и члана 9. и 10. Пословника 

о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/20) Привремени 

орган је на 2. Седници одржаној дана  04.03. 2020. донео : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,  

ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

 

 

1. Образује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта(у даљем тексту : 

„Комисија“), као радно тело Привременог органа општине Оџаци (у даљем тексту „Привремени 

орган“). 

 

2. У Комисију се именују : 

Пустињаковић Ивана, за председника, 

Шоргић Шпиро, за члана, 

Свилар Бојан, за члана, 

 

3. Надлежност Комисије :  

- разматра и даје мишљење на предлог Статута општине, предлог Пословника о раду 

Привременог органа, предлоге одлука и других општих аката упућених Привременом органу, са 

становишта њихове усклађености са Уставом, законом, другим прописима, Статутом општине и 

другим одлукама Скупштине, разматра предлоге за доношење аутентичног тумачења Статута и 

другог општег  акта, 

- подноси предлог за доношење или промену Статута општине или Пословника Привременог 

органа,  

- разматра предлоге и иницијативе за покретање поступка оцене уставности и законитости 

одлука и других општих аката,  

- даје мишљења у поступку оцене уставности, односно законитости одредби Статута, одлука и 

других општих аката,  

- утврђује пречишћене текстове одлука и других општих аката. 

4. Мандат Комисији траје док траје мандат Привременом органу 

 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“ 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број :02-48/2020-II 

Дана:04.03.2020.године 

ОЏАЦИ 

 

        Прердсаедник Привременог органа, 

         Горан Николић с.р. 
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30. На основу тачке 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“ број 14/2020) и члана 9. И 10. Пословника 

о раду Привременог органа општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/20) Привремени 

орган је на 2. седници одржаној дана 04.03.2020. донео: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. Образује се Савет за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (у 

даљем тексту : „Савет“), као радно тело Привременог органа општине Оџаци,( у даљем тексту 

:“Привремени орган“). 

 

2. У Савет се именују: 

 

Кленанц Јожеф, за председника, 

Јовановић Светлана, за члана, 

Стаменковић Тања, за члана 

 

3. Надлежност Савета :  

-разматра предлоге и даје мишљење на предлоге одлука и других општих аката из области 

урбанизма и просторног планирања стамбено-комуналне делатности, грађевинарства, уређења и 

коришћења грађевинског земљишта, пословног простора, премера и катастра земљишта, заштите 

и унапређења  животне средине. 

 

4. Мандат Савета траје док траје мандат Привременом органу 

 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“ 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број : 02- 49/2020-II 

Дана:04.03.2020.године 

ОЏАЦИ 

        Председник Привременог органа, 

         Горан Николић с.р. 
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31. На основу члана 55. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 

55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018-др.закон) члана 3.став 4. тачка 5. Уредбе о утврђивању 

критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа ( 

„Службени гласник РС“, бр.21/18), члана 40. став.1 тачка 6. Статута Општине Оџаци ( "Службени  лист  

Општине Оџаци"  бр.  2/19) , тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“, број 14/20) и члана 3. Одлуке о мрежи 

јавних основних школа на територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 05/18) 

Привремени орган општине Оџаци је, на 2.седници одржаној дана 04.03.2020.године донео: 

 

          ОДЛУКУ  

               О ОДРЕЂИВАЊУ  ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА  У ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се подручја  основних школа на територији  општине Оџаци. 

 

Члан 2. 

Основне школe у општини Оџаци обухватају следећа подручја: 

1. Основна школа „ Никола Тесла“ у Бачком Брестовцу обухвата подручје Месне заједнице 

Бачки Брестовац. 

2. Основна школа „ Марко Орешковић“ у Бачком Грачацу обухвата подручје Месне 

заједнице Бачки Грачац. 

3. Основна школа „ Јожеф Атила“  у Богојеву обухвата подручје Месне заједнице Богојево. 

4. Основна школа „ Вук Караџић“ у Дероњама обухвата подручје Месне заједнице Дероње. 

5. Основна школа „ Бора Станковић“ у Каравукову обухвата подручје Месне заједнице 

Каравуково. 

6. Основна школа „ Нестор Жучни“ у Лалићу обухвата подручје Месне заједнице Лалић.  

7. Основна школа „ Мирослав Антић“ у Оџацима, улица Школска 23, обухвата западни део 

града Оџака до улица Јурија Гагарина и Ратка Павловића. 

8. Основна школа „ Бранко Радичевић “ у Оџацима, улица Васе Пелагић 60, обухвата 

источни део града Оџака до улица Јурија Гагарина и Ратка Павловића. 

9. Основна школа „ Ратко Павловић-Ћићко“ у Раткову обухвата подручје Месне заједнице 

Ратково. 

10. Основна школа „ Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу обухвата подручје Месне 

заједнице Српски Милетић. 

Члан 3.  

Родитељи, старатељи односно хранитељи детета које је по Закону обавезно да похађа основну 

школу, пријављују дете за упис у основну школу према свом пребивалишту. 

 

Члан 4.  

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете 

подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се 

врши упис. 
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Члан 5.  

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности путем Просветне 

инспекције. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  Одлука о одређивању подручја 

васпитнообразовних организација – основних школа у општини Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“ број 10/86). 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци“ а примењиваће се почев од школске 2020/21. године. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број:011-14/2020-II 

             Дана:04.03.2020.године Председник Привременог органа 

            Горан Николић с.р. 

            32.  На основу члана 29. став 1. тачка 11. и члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,бр. 87/18), члана 8. став 1. 

тачка 12. Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне  ситуације општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“ број 9/2019) и члана 40. став 1. тачка 40) Статута општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“, број 2/19) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и 

образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“, број: 14/20), Привремени 

орган општине Оџаци је на 2. седници, одржаној 04.03.2020. године усвајио: 

 

ПЛАН РАДА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

             Укупна активност Општинског штаба за ванредне ситуације општине Оџаци у 2020. години 

спроводиће се у духу одредби  новог Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама који је ступио на снагу  17.11.2018. године.   

               Подзаконски акти за спровођење овог  закона, нису донети у прописаном року од девет месеци 

од дана ступања на снагу овог закона (осим прописа који регулишу регистрацију и рад агенција за 

израду Процене и Планова заштите и спасавања, прописа о процедурама за издавање одговарајућих 

лиценци и нова Методологија израде и садржај процене ризика од катастрофа и плана заштите и 

спасавања). Према наводима из дописа Одељења за ВС Сомбор, већи број очекиваних подзаконских 

аката за примену Закона о смањењу ризика израђени су и упућени Влади РС на усвајање, односно 

доношење, а крајњи очекивани рок њиховог усвајања је до половине 2020. године. До њиховог 

доношења примењиваће се подзаконски акти на основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“,бр. 111/09, 92/11 и 93/12), ако нису у супротности са овим законом. 

                Сходно наведеном, општински штаб за ванредне ситуације одредио је приоритете у 

реализацији предстојећих задатака и послова у 2020`. години и то: 
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              1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОпШВС ЗА 2019. ГОДИНУ       

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење 

      у Сомбору, оделења општинске управе општине Оџаци 

      Рок израде: Јануар 2020. године 

      Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Усваја: Скупштина општине Оџаци 

 

               2. ПЛАН РАДА  ОпШВС ЗА 2021. ГОДИНУ       

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење 

      у Сомбору; Оделења општинске управе општине Оџаци, Субјекти од посебног 

      значаја за заштиту и спасавање;  привредна друштва и друга правна лица. 

      Рок израде: Децембар 2020. године 

      Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Усваја: Скупштина општине Оџаци 

 

 

              3. ЛОКАЛНИ ПЛАН СМАЊЕЊА  РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА    

                     

        Овај план је новина и израђује се на основу предлога третмана процењених ризика у општинској 

процени ризика од катастрофа. План се доноси на период од три године. Садржај и начин израде плана 

прописује Влада, а рок израде је 18 месеци (мај 2020) од дана ступања новог закона на снагу. 

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење 

      у Сомбору; Надлежни органи АП Војводине; Оделења општинске управе  

      општине Оџаци 

      Рок израде: Мај 2020. године 

      Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Доноси: Општинско веће општине Оџаци 

 

             4. ЕКСТЕРНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКОГ  УДЕСА    

 

           Уколико се на територији локалне самоуправе налази SEVESO комплекс вишег реда иста 

израђује и доноси екстерни план заштите од великог удеса са мерама које треба предузети изван 

комплекса. 

           Надлежни орган који израђује екстерни план од великог удеса дужан је да заинтересованој 

јавности омогући рани јавни увид и давање мишљења на план у току усвајања. 

           Општински штаб за ВС без одлагања примењује екстерни план када дође до великог удеса или 

догађаја који претходе том удесу.     

            Овај план доставља се Министарству на сагласност и саставни је део планова заштите и 

спасавања локалне самоуправе. 

  

      Носилац активности: Надлежни орган за заштиту животне средине и  
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      општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење 

       у Сомбору; Надлежни органи АП Војводине; Министарство за заштиту 

      животне средине; Оператери у „СЕВЕСО“ комплексу вишег реда 

      Рок израде: јун 2020. године 

      Разматра: Општински штаб за ВС 

      Доноси: Општинско веће општине Оџаци 

 

          Надлежни орган јединице локалне самоуправе врши контролу и тестирање екстерног плана 

заштите од великог удеса најмање једном у три године, а ако је потребно мења га и допуњује 

периодично. 

 

                5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НОРМАТИВНО – ПРАВНИХ И ДРУГИХ  

                  АКАТА  И ЊИХОВО УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНОМ       

 

                   Изменама, допунама и усклађивању са новим законом подлежу следећа нормативно – правна 

и друга акта и то: 

 

5.1. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

       општине Оџаци. 

5.2. Одлука о образовању општинског штаба за ванредне ситуације. 

5.3. Решења о постављењу чланова општинског штаба за ванредне ситуације. 

5.4. Решења о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и 

       спасавање. 

5.5. Пословник о раду Општинског штаба за ванредне ситуације. 

5.6. Закључак о формирању стручно – оперативних тимова. 

5.7. Закључак о формирању јединица цивилне заштите на територији општине 

       Оџаци (јединице опште намене и специјализоване јединице за узбзњивање). 

 

      Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење 

      у Сомбору; Оделења општинске управе општине Оџаци; К-дант ОпШВС 

      Рок извршења: мај – октобар 2020. године 

      Разматра: Општински штаб за ванредне ситуације 

 

      Доноси: У зависности од нормативног акта, исте доносе: Скупштина општине 

      Оџаци (5.1; 5.2.) Општинско веће општине Оџаци (5.4; 5.7); општински штаб за    

      ванредне ситуације (5.5; 5.6); Командант општинског штаба за ванредне  

      ситуације (5.3) 

 

                6. ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА  

 

                     Као најширем облику  организовања грађана за личну, узајамну и колективну заштиту у 

пружању самопомоћи и помоћи другим лицима, посвећује се дужна пажња. 
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                     Служба за ванредне ситуације наставиће са активностима на спровођењу Уредбе Владе  РС 

о обезбеђивању средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту, за све субјекте у 

надлежности јединице локалне самоуправе. 

                      У циљу што веће опремљености предшколских и школских установа општински штаб за 

ванредне ситуације ће истима обезбедити набавку дела још недостајућих средстава и опреме као што су 

носила и алати за спасавање и тиме  достигне око 90% попуне ових институција поменутом опремом. 

                     Питању опремања стамбених зграда, привредних друштава и других правних лица 

посветиће се дужна пажња како би њихово опремање средствима заштите по Уредби Владе било што 

успешније, а превентива темељнија. 

                      Све наведне активности могу се дефинисати као стални задатак. 

 

 

               7. ПОВЕРЕНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА ЦЗ      

 

                        У 2020. години извршиће се редовно годишње ажурирање и попуна повереницима и 

заменицима повереника именованих у насељеним местима, деловима насеља,  привредним друштвима и 

другим правним лицима.  

                      По добијању података извршиће се ажурирање законом предвиђених евиденција у писаном 

и електронском облику као и у виду картотеке обавезника ЦЗ. 

 

        Носилац активности: Служба за ванредне ситуације и ОпШВС 

        Сарађује: Повереници у месним заједницама; Руководиоци привредних  

        друштава и других правних лица.            

        Рок извршења: мај 2020. године 

        Разматра: ОпШВС 

 

 

               8. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ     

 

8.1. Формирање специјализоване јединице ЦЗ  за узбуњивање. 

8.2. Ажурирање и попуна јединица цивилне заштите опште намене по  

        насељеним местима и успостављање законом предвиђене евиденције у  

        писаном и електронском облику као и у виду картотеке обавезника ЦЗ.   

                

       Носилац активности: Служба за ВС 

       Сарађује: Општински штаб за ВС и повереници месних заједница, к-дири 

       јединица, Министарство одбране – надлежни територијални орган. 

        Рок извршења: септембар 2020. године  

        Разматра: ОпШВС 

 

 

                9. ОБУКА СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

 

9.1. Обука јединица опште намене 

  

                     Обуку јединица опште намене организује Општински штаб за ВС, а изводе је представници 

ВСЈ, Црвеног крста и овлашћена лица на основу донетих наставних планова и програма.  

      Носилац активности: ОпШВС служба за ВС 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење у 

      Сомбору; ВСЈ; Црвени крст; Дом здравља; лиценцирани предавачи 
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      Рок извршења: до краја 2020. године 

      Разматра: ОпШВС 

 

 

               10. РАНО УПОЗОРАВАЊЕ, ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ 

 

 

                      У 2020. години технички захвати у виду уградње нових програматора и измене инсталација 

у преносним путевима при активирању сирене извршиће се у месној заједници Каравуково. 

 

      Носилац активности: Служба за ВС- ОпШВС 

      Сарађује: Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије – Оделење 

      у Сомбору; Служба за јавне набавке општинске управе општине Оџаци;     

      Извршиоци уградње програматора и сирена 

      Рок извршења: април 2020. године  

               

               11. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ  

 

 

11.1. Разматрање и давање мишљења на Предлог годишњег програма мера и 

          радова на смањењу ризика од поплава на подручју општине Оџаци за 2020. 

          годину.  

11.2. Набавка и уградња техничке и друге опреме за потребе функционисања  

          Ситуационог центра општине Оџаци;  

11.2. Иницирање набавке обавештења о телефонском броју хитне службе и 

           знакова за узбуњивање и њихово видно истицање у свим јавним установама 

           и другим јавним местима. 

11.3. Ажурирање процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања 

          локалне самоуправе. 

11.4. Набавка МТС и опреме снага заштите и спасавања по одобреном  

          финансијском плану и подела исте уз задужења по пропису. 

11.5. Инвентарисање опреме и средстава која су путем материјалног листа  

           задужења поверена субјектима заштите и спасавања за случај елементарних 

           непогода и других несрећа. 

 

        Носилац активности: Служба за ванредне ситуације 

        Сарађује: Општинска управа општине Оџаци, привредна друштва и друга 

        правна  лица.  

        Рок извршења: током 2020. године  

        Разматра: ОпШВС, Општинско веће општине Оџаци 

 

                  12. ФИНАНСИРАЊЕ  

 

 

                         Финансијским планом се настојало да акценат дамо на обуку јединица опште намене, 

опремање ситуационог центра и на обезбеђење снага заштите  и спасавања средствима и опремом за 

рад. 
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ПРЕГЛЕД 

НАБАВКЕ МТС И ОПРЕМЕ 

ЗА 2020.Г. 

 

 I. ПРИПАДАЈУЋЕ УНИФОРМЕ  

 

- Комбинезон са ознакама за чланове ОпШВС,  

   поверенике и заменике повреника ЦЗ  у насељима 

   и капе са амбленом ЦЗ                                                                             30 кпл                - 300.000 

 

 

 

 

II. УРЕЂЕЊЕ СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА 

 

- Телефон са дисплејом и наглавним слушалицама                              2 кпл                -   160.000         

- ТВ са антеном за праћење опште ситуације                                         1 ком                -      30.000 

- Манипулативни сто  за систем веза 1 ком,  

   сто за оперативни рад ОпШВС у ванред. Ситуац 

  1 ком. Столице за манипулативни сто 16 ком,  

  фотеља на расклапање за сменски одмор  

  дежурних и курира 1 ком                                                                                                    -   119.000 

- Ламинат са фолијом и лајснама                                                          50 м2                    -     40.000 

- Расвета за ситуациони центар                                                                                           -   100.000 

 

III. ОСТАЛО 

 

- Ремонт сирене у Каравукову                                                                  1 ком                 -  250.000 

 

- Ватрогасна опрема за ВСЈ - Термовизијска  

  камера  за откривање пострадалих у задимљеним  

  просторијама и лоцирање жаришта пожара                                       1 ком                 -  200.000 

 

- Превенција – отклањање последица од елм. неп.                                                          - 100.000 

 

- Носила алуминијумска склопива                                                         5 ком                  - 151.000 

 

- Обука јединица цивилне заштите опште намене  

   формираних по месним заједницама                                                                               - 370.000   

 

- Сервисирање метео станице                                                                                             -    50.000     

      

- Накнаде члановима управних, надзорних                                                                      - 100.000      

  одбора и комисија 

 

- Услуге Превоза                                                                                                                     -   20.000 

 

- Израда Процене ризика од катастрофа 

   за предшколске  и школске установе                                                                               - 950.000 
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-  Вода за пиће                                                                                                                            - 10.000 

 

УКУПНО:                                                                                                                             -    2.950.000                                                             

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:011-13/2020-II 

Дана:04.03.2020.године 

                                                                                  Председник Привременог органа 

                                                                                              Горан Николић с.р. 

 

 

 

33. На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, бр. 

2/19) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа 

општине Оџаци („Службени гласник РС“, број 14/20), Привремени орган општине Оџаци, је на 2. 

седници, одржаној дана 04.03.2020. године, донео:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Рдичевић“ Оџаци са музејском 

јединицом са планираним задацима за 2019 годину и анализа остварења, , број: 33/2020 од 05.02.2020. 

године. 

 

II 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 

Број:06-9-1/2020-II 

Дана:04.02.2020. године 

    О Џ А Ц И   

 

 

 

                      Председник Привременог органа, 

                Горан Николић  с.р.  
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34. На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» 

брoj: 17/08 и 27/10) тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџа ци и 

образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени гласник РС“, број 14/20),  

Привремени орган општине Оџаци, је на 2. седници, одржаној дана 04.03.2020. године, донеo: 

          

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ 

Оџаци и музејске јединице за 2020. годину, број:32/2020 од 05.02.2020.године.   

 

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-9-2/2020-II 

Дана: 04.03.2020.године     

    О Џ А Ц И 

 

           Председника Привременог органа, 

                                   Горан Николић  с.р. 

 

35. На основу члана   40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“ бр. 

2/19) и тачке 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа 

општине Оџаци („Службени гласник РС“, број 14/2020), Привремени орган општине Оџаци, је на 2. 

седници, одржаној 04.03.2020. године, донео: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци  за 

2020. годину  број: НО-21/2020 од 24.01.2020. године. 

 

II 

 Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-9-3/2020-II 

Дана: 04-03.2020. године     Председник Привременог органа, 

    О Џ А Ц И                      Горан Николић   с.р 
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36. На основу члана 10. став 2. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“, број 80/18), члана 70. став 1. тачка 28. 

Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, бр. 2/19) и тачке 5. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци („Службени гласник 

РС“, број 14/20), Привремени орган општине Оџаци, је на 2.. седници, одржаној дана 04.03.2020. године, 

донео:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за 

додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и 

предложеним и пруженим подршкама за 2019. годину од 26.02.2020. године. 

II 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-9-4/2020-II 

Дана:04.03.2020. године 

    О Џ А Ц И   

      Председник Привременог органа 

           Горан Николић   с.р. 
 

37. На основу члана 1. и члана 4. став 4. и 5. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 

113/2017 – др. закон и 95/2018), члана 9. Закона о платама у државним  органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС", број 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - исправка др. закона, 116/2008 

- др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - 

др. закони, 95/2018 - др.закони и 86/2019), члана 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени 

гласник РС", број 44/08 - пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 - др. закон, 23/2018, 95/2018 - др. закон 

и 86/2019), и члана 10. став 4. алинеја 1 Пословника Привременог органа општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 2/2020) Комисија за кадровска, административна питања и 

радне односе, на седници одржаној  дана 04. 03. 2020. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА, НАКНАДИ ПЛАТЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА  

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ 

ОРГАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ И НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 
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 Председник, чланови, секретар и заменик секретара Привременог органа општине Оџаци( у 

даљем тексту :“Привремени орган“) имају право на плату ако су на сталном раду, односно накнаду 

за рад ( волонтерски додатак)  ако функцију обављају волонтерски, у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 2. 

 Плата се утврђује на основу : 

1. основице за обрачун плате,коју утврђује Влада РС, у складу са законом,  

2. коефицијента којим се множи основица,који изражава сложеност послова, одговорност, 

услове рада и стручну спрему, 

3. додатка на плату, по основу времена проведеног на раду(минули рад)и друге додатке који 

се исплаћују  у складу са законом, 

4. обавезе које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање из плате, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 Коефицијенти за обрачун плате секретара Привременом органу на сталном раду износе  

14,85, који се увећава, по основу сложености и одговорности у обављњу послова, за додатни 

коефицијент од 7.65 и износи 22,50 овај коефицијент се увећава за 30%, односно за 6.75 тако да 

укупни коефицијент за обрачун плате износи 29.25. 

 

Члан 4. 

 Коефицијенти за обрачун плате заменика секретара Привременом органу на сталном раду 

износе  14,85, који се увећава, по основу сложености и одговорности у обављњу послова, за 

додатни коефицијент од 5.25 и износи 20.10 овај коефицијент се увећава за 30%,односно за 6.03 и 

укупно износи 26.13. 

 

Члан 5. 

Коефицијенти за обрачун плате члану Привременог органа на сталном раду износе  14,85, 

који се увећава, по основу сложености и одговорности у обављњу послова, за додатни коефицијент 

од 5.00 тако да укупни коефицијент износи 19,85. 

Три члана Привременог органа који функцију обављају волонтерски имају право на месечне 

накнаду за рад у висини нето просечне зараде по запосленом у општини Оџаци.  

Председник Привременог органа, који функцију обавља волонтерски, нема право на месечну 

накнаду за рад док плату остварује по основу радног односа у Скупштини Републике Србије. 

 

Члан 6. 

Члановима Привременог органа и члановима радних тела Привременог органа чије је 

пребивалиште ван места одржавања седнице Привременог органа, односно радног тела 

Привременог органа, припада накнада путних трошкова ради доласка  на седницу и повратка са 

седнице у висини  цене карте превозника „Севертранс“ АД Сомбор и то у зони 1 (Ратково) по цени 

230,00 динара у једном правцу и зони 2 (Богојево) по цени 250,00 динара у једном правцу.   

 

Члан 7. 

Секретар, заменик секретар Привременог органа и члан Привременог органа, који су на 

сталном раду имају право на додатак на плату по  основу времена проведеног  у радном односу 

(минули рад), за сваку пуну годину рада остварену у радном односу  у износу од 0,4% од основице 

и друге додатке на плату које се обрачунавају у складу са законом.  

 

Члан 8. 

Секретар, заменик  секретара и члан Привременог органа који је на сталном раду, имају 

право на плату у истом износу и за време коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне 
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вежбе и одазивања на позив државних органа и другим случајевима утврђеним законом и 

колективним уговором и право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене 

неспособности за рад (боловања) у складу са колективним уговором.  

 

Члан 9. 

 Заменик секретара, који је на сталном раду, имају право на накнаду трошкова доласка и 

одласка са посла ( путне трошкове) од места пребивалишта и места рада, односно од места рада до 

места пребивалишта   у висини  цене карте превозника „Севертранс“ АД Сомбор и то у зони 1 

(Ратково) по цени 230,00 динара у једном правцу.  

 Члан Привременог органа, секретар и заменик секретара, који су на сталном раду, имају 

право на накнаду трошкова доласка и одласка са посла (ципелиће) у висини која је одређена за 

раднике Општинске управе. 

 Члан Привременог органа, секретар и заменик секретара, који су на сталном раду, имају 

право на друга примања, солидарна помоћ, јубиларна награда и друга примања у складу са законом 

и колективним уговором. 

  

Члан 10. 

Председник, секретар,  чланови Привременог и чланови радних тела Привремног органа 

имају право на накнаду трошкова службеног пута на који их упути председседник Привременог 

органа. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снаг даном објављивања у "Службеном листу општине Оџаци", а 

примењиваће се од  23. 02. 2020. године и док траје мандат Привременом органу.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА  

И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 

 

Број :011-17/2020-II 

Дана: 04. 03. 2020.годне 

ОЏАЦИ 

        Председник Комисије, 

        Милорад  Станишић с.р. 

 

38. На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 

34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Општинска изборна комисија општине Оџаци на 1. седници 

одржаној дана 04.03.2020. године, доноси 

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

 

 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Општинске 

изборне комисије општине Оџаци (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

Члан 2. 

 Седиште Комисије је у Оџацима, у згради Скупштине општине Оџаци, Кнез Михајлова 24. 
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Члан 3. 

 Комисија има један печат. 

 Печат је округлог облика пречника 50 мм.  

У средини печата је грб Републике Србије. 

На  ободу печата, у првом реду, је исписан текст: „Република Србије“, у другом реду „Аутономна 

покрајина Војводина“ и у трећем реду: „Општинска изборна комисија Оџаци“ на српском језику 

ћириличним писмом и на мађарском и словачком језику и њиховим писмима. 

Печат Комисије налази се у Служби за послове органа општине а за руковање и чување задужен 

је радник Службе одређен за вођење записника са седница Комисије. 

 

САСТАВ КОМИСИЈЕ 

Члан 4. 

 Комисија ради у сталном и проширеном саставу. 

 

Члан 5. 

 Комисију у сталном саставу чине председник и одређени број чланова које решењем именује 

Скупштина општине Оџаци, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносиоца 

проглашене изборне листе, у складу са Законом.  

 

Члан 6. 

 Комисија има секретара и заменика секретара које именује Скупштина општине Оџаци, који 

учествују у раду Комисије без права одлучивања. 

 

Члан 7. 

 Председник, чланови Комисије имају  заменике. 

 Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије морају бити 

дипломирани правници. 

Члан 8. 

 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 (предлога) 

подносиоца изборне листе за проширени састав Комисије.   

 

НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 9. 

 Надлежност Комисија утврђена је  Законом о локалним изборима, Законом о избору народних 

посланика и другим прописима који се сходно примењују у изборном поступаку. 

Комисија у свом раду сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који 

се односе на спровођење избора за народне посланике. 

 

НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 

 

Члан 10. 

 Комисија ради у сталном и проширеном саставу. 

 Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора. 

 

Члан 11. 
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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. 

 

Члан 12. 

 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 да присуствују седницама.   

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. 

Члан 13. 

Седницу Комисије сазива председник Комисије, односно заменик председника ако је председник 

одсутан или спречен да присуствује седници. 

 Позив за седницу Комисије  члановима, односно њиховим заменицима упућује се телефоном или 

на други, погодан начин. 

 

Члан 14. 

 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. 

Члан 15. 

 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. 

 

 ПРИЈЕМ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Члан 16. 

 Пријем изборне листе врши се у седишту Комисије у просторији коју одреди председник 

Комисије о чему обавештава јавност. 

 Председник Комисије одређује најмање два члана Комисије за пријем изборне листе. 

 Секретар или заменик секретара Комисије обавезно присуствују пријему изборне листе. 

 Подносилац изборне листе је дужан да обавести председника Комисије о намери подношења 

изборне листе и времену подношења како би председник Комисије могао благовремено да организује 

пријем изборне листе. 

 О пријему изборне листе сачињава се записник који потписују присутни чланови Комисије и 

подносилац изборне листе, записник се сачињава у два примерка један за Комисију и један за 

подносиоца изборне листе. 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 

 

Члан 17. 

 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, закључка  или Одлуке.  
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 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. 

 

Члан 18. 

 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. 

 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ 

 

Члан 19. 

 Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења 

избора обезбеђују се у буџету општине Оџаци. 

 Служба за послове органа општине обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и 

техничку помоћ при обављању послова за потребе Комисије и врши послове припреме седница и обраде 

аката. 

 

 НАКНАДЕ ЗА РАД  У  ИЗБОРНОМ  ПОСТУПКУ 

 

Члан 20. 

 Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на накнаду за рад 

у Комисији. 

 Висину накнаде за рад у Изборној комисији за поједине радње у изборном поступку утврђује 

Комисија финансијским планом, на предлог Председника Комисије, на који сагласност даје Општинско 

веће, односно Привремени орган. 

Председнику, заменику председника. члановима и њиховим заменицима, секретару и његовом 

заменику на основу критеријума присутности, степена и квалитета ангажованости у изборном поступку, 

на предлог председника Комисије, Комисија решењем утврђује укупну накнаду за рад након забршетка 

избора. 

 Радници Општинске управе ангажовани у стручном и административно – техничком тиму, који 

образује Комисија на предлог председника Комисије, имају право на накнаду за ангажовање у 

спровођењу изборних радњи на основу критеријума присутности, степена и квалитета ангажовања о 

чему Комисија доноси решење на предлог Председника Комисије, након завршетка избора. 

 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 Комисије. 

 Налогодавац за исплату накнада и других трошкова на основу решења Комисије, у складу са 

одобреним финансијским планом,  је Председник Комисије. 

   

ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ  КОМИСИЈЕ 

 

Члан 21. 

 На седници Комисије  води се записник о раду Комисије. 

 Записник води радник Службе за рад органа општине (записничар).  

 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. 
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 Записник потписују председник Комисије и записничар. 

 Записник се може користити само по одобрењу председника Комисије. 

 

 

 

Члан 22. 

 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“.  

Члан 23. 

 Записничар води скраћени деловодни протокол аката Комисије, сређује документацију (архивску 

грађу) Комисије, и архивира у складу са прописима. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 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. 

 

Члан 25. 

 Ступањем  на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду изборне комисије 

општине Оџаци („ Службени лист општине Оџаци „ број 14/2013). 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

 

Број: 013-1-1/2020 

Дана: 04.03.2020.године 

    О Џ А Ц И       Председник Комисије,   

                                         Данијела Лазор с.р. 

 

 

 

39. На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УСРС , 54/11 и 12/2020), a сходно члану 34. став 1. тачка 5. и став 

3. Закона о избору народних посланика ( "Службени гласник РС" број 35/00, 57/03 одлука УС, 72/03- др 

закон, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон, 28/11-одлука УС и 36/11), Општинска 

изборна комисија  општине Оџаци, на 1. седници одржаној 04.03.2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

O ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБРАЗЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ И ОБРАЗАЦА  ДОКУМЕНАТА КОЈИ 

СЕ ДОСТАВЉАЈУ  УЗ  ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ  ЗА  

26.  АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се облик и садржина образца изборне листе и образаца докумената  

који се достављају Општинској изборној комисији општине Оџаци (У даљем тексту: "Комисија") уз 
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изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине општине Оџаци на изборима расписаним за 26. 

април 2020. године, са упутствима за састављање и достављање Комисији. 

 

Члан 2. 

 Изборна листа доставља се Комисији на образцу  СО-01/2020, који је саставни део ове Одлуке. 

 Изборна листа садржи : 

 - назив подносиоца изборне листе,  

 - назив изборне листе,  

 - име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен, 

 - податке о свим кандидатима за одборнике ( редни број на изборној листи, име и презиме, јмбг, 

занимање, пребивалиште и адреса становања према подацима из уверења о пребивалишту и страначка 

припадност сваког кандидата  (само ако изборну листу подноси страначка коалиција), 

 - име и презиме, јмбг, потпис подносиоца изборне листе, адресу за пријем писмена, контакт 

телефон и електронску пошту-мејл адресу. 

 У прилогу  изборне листе су : 

- упутство за сатављање изборне листе, 

 - упутство за подношење изборне листе. 

  

Члан 3. 

 Уз изборну листу изборној Kомисији се достављају: 

 1) овлашћење за подношење изборне  листе  кандидата за одборнике,  образац СО-02/2020. 

  2) писмена сагласност носиоца листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике, 

образац СО-03/2020. 

  3) потврда о изборном праву кандидата за одборника  образац СО-04/2020, не старија од шест 

месеци;  

  4) изјава кандидата да прихвата кандидатуру за одборника, образац  СО-05/2020; 

  5) потврда о пребивалишту кандидата за одборника, образац СО-06/2020 или потврда на обрасцу 

надлежног органа не старија од шест месеци; 

  6) уверење о држављанству које се издаје на прописаном обрасцу, не старије од шест месеци; 

  7) оверене изјаве бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике, образац СО-

07/2020. 

  8) списак бирача који својим овереним потписима подржавају изборну листу кандидата за 

одборнике, образац  СО-08/2020. 

  Обрасци су саставни део ове Одлуке. 

  Уз изборну листу се достављају и коалициони споразум, у оргиналу или овереној фотокопији,  

ако изборну листу подноси коалиција регистрованих политичких партија или странака или споразум о 

образовању групе грађана према огледном примерку датом на обрасцу СО-9/2020, ако изборну листу 

подноси група грађана. 

 

Члан 4. 

 Изборна листа  доставља се Комисији у писаном облику , у два примерка од којих се један 

примерак након овере враћа подносиоцу изборне листе, и у електронском облику на ЦД или ДВД у 

Word програму.  

  Изборна листа у електронском облику може бити без потписа подносиоца изборне листе, док у 

писаном облику изборна листа мора бити потписана од стране лица овлашћеног за подношење изборне 

листе (за страначку коалицију највише два овлашћена лица). 

 Подаци садржани у изборној листи у писаном и  електронском облику морају бити идентични. 

 Пријем изборне листе врши се у седишту Изборне комисије у Оџацима, Кнез Михајлова 24. 

 Подносилац изборне листе је дужан да обавести председника Изборне комисије, телефонским 

путем, о намери подношења изборне листе, ради договора о времену подношења изборне листе. 

 Контакт телефон Комисије је 063-1089968. 
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 О пријему изборне листе и прилога уз изборну листу сачињава се записник који потписују 

подносилац изборне листе и најмање два члана Изборне комисије које одреди председник Изборне 

комисије за пријем изборне листе. 

Члан 5. 

 Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике ( у даљем 

тексту : "Списак бирача") доставља се Комисији у писаном и електронском облику у excel програму 

попуњавањем података у табели (шаблону) за проверу потписа, на обрасцу СО-08/2020.  

 У шаблону за проверу потписа не мењати форматиране ћелије табеле, попуњавати ћирилицом 

великим словима, користити фонт Times new roman. 

 Списак бирача у електронском и писаном облику мора бити идентичан. 

 У Списак бирача уносе се подаци из оверене изјаве бирача да својим потписом подржава изборну 

листу кандидата за избор одборника (образац СО-07/2020). 

 Списак бирача, у писаном облику, се закључује тако што се на крају списака наводи : редни број 

којим се списак завршава, назив изборне листе, име и презиме подносиоца изборне листе, место и датум 

сачињавања. 

 Списак бирача у писаном облику потписује лице (или лица) које подноси изборну листу. 

 Уз списак се доставља најмање 30 оверених потписа бирача који изјављују да својим потписом 

подржавају изборну листу за сваког предложеног кандидата на изборној листи. 

 Све оверене изјаве бирача морају да буду сложене по редоследу из Списка бирача. 

 Списак бирача користи се за проверу изборног права бирача, утврђивања укупног броја потписа 

бирача који подржавају изборну листу и проверу да ли је бирач својим потписом подржао другу, раније  

проглашену, изборну листу. 

 

Члан 6. 

Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Оџаци"  

Ову Одлуку,  образац Изборне листе и обрасце докумената који се достављају уз изборну листу 

објавити  на званичној интернет презентацији општине Оџаци (www.odzaci.info) ради доступности 

грађанима.  

 

 

 

Број : 013-1-2/2020-II 

Дана: 04.03.2020. године         

ОЏАЦИ 

      Председник Комисије,  

 дипл.правник Данијела Лазор с.р. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.odzaci.info/


 

 
И З Б О Р Н А    Л И С Т А  

К А Н Д И Д А Т А    З А   О Д Б О Р Н И К Е   С К У П Ш Т И Н Е    О П Ш Т И Н Е    О Џ А Ц И 

 

КОЈУ  ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОДНОСИ :  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________ 

         (уписти назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка -страначка коалиција-група грађана)  

 

П  О  Д      Н  А  З  И   В  О М  

 

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________  

 

 

     (уписати назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)  
 

ЗА  ИЗБОР  ОДБОРНИКA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, НА  ИЗБОРИМА  РАСПИСАНИМ  ЗА 26.  АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
 

КАНДИДАТИ  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СУ:  

Редни 

број 
Име и Презиме    ЈМБГ Занимање Пребивалиште и адреса становања 

Страначка  

припадност( само ако  

изборну листу подноси 

страначка коалиција) 

01 
 

 
    

02 
 

 
    

03 
 

 
    

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)  

 

Подносилац (оци)  изборне листе :  
 

________________________________________________ . _______________________________ _________________________________________________ 

           (име и презиме)        (ЈМБГ)     (потпис) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

( адреса за пријем писмена)         (контакт телефон)    ( електронска пошта-E/mail) 

       

 

________________________________________________ . _______________________________ _________________________________________________ 

           (име и презиме)        (ЈМБГ)     (потпис) 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

( адреса за пријем писмена)         (контакт телефон)    ( електронска пошта-E/mail) 
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УПУТСТВО КОМИСИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

- На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола на изборној листи (11 кандидата). Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи ( 

првих пет места, других пет места, и тако до краја листе), мора бити најмање по два кандидат припадник оног пола који је мање застуљен на изборној 

листи, 

- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника (27) који се бира, односно 9 кандидата.  

- Подаци о кандидату за одборника морају бити идентични са подацима из изјаве којом се прихвата кандидатура за одборника из обр азца СО-05/2020. 

- Подаци о пребивалишту и адреси становања се наводе према подацима из уверења о пребивалишту;  

- Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси коалиција регистрованих политичких странака ; 

- Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке странке уписан у Регистар политичких странака или лице које он 

овласти.  

- Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно  законски засупници политичких странака које су образовале страначку коалицију, 

уписани у Регистар политичких странака или лице које они заједно овласте.  

- Изборну листу у име страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена лица, с тим што се у споразуму о образовању страна чкe коалиције 

мора навести да ли овлашћена лица могу предузимати радње заједно или појединачно. 

-Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана или лице које он овласти.  

- Изборна листа се предаје у два примерка. Један примерак остаје изборној комисији а други се и враћа подносиоцу. 

-Пријем Изборне листе врши се у седишту ОИК у Оџацима, Кнез Михаилова 24. Подносилац Изборне листе је дужан да о намери подношења изборне листе обавести 

председника ОИК телефонским путем ради договора о времену подношења изборне листе, 

- О пријему избиорне листе и прилога уз изборну листу сачињава се записник који потписују подносилац изборне листе и председник ОИК и још један члан ОИК 

кога за то овласти председник ОИК или најмање два овлашћена члана ОИК. 

УПУТСТВО  КОМИСИЈЕ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

Изборна листа се подноси Општинској изборној комисији у писаној и електронској форми у Word.doc на ЦД или ДВД. 

Уз Изборну листу се обавезно достављају : 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу кандидата за одборнике (образац СО -02/2020), 

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе  да  буде носилац изборне листе (образац СО -03/2020), 

3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци(образац СО -04/2020), 

4. Писмена изјава сваког кандидата за одборника о прихватању кандидатуре за одборника (образац СО -05/2020), 

5. Потврда о пребивалишту  за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци (образац СО -6/2020), 

6. Уверење о држављанству, за сваког кандидата за одборника, не старије од 6 месеци,  

7. Списак бирача који подржавају изборну листу (образац СО -8/2020), који се сачињава на основу оверених потписа бирача на обрасцу за оверу 

потпис бирача који подржавају изборну листу (образац СО -07/2020) у писаној и електронској форми (ЦД или ДВД) у  програму Excel . 

 Уз списак бирача доставља се најмање по 30 оверених потписа бирача који својим потписом подржавају изборну листу, сложених по редоследу 

из списка бирача који подржавају изборну листу.  

8. Коалициони споразум или споразум о образовању групе грађана, ако  изборну листу подноси коалиција регистрованих политичких ст ранака, 

односно група грађана, у оргиналу или овереној фотокопији.  

9. Уз споразум о образовању групе грађана доставља се потврда о изборном праву и потврда о пребивалишту за сва лица која образуј у групу 

грађана, не старију од шест месеци.  
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При подношењу изборне листе подносилац изборне листе  може  :  

1. дати писану изјаву, коју сам саставља, да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (члан  21. Закона о 

финансирању политичких активности ("Службени гласник РС" број 43/2011 ,123/2014 и 88/2019); 

2. ставити писани предлог, који сам саставља, да се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, 

односно коалиције политичких  странака националних мањина, у складу са законом.  



 

`  |        

СО-02/2020 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Овлашћује  се :  

 

 ________________________________________________________________________, 
           (име и презиме)                                      (ЈМБГ)                                     
 

 ______________________,  __________________________________________________, 
                (пребивалиште и адреса станaовања) 
 
 

да, у име  : 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 
(назив подноосиоца изборне листе : политичке странке-страначке коалиције- групе грађана) 

 

поднесе Општинској изборној комисији Изборну листу :  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за избор одборникa Скупштине општине Оџаци,на изборима расписаним за  

26.  АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ. 

 

 

Број: _____________________ 

 

У ____________________, __________________ 

           (место )                            (датум) 

 

 

Д А В А Л А Ц    О В Л А Ш Ћ Е Њ А 

 

 

_______________________________________  МП  ________________________________ 

 (име и презиме)      (потпис) 

 

 

 

 

УПУТСТВО: 

  

Овлашћење дају: 

  

- законски заступник политичке странке, или лице које он овласти, 

- за страначку коалицију, овлашћење се даје коалиционим споразумом, стим да могу бити 

овлашћена највише два лица за подношење изборне листе и предузимање других изборних радњи у 

име подносиоца изборне листе, заједно или појединачно  

- лице које је споразумом о образовању групе грађана одређено да заступа групу грађана; 
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СО-03/2020 

 

С А Г Л А С Н О С Т 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

 

 Сагласан/а сам да будем носилац Изборне листе  

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ) 

 

коју за избор  одборникa Скупштине општине Оџаци, расписане за 

 

26.  АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

подноси: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

(назив подносиоца изборне листе : регистроване политичке странке, коалиције, групе грађана) 

 

 

 

 

У ____________________, __________________ 

    (место )                                (датум) 

 

 

 

 

                                                                   НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ     

 

 

              _________________________________________ 

             (име и презиме) 

 

 

                                                  ________________________________________ 

                                                                               (ЈМБГ) 

 

                                                  ________________________________________  

                                                          (пребивалиште и адреса стана) 

 

 

      _____________________________________ 

                                                                         (потпис) 

 

 

 

УПУТСТВО : 

 

Сагласност се може дати и на обрасцу који сачини политичка  странка, коалиција политичких 

странака, или група грађана, уз навођење података о носиоцу изборне листе из овог обрасца. 
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СО-04/2020 
 

 

 

 

 

 

 

П О Т В Р Д А 
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Потврђује се да  је _________________________________________________,  
                                                (име и презиме)                            

 

рођен(а) __________________________, __________________________________ 
                    (датум рођења)                                (ЈМБГ)                        
 

______________________________________________________________________      
   (пребивалиште и адреса становања)     
 

уписан(а) у бирачки списак за општину Оџаци,  и да има изборно право. 
 

 
 
 

Број: _____________________ 

 

У ____________________, __________________ 

    (место )                                (датум) 

 

 

                                                                                   

 

                                                                         ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

                                        М.П. 

                                                           ____________ _______________________ 

                                                                        (име и презиме) 

 

                                                            ___________ _______________________ 

                                                                          (потпис) 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Важећа је и потврда издата на обрасцу надлежног органа не старија од шест месеци.  
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СО-05/2020 

 

 

И З Ј А В А 
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  
 

 

Изјављујем да прихватам кандидатуру за одборника Скупштине oпштине Оџаци на изборној листи : 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе) 

 

коју, за избор одборника Скупштине општине Оџаци, расписане за  

 
26.   АПРИЛ  2020. ГОДИНЕ 

, 

предноси : 

 

 

    

 

  (назив подносиоца изборне листе (политичка странка- страначка коалиција- групе грађана) 
 

 

      КАНДИДАТ ЗА ОДБОРНИКА 

 

 

    ________________________________________________   

      (име и презиме ) 

 

 

    ________________________________________________  

         (ЈМБГ)   

 

   ________________________________________________________ 

       (пребивалиштe и адреса становања) 

 

   __________________________________________________________  

       (занимање)  

 

       

    ________________________________________________ 

       (страначка припадност)  

 

 

     ____________________________________________ 

        (потпис) 

 

У ____________________, __________________ 

 (место )    (датум) 

 

 

УПУТСТВО:  

Подаци о кандидату за одборника, из ове изјаве, уносе се у изборну листу 
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СО-06/2020 

 

 

П О Т В Р Д А 
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

 

 

 

 

Потврђује се да ________________________________________________________  

                                                    (име и презиме) 

 

рођен у ______________________________________________________________,  

                       (место)       (ЈМБГ) 

 

има пребивалиште у ____________________________________________________  
                                         (место)                                         
 
__________________________________________________________________________ 
     (адреса становања) 
 

 

Број: _____________________ 

 

У ____________________, __________________ 
                (место )                        (датум) 
 

 

                                                                                  

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ   

М.П 
                                                                 

 

                                                                ________________________________ 

           (име и презиме) 
 

 

       ________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
         (потпис) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

УПУТСТВО:  

 

Важеће су и потврде издате на обрасцу надлежног органа  не старије од шест месеци 
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СО-07/2020 

 

ИЗЈАВА 

БИРАЧА  ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ  КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

 Изјављујем да, потписивањем ове изјаве, подржавам Изборну листу,  

__________________________________________________________________________ 

   
____________________________________________________________________________________  

(назив изборне листе) 
 

коју за избор  одборникa Скупштине општине Оџаци, на изборима расписаним за 

 

26.  АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

подноси : 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе (политичке странке-страначке коалиције-групе грађана) 

 

БИРАЧ 

  ______________________________ 

  (потпис) 

                                       ________________________________________________ 

                                                                         (име и презиме  ) 

                                                                                             

      ________________________________ 

                                                          (ЈМБГ) 

 

                                            ________________________________________________  

                                                                 (пребивалиште и адреса становања)   

 

 

 

Потврђује се да је ову изјаву _____________________________________________ 

       (име и презиме) 

својеручно потписао (ла). 

 

Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе __________________ 

 

___________________________________________________________________  

  (навести врсту и број исправе) 

 

Ов. бр. _______________________ 

 

У ____________________, __________________, __________________  

               (место)                            (датум)                     (часова) 

     

                                                                        ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК,                                                                     

 

                                                                       ____________________________ 

(име и презиме)   

     М.П    

        ___________________________ 

                                         (потпис) 

УПУТСТВО:  
- Потпис бирача мора бити  оверен  у складу са законом којим се којим се уређује овера потписа,   
- Подносилац изборне листе сам умножава овај образац у потребном броју примерака.                    
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Рд. 

бр. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ПРЕБИВАЛИШТЕ И АДРЕСА 

СТАНОВАЊА 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

Овај списак се завршава  редним  бројем :  

    

Назив Изборне листе :   

    

Подносилац Изборне листе :  

    

Овлашћено лице за подношење Изборне листе 

    

Име и презиме :   

    

 Потпис :__________________________________ 

    

Датум :   

Место:   
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           СО-09/202 

СПОРАЗУМ  

О ОБРАЗОВАЊУ  ГРУПЕ ГРАЂАНА  

ЗА УЧЕШЋЕ НА ИЗБОРИМА  ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА  

26.  АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

Ми, доле потписани грађани, овим Споразумом  образујемо Групу грађана ради 

учешћа на изборима за одборнике у Скупштину општине Оџаци, расписаним за 26. 

април 2020. године . 

 Споразумно одређујемо   

-да назив Групе грађана гласи : „Група грађана ____________________  

 

_________________________________________________________________  

 

-да  назив изборне листе гласи: ____________________________________  

 

_________________________________________________________________  

 

-да носилац изборне листе буде:  

 

______________________________ ____________________________________  

  ( име и презиме)       (ЈМБГ)  

 

________________________________________________________________  

   (пребивалиште и адреса становања)  

 

За подношење  изборне листе и заступање Групе грађана овлашћујемо :  

 

______________________________________________________________  

  (име и презиме)                      (ЈМБГ)  

 

_________________________________________________________________  

   (пребивалиште и адреса становања)  

 

У ____________________  

 

Дана,_________________  

        

СПОРАЗУМ  ЗАКЉУЧУЈУ  

 

1.________________________________________________________ 

(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

2.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

3.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  
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4.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

5.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

6.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________ 

       (потпис)  

 

7.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

8.________________________________________________________ 

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

9.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________ 

       (потпис)  

 

10.________________________________________________________  

 (име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)  

 

   _____________________________________________  

       (потпис)  

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА  :  

 

 Споразум о образовању групе грађана могу закључити најмање ДЕСЕТ грађанa 

који имају изборно право и пребивалиште на подручју општине Оџаци.  

У називу се прво наводе речи  "Грпа грађана" без коришћења речи "странка" 

или "партија".  

 Потписи грађана се оверају у скаду са законом којим се регулише овера 

потписа.  

 Уз споразум се прилажу потврда о изборном праву и потврда о пребивалишту за 

сваког ко закључује споразума и сагласност носиоца изборне листе да буде носилац 

изборне листе, ако је носилац изборне листе одређен.  

 Ако споразум закључује више од 10 грађана низ се наставља истим подацима.
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40. На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС", бр. 129-07, 34/2010, 54/2011 и 12/2020), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона о 

избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 - др. закон, 

75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11-одлука УС, 36/11 

и 12/20), Изборна комисија општине Оџаци, је на 1. седници одржаној 04.03. 2020. године, донела: 

 

РОКОВНИК 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, РАСПИСАНЕ ЗА   26. АПРИЛ 2020. 

ГОДИНЕ 

 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Оџаци утврђени су : 

- Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине градова и Скупштина општине у Републици 

Србији („Службени гласник Републике Србије", број 19/2020), 

- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС", бр. 129-07, 34/2010, 54/2011 и 12/2020), 

- Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 

- др. закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11-

одлука УС, 36/11 и 12/20), 

- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11), 

- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", број 

15/2012 и 88/18). 

 

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Оџаци донета је и објављена 

04.03.2020. године. 

Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Оџаци расписани за 26.04. 2020. године. 

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку даном ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Ред. 

број 

Радња Рок 

 

1. Јединствени стандарди и обрасци 

1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и 

члан 1. Одлуке о расписивању избора за одборнике 

Скупштине општине Оџаци) 

 04. 03. 2020.  

1.2. Почетак рокова за предузимање изборних радњи (Одлука о 

расписивању избора) 

04. 03. 2020. 

1.3. Обавештавање грађана о свим активностима изборног 

поступка и догађајима значајним за изборе (члан 27. Закона 

о локалним изборима) 

све време у поступку избора 

осим за време предизборног 

ћутања 

1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје општине Оџаци 

и израда и достављање обавештења бирачима да могу 

захтевати ажурирање података у бирачком списку (чл. 14-

16. Закона о јединственом бирачком списку) 

најкасније 05. 03. 2020. 

(дан после расписивања 

избора) 

1.5. Захтев за доношење решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку (члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког 

списка  

1.6. Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача 

који подржавају изборну листу и стављање на располагање 

учесницима у изборима (члан 23. ст.1. Закона о локалним 

најкасније 07. 03. 2020. у 24 

часа (у року од три дана од 

дана расписивања избора) 



 “Службени лист општине Оџаци” 3/2020   04.03.2020. године        

 

162 

 

изборима - ЗОЛИ) 

1.7. Прописивање образаца и организовање техничких 

припрема за спровођење избора (члан 15. ст.1.т.5. ЗОЛИ) 

најкасније 07. 03. 2020. у 24 

часа 

1.8. Одређивање, објављивање и достављање Министарству за 

државне управе и локалну самоуправу, бирачких места 

(члан 15. ст.1.т.2. ЗОЛИ) 

најкасније 06. 04. 2020. у 24 

часа 

1.9. Утврђивање нумеричких мерила за стални састав бирачких 

одбора 

најкасније 25. 03. 2020. 

 

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања 

2.1. Подношење изборне листе (члан 19. ст.1. ЗОЛИ) Најкасније 11. 04. 2020. у 

24 часа (15 дана пре дана 

избора) 

2.2. Повлачење изборне листе (члан 21.ст.1. ЗОЛИ) најкасније до утврђивања 

збирне изборне листе 

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне листе (члан 

24.ст.1. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема предлога 

подносиоца изборне листе 

(уколико испуњава услове) 

2.4. Доношење решења о испуњености услова за одређивање 

представника у проширени састав органа за спровођење 

избора (члан 14.ст.6. ЗОЛИ) 

даном проглашења изборне 

листе 

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне листе 

подносиоцу (члан 24. ст.2.ЗОЛИ) 

без одлагања 

2.6. Достављање решења о испуњености услова за одређивање 

представника у проширени састав органа за спровођење 

избора (члан 14. ст.7.ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од 

доношења решења 

2.7. Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких 

одбора Изборној комисији 

најкасније 14. 04. 2020.  у 24 

часа 

2.8. Именовање сталног састава бирачких одбора најкасније 15. 04. 2020. у 24 

часа 

2.9. Одређивање опуномоћених представника у ИК 

подносилаца изборне листе 

најкасније 20.04. 2020 у 24 

часа 

2.10. Утврђивање проширеног састава ИК (члан 14. ЗОЛИ) 24 часа од пријема 

обавештења о лицима која 

улазе у проширени састав 

2.11. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 

„Службеном листу општине Оџаци" (члан 26.ст.1. и 3. 

ЗОЛИ) 

најкасније 15. 04. 2020. 

најкасније 10 дана пре 

одржавања избора 

2.12. Право увида у поднете изборне листе и документацију 

(члан 26. ст.4 ЗОЛИ) 

48 часова од дана 

објављивања збирне 

изборне листе 

2.13. Достављање предлога за именовање чланова проширеног 

састава бирачких одбора 

најкасније 17. 04. 2017. у 24 

часа 

2.14. Доношење решења о именовању чланова проширеног 

састава бирачких одбора (члан 39. ст. 2 и 3. ЗОИНП и члан 

16. став 3. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема предлога 

подносиоца изборне листе, 

а најкасније 15. 04. 2020. у 

24 часа 

(10 дана пре одржавања 
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избора) 

2.15.       Достављање решења о именовању чланова бирачких 

одбора подносиоцима изборних листа 

48 часова по доношењу 

2.16. Замена члана бирачког одбора најкасније 24. 04. 2020. у 20 

часова 

2.17. Доношење решења о закључењу бирачког списка и 

утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. ЗОЈБС) 

10. 04. 2020. године 

2.18. Достављање решења о закључењу бирачког списка 

Изборној комисији општине Оџаци (члан 17. став 2. 

ЗОЈБС) 

11. 04. 2020. године 

(у року од 24 сата од 

закључења бирачког 

списка) 

2.19. Објављивање у „Службеном листу општине Оџаци" 

укупног броја бирача (члан 18. ЗОЈБС) 

одмах по добијању решења 

о закључењу бирачког 

списка 

2.20. Пријем оверених и штампаних извода из дела бирачког 

списка (члан 19. став 1. ЗОЈБС) 

 (најкасније 48 сати од 

закључења бирачког 

списка) 

2.21. Доношење решења на којима се заснивају промене у 

бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 20. 

став 1. ЗОЈБС) 

од закључења бирачког 

списка до 23. 04. 2020.  у 24 

часа 

2.22. Пријем у Изборној комисији решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка 

(члан 20. став 2. ЗОЈБС) 

до 23. 04. 2020. у 24 часа 

(48 сати пре дана избора) 

2.23. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу општине 

Оџаци" коначног броја бирача у општини Оџаци (члан 20. 

став 2. ЗОЈБС) 

одмах по истеку рока за 

пријем решења на којима се 

заснивају промене у 

бирачком списку по 

закључењу бирачког списка 

 

3. Посматрачи 

3.1. Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење 

избора    

17. 04. 2020. 

 

4. Спровођење избора 

4.1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора (члан 54. став 1. ЗОИНП) 

најкасније 20. 04. 2020.  у 24 

часа 

4.2. Припрема изборног материјала најкасније 22. 04. 2020.  у 24 

часа 

4.3. Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 62. 

став 2. ЗОИНП) 

најкасније 23. 04. 2020.  у 24 

часа (најкасније 48 сати пре 

одржавања избора) 

4.4. „Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде (члан 

5. став 3. ЗОИНП) 

од 23. 04. 2020. у 24 часа до 

затварања бирачких места 

26.04. 2020 у 20 часова 

4.5. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. 

ЗОИНП) 

26. 04. 2020., од 7 до 20 

часова 

 

5. Утврђивање и објављивање резултата избора 

5.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Изборној комисији (члан 

одмах по утврђивању 

резултата гласања, а 
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38. ст.1 ЗОЛИ) најкасније 27. 04. 2020. у 04 

часа 

5.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији (члан 

39. ст.2 ЗОЛИ) 

најкасније у року од шест 

часова од достављања 

извештаја са бирачких 

места 

5.3. Утврђивање укупног броја бирача уписаних у бирачки 

списак, броја бирача који су гласали на бирачким местима, 

броја бирача који су гласали ван бирачког места, укупног 

броја примљених гласачких листића, укупног броја 

неважећих гласачких листића, укупног броја важећих 

гласачких листића и броја гласова датих за сваку изборну 

листу (члан 39. ст. 1 ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких места 

5.4. Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној 

листи и расподела одборничких мандата (члан 41. ст.1 и 4. 

ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких места 

5.5. Објављивање резултата избора у „Службеном листу 

општине Оџаци" (члан 44. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких места 

5.6. Расписивање поновних избора од стране ИК у случају да 

ИК или Управни суд  пониште изборе због неправилности 

у спровођењу избора (члан 50. ст.4. ЗОЛИ) 

одмах по доношењу одлуке 

о поништавању 

5.7. Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд  

пониште изборе због неправилности у спровођењу избора 

(члан 50. ст.1. и 3. ЗОЛИ) 

03.05. 2020., односно у року 

од седам дана од дана 

утврђивања неправилности 

у изборном поступку 

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку поновљеног 

гласања 

 

6. Заштита изборног права 

6.1. Подношење приговора Изборној комисији од стране бирача, 

кандидата или предлагача, због неправилности у поступку 

кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања 

резултата избора (члан 52. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

кад је донета одлука, 

извршена радња или 

учињен пропуст 

6.2. Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. 

ЗОЛИ) 

у року од 48 часова од 

часа пријема приговора 

6.3. Жалба Управном суду против решења изборне комисије по 

приговору (члан 54. ст. 1. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од 

пријема решења 

6.4. Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. 

став 2. ЗОЛИ) 

у року од 12 часова од 

пријема жалбе 

6.5. Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. ЗОЛИ) у року од 48 часова од 

пријема жалбе 

 

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

7.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу 

на изборној листи, почев од првог кандидата са листе(члан 

43. ЗОЛИ) 

у року од десет дана од 

дана објављивања укупних 

резултата избора 

7.2. Издавање уверења о избору за одборника Скупштине 

општине Оџаци (члан 45. ЗОЛИ) 

одмах по додели мандата 

 

8. Извештавање Скупштине 
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8.1. Подношење извештаја Скупштини  општине Оџаци о 

спроведеним изборима и достављање података о спровођењу 

и резултатима избора министарству надлежном за послове 

локалне самоуправе и републичком органу надлежном за 

послове статистике (члан 15. став 1. тачка 10. и 11. ЗОЛИ) 

непосредно по завршетку 

избора 

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56. 

ст.3. ув.ст.1. ЗОЛИ) 

на конститутивној 

седници која се сазива у 

року од 15 дана од дана 

објављивања резултата 

избора 

  

Овај роковник ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу Општине 

Оџаци" и на званичној интернет презентацији општине Оџаци. 

 

Изборна комисија општине Оџаци 

 

 

Број:  013-1-3/ 2020 

Дана: 04. 03. 2020. године 

ОЏАЦИ 

 

                    Председник  

                                                                            дипл.правник Данијела Лазор с.р. 
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