
     
 

` 
 
 
 
 
 
 

 

 
Акта Скуштине општине Оџаци 

 
Акта Општинског већа општине Оџаци 

118. Решење о образовању Комисије за израду нацрта Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину 

301. 

119. Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини без правног основа на територији општине Оџаци 

302. 

 
Акта Председника  општине Оџаци 

120. Одлука о измени Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. 
годину 

304. 

121. Одлука о измени Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. 
годину 

305. 

122. Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката и утврђивање 
предлога о додели средстава  поднетих на Јавни позив за учешће на Конкурсу за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања до 31.12.2015.  

307. 

 

Акта Комисије за кадровска, административна 
 питања и радне односе  

123. Решење о измени Решења о коефицијентима  за обрачун и исплату плата 
изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Оџаци 

308. 

124. Решење о допуни Решења о накнадама за рад и другим примањима одборника 
Скупштине општине, чланова радних тела Скупштине општине Оџаци и чланова 
Општинског већа  

308. 

 
 
 
 

 
Година :    XLX 

О  Џ  А  Ц  И 
28. АВГУСТ 2015 . ГОДИНЕ 

Број  11 

Рeдни 
број 

Назив акта 
Стра- 

на 

115. Одлука о ребалансу буџета општине Оџаци за 2015. годину 298. 

116. 
Одлука о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за 
информисање „Информативни центар Оџаци“ Оџаци 

300. 

117. 
Закључак о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2015. годину 

300. 
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115. На основу  члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07 и 83/2014-др. закон), члана 39. став 
1. тачка 2. Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 17/08 и 27/10), Скупштина 
општине Оџаци на 31. седници одржаноj  28.08.2015. године, донела је 

  
О  Д  Л  У  К  У  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине Оџаци», број 23/14, 2/15, 
5/15, 7/15 и 10/15), у члану 1.: 

- у табели Приходи и примања, расходи и издаци буџета: 
- 1. текући расходи – економска класификација 4 у колони 3 – Средства из буџета 2015. износ од 

„820.393.108“ замењује се износом од „828.993.108“; 
- 1.4. Субвенције – економска класификација 45 у колони 3 – Средства из буџета 2015. износ од 

„56.713.880“ замењује се износом од „65.313.880“; 
- 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине – економска класификација 5 у колони 3 – Средства из 

буџета 2015. износ од „223.494.500“ замењује се износом од „214.894.500“. 
 

Члан 2. 
 У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине Оџаци», број 23/14, 2/15, 
5/15, 7/15 и 10/15), у члану 2.:  

- у табели, у реду “Локални развој и просторно планирање“ у колони „Средства из буџета“ износ од 
„94.393.798“ замењује се износом од „85.793.798“ и у колони „Укупна средства“ износ од „94.393.798“ 
замењује се износом од „85.793.798“; у реду „Комунална делатност“ у колони „Средства из буџета“ износ од 
„150.978.180“ замењује се износом од „156.078.180“ и у колони „Укупна средства“ износ од „150.978.180“ 
замењује се износом од „156.078.180“; у реду „Путна инфраструктура“ у колони „Средства из буџета“ износ од 
„31.245.200“ замењује се износом од „34.745.200“ и у колони „Укупна средства“ износ од „31.245.200“ 
замењује се износом од „34.745.200“. 

 
Члан 3. 

У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине Оџаци», број 23/14, 2/15, 
5/15, 7/15 и 10/15), у члану 4. у табели „Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016., и 
2017. годину“, А. капитални пројекти, 511 – Зграде и грађевински објекти, 1. Дирекција за изградњу ставка 
редни број: 

- 1/23 – Капитално одржавање зграда и објеката, у колони 4 – износ од „8.232.570“ замењује се износом 
од „3.932.570“; 

- 1/24 – Пројектно планирање, у колони 4 – износ од „7.000.000“ замењује се износом од „2.700.000“. 
 

Члан 4. 
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине Оџаци», број 23/14, 2/15, 

5/15, 7/15 и 10/15), у члану 6. у табели „Расходи и издаци по наменама“: 
- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 451 – Субвенц. јав. нефинансиј. 

предуз. и орган. износ од „56.713.880“ се замењује износом „65,313,880“; у колони 5 – „Укупна средства“ 
економска класификација 451 – Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган. износ од „56.713.880“ се замењује 
износом „65,313,880“; у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 45“ износ од „56.713.880“ се замењује 
износом „65,313,880“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 45“ износ од „56.713.880“ се замењује 
износом „65,313,880“; 

- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти износ од „161.831.804“ се замењује износом „103,631,198“; у колони 5 – „Укупна средства“ економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти износ од „161.831.804“ се замењује износом 
„103,631,198“; додаје се нови ред економска класификација 464 - „Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања“ у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ и у колони 5 – „Укупна средства“ у износу од 
„58.200.606“;  

- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ - „Укупно 4“ износ од „820,393,108“ се замењује износом 
„828,993,108“; у колони 5 – „Укупна средства“ - „Укупно 4“ износ од „846.622.258“ се замењује износом 
„855.222,258“; 
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- у колони 3 – „Средства из буџета 2015“ економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 
износ од „111.889.692“ се замењује износом „103.289.692“; у колони 5 – „Укупна средства“ економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од „111.889.692“ се замењује износом „103.289.692“; 

- у колони 3–„Средства из буџета 2015“-„Укупно 5“ износ од „223.494.500“ се замењује износом 
„214.894.500“;у колони 5–„Укупна средства“-„Укупно 5“ износ од „225.776.500“ се замењује износом 
„217.176.500“; 

Члан 5. 
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине Оџаци», број 23/14, 

2/15,5/15, 7/15 и 10/15), у члану 7. у табели „РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА“: 
Раздео 1., Глава 8., функција 620 – Развој заједнице – ЈП „Дирекција за изградњу“ Оџаци, 1101 Програм 

1: Локални развој и просторно планирање, 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање: 
- позиција 262– економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – у колонама 8 и 10 

износи од „50.000.000“ замењују се износима од „41.400.000“; 
- „Укупно за програмску активност 1101-0001“ у колонама 8 и 10 износи од „94.393.798“ замењују се 

износима од „85.793.798“; 
- „Укупно за Програм 1“ у колонама 8 и 10 износи од „94.393.798“ замењују се износима од 

„85.793.798“; 
- „Укупно за функцију 620“ у колонама 8 и 10 износи од „169.681.068“ замењују се износима од 

„161.081.068“; 
 

Раздео 1., Глава 10.01., функција 620 – Развој заједнице – Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци у 
оквиру Програма 2 отвара се нова програмска активност: 

- 0601-0002 Управљање отпадним водама, отвара се нова позиција: 
- 290/5 – економска класификација 451 – Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган. – камион за отпадне 

воде - у колонама 8 и 10 додају се износи од „5.100.000“; 
- „Укупно за програмску активност 0601-0002“ у колонама 8 и 10 додају се износи од „5.100.000“; 
- „Укупно за Програм 2“ у колонама 8 и 10 износи од „74.090.000“ замењују се износима од 

„79.190.000“; 
- „Укупно“ у колонама 8 и 10 износи од „85.280.400“ замењују се износима од „90.380.400“; 

 
Раздео 1., Глава 10.05., функција 620 – Развој заједнице – Јавно комунално предузеће „Брестком“: 
- 0701 Програм 7: Путна инфраструктура, 0701-0002 Одржавање путева, отвара се нова позиција: 
- 323/1 – економска класификација 451 – Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган. – по прогр. скупш. 

– опремање зимске скужбе - у колонама 8 и 10 додају се износи од „3.500.000“; 
- „Укупно за програмску активност 0701-0002“ у колонама 8 и 10 износи од „2.200.000“ замењују се 

износима од „5.700.000“; 
- „Укупно за Програм 7“ у колонама 8 и 10 износи од „2.200.000“ замењују се износима од „5.700.000“; 
- „Укупно“ у колонама 8 и 10 износи од „25.110.000“ замењују се износима од „28.610.000“; 
- „Укупно глава 10 – Развој заједнице – функција 620“ у колонама 8 и 10 износи од „173.410.220“ 

замењују се износима од „182.010.220“; 
 

Раздео 1., Глава 19, функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту: 
- Уместо 463 „Трансфери осталим нивоима власти“ уписује се 464 „Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања“: 
- позиција 367 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 368 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 369 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 370 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 371 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 372 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 373 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 374 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 375 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 375/1 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 375/2 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
-    позиција 375/3 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 375/4 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  
- позиција 375/5 мења се економска класификација, уместо 463 гласи 464;  

 
 



       “Службени лист општине Оџаци”  11/2015     28.08.2015.године 
 

 300

Члан 6. 
Ова  Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу» општине Оџаци. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 
Број:011-38/2015-II 
Дана:28.08.2015. године      Председник Скупштине општине 
ОЏАЦИ         Горан Ђаковић,с.р. 
 
 

116. На основу члана 21.став 7. a у вези са чланом  29. став 2.Закона о приватизацији (''Сл. Гласник 
РС'' бр. 83/2014 и 46/2015 ), члана 142. став 1.  Закона о јавном информисању и медијима ( ''Сл. Гласник 
РС“ бр. 83/2014), члана 32. став 1. тачка 6. и 20.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' 
бр.129/07) ,  члана 39. став 1.тачка 7. и 33. Статута општине Оџаци (''Сл. општине Оџаци'' бр: 17/08 и 
27/10), Скупштина општине  Оџаци, на 31.седници одржаној дана 28.08.2015.године доноси 

 
OДЛУКУ  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ   
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

''ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ'' ОЏАЦИ 
 

Члан 1. 
 У члану 1. Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за информисање 
„Информативни центар Оџаци“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број: 2/15, 5/15 и 9/15) после 
става 3. додаје се нови став 4. који гласи:  

„Ако капитал, односно имовина, не буде продата за цену из става 3. овог члана, даје се 
сагласност Агенцији за приватизацију да објави нови јавни позив у року од 15 дана од дана проглашења 
поступка продаје неуспешним с тим да почетна цена износи 70% од процењене вредности капитала , 
односно имовине, из става 3. овог члана“. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Оџаци''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
Број: 011-39/2015-II 
Дана:28.08.2015.године 
ОЏАЦИ                  Председник Скупштине,  
          Горан Ђаковић,с.р. 

 
  

117. На основу члана  50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) и 
члана 39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр.17/08 и 27/10), 
Скупштина општине Оџаци, на 31. седници одржаној 28.08.2015. године, доноси следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

I 
 ДАЈЕ СЕ  сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац  за 2015. годину број 22-НО/2015 од 20.08.2015. године. 
 

II 
 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 

Број:06-63-1/2015-II 
Дана:28.08.2015 . године 
    О Џ А Ц И      Председник Скупштине, 

            Горан Ђаковић,с.р.    
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118. На основу  члана 60. став 1. тачка  8. Статута општине Оџаци ( “Сл.лист општине Оџаци” бр. 
17/08 и 27/10) , а у вези са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ 
број 62/06 и 41/09),  Општинско веће општине Оџаци  на 72. седници одржаној дана  29.07.2015. године 
доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА  ИЗРАДУ НАЦРТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
I 

 Образује се стручна Комисија за израду нацрта Годишњег програма заштите,  уређења и 
коришћења  пољопривредног земљишта у општини Оџаци (у даљем тексту: Комисија) за 2016. годину.   
 

II 
 Комисију  чини председник и  8 чланова и то:  

1. Председник Комисије Дробац Марко,  
И чланови Комисије: 
2. Карановић Зорица, члан, 
3. Хајду Андрија, члан, 
4. Микић Вишња, члан, 
5. Димитријевић Данка, члан, 
6. Бањеглав Звонко, члан, 
7. Гојић Борислав, члан,  
8. Лазор Данијела, члан и  
9. Баста Драгана, члан. 

 
III 

 Задатак Комисије  је да изради нацрт  Годишњег програма  заштите,  уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2016. годину, који ће утврдити врсту  и обим радова које треба  
извршити у 2016. години, динамику  извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке 
који се односе на пољо-привредно земљиште у државној својини у складу са чланом 60. став 6. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Сл. гласник Републике Србије” бр. 62/06 и 41/09) и прибави мишљење 
Комисије из члана 60.став 3.Закона о пољопривредном земљишту.  
 

IV 
 Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Багрјана Стоименов 
Миленковић, радник Општинске управе.    
 

V 
  Овлашћује се Председник општине Оџаци да у случају потребе донесе  Решење о разрешењу и 
именoвању председника или члана Комисије из тачке II ове Одлуке и да утврди накнаду за рад 
председника и чланова Комисије. 
 

VI 
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
 Број:02-71/2015-III 

Дана:29.07.2015.године 
О Џ А Ц И            Председник Општинског већа, 

              Душан Маријан,с.р. 
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119. На основу члана 46.став 1.тачка 4.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 
83/2014-др. закон),члана 60.став 1.тачка 4.Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“ бр.17/08 
и 27/10),Општинско веће општине Оџаци је на 73.седници,одржаној дана 21.08.2015. године донело 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног 
основа на територији општине Оџаци 

 
Члан 1. 

           Овим решењем утврђује се накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа у поступку вансудског поравнања , по једном хектару површине, културе 
„њива“, „ливада“, „пашњак“, „рибњак“, „трстик-мочвара“ по класама, у производној економској години  
2008/2009, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 на територији општине Оџаци  за пољопривредно 
земљиште које никад није било предмет јавног надметања односно никад није било у Годишњем 
програму заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта или је било предмет јавног 
надметања али га нико није излицитирао. 

Члан 2. 
          За производну 2008/2009  накнада по једном хектару културе „њива“,  „ливада“,  „пашњак“ и 
„трстик-мочвара све класе, је утврђена у еврима, прерачунаваће се у динарима по средњем курсу НБС 
на дан плаћања. 

КУЛТУРА И КЛАСА ЦЕНА ПО 1ХА 
ЊИВА:  

1.класе 380,13€ 
2. 362,85€ 
3. 345,57€ 
4. 328,29€ 
5. 311,01€ 
6. 293,73€ 
7. 276,46€ 
8. 259,18€ 

ЛИВАДА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 259,18€ 

ПАШЊАК: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 259,18€ 

ТРСТИК-МОЧВАРА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 259,18€ 

 
          За приозводну 2011/2012 накнада по једном хектару културе „њива“,  „ливада“, „пашњак“ и 
„трстик мочвара“ све класе, је утврђена у еврима, прерачунаваће се у динарима по средњем курсу НБС 
на дан плаћања. 

КУЛТУРА И КЛАСА ЦЕНА ПО 1ХА 
ЊИВА:  

1.класе 97,44€ 
2. 93,02€ 
3. 88,59€ 
4. 84,16€ 
5. 79,73€ 
6. 75,30€ 
7. 70,87€ 
8. 66,44€ 

ЛИВАДА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 68,44€ 

ПАШЊАК: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 68,44€ 

ТРСТИК-МОЧВАРА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 68,44€ 
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   За приозводну 2013/2014 накнада по једном хектару културе „њива“,  „ливада“, „пашњак“ и „трстик 
мочвара“ све класе, је утврђена у еврима, прерачунаваће се у динарима по средњем курсу НБС на дан 
плаћања. 

КУЛТУРА И КЛАСА ЦЕНА ПО 1ХА 
ЊИВА:  

1.класе 237,98€ 
2. 227,16€ 
3. 216,34€ 
4. 205,52€ 
5. 194,71€ 
6. 183,89€ 
7. 173,07€ 
8. 162,25€ 

ЛИВАДА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 162,25€ 

ПАШЊАК: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 162,25€ 

ТРСТИК-МОЧВАРА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 162,25€ 

РИБЊАК: ЦЕНА ПО 1ХА 
 60€ 

 
           За производну 2014/2015 накнада по једном хектару културе „њива“,  „ливада“, „пашњак“ и 
„трстик мочвара“ све класе и  „рибњак“ је утврђена у еврима, прерачунаваће се у динарима по средњем 
курсу НБС на дан плаћања. 

КУЛТУРА И КЛАСА ЦЕНА ПО 1ХА 
ЊИВА:  

1.класе 688,15€ 
2. 656,87€ 
3. 625,59€ 
4. 594,31€ 
5. 563,03€ 
6. 531,75€ 
7. 500,47€ 
8. 469,19€ 

ЛИВАДА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 469,19€ 

ПАШЊАК: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 469,19€ 

ТРСТИК-МОЧВАРА: ЦЕНА ПО 1ХА 
Свих класа 469,19€ 

РИБЊАК: ЦЕНА ПО 1ХА 
 180€ 

 
Члан 3. 

         За одређивање предлога висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини, надлежно је Општинско веће. 
 

Члан 4. 
        Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Оџаци“. 
 
Број:02-75/2015-III 
Дана:21.08.2015.године  Председник Општинског већа 
Оџаци                                       Душан Маријан,с.р. 

 



       “Службени лист општине Оџаци”  11/2015     28.08.2015.године 
 

            304 

120. На основу члана 44. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014) и  члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине  Оџаци („Службени лист општине 
Оџаци “ бр. 17/08, 27/10), Председник општине Оџаци дана 30. јула 2015. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ  
О  ИЗМЕНИ  ЛОКАЛНОГ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I 
У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. годину 

(„Службени лист општине Оџаци“, бр. 3/2015, 5/2015, 9/2015) „Програми и мере активне политике 
запошљавања за 2015. годину“ у делу „Стручна пракса – стицање  практичних знања и вештина за 
самосталан рад у струци,  без заснивања радног односа“  

уместо:  
„За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 5.270.000,00 динара.“  

уписује се: 
„За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.“  
 

II 
У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. годину 

(„Службени лист општине Оџаци“ бр. 3/2015, 5/2015, 9/2015) „Средства за реализацију“ 
уместо: 
„За реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАПЗ средства су планирана Одлуком 

о буџету општине Оџаци за 2015. годину,  у укупном износу од 25.000.000,00 динара, раздео 1 глава 21 
1501 програм 3: локални економски развој 1501-0005 програмска активност: финансијска подршка 
локалном економском развоју.“ 

уписује се: 
„За реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАПЗ средства су планирана Одлуком 

о буџету општине Оџаци за 2015. годину,  у укупном износу од 25.730.000,00 динара, раздео 1 глава 21 
1501 програм 3: локални економски развој 1501-0005 програмска активност: финансијска подршка 
локалном економском развоју.“ 

 
А уместо 
„Одлуком о буџету општине Оџаци за 2015. годину издвојена су средства за спровођење мера 

активне  политике запошљавања у износу од 25.000.000,00  динара.“ 
уписује се: 
„Одлуком о буџету општине Оџаци за 2015. годину издвојена су средства за спровођење мера 

активне  политике запошљавања у износу од 25.730.000,00  динара.“ 
 

III 
У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. годину 

(„Службени лист општине Оџаци“ бр. 3/2015, 5/2015, 9/2015) „Средства за реализацију“, у делу 
„Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине Оџаци  за 
2015. годину“, у табеларном приказу, уместо: 
 

Број Мера активне политике запошљавања Средства 

1. Финансирање запошљавања приправника 1.130.000,00  
2. Организовање јавних радова 15.000.000,00 
3. Стручна пракса 5.270.000,00 
4. Обука  на захтев послодавца 2.000.000,00 
5. Ново запошљавање 1.600.000,00 

Укупно  25.000.000,00 
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уписује се: 

Број Мера активне политике запошљавања Средства 

1. Финансирање запошљавања приправника 1.130.000,00  
2. Организовање јавних радова 15.000.000,00 
3. Стручна пракса 6.000.000,00 
4. Обука  на захтев послодавца 2.000.000,00 
5. Ново запошљавање 1.600.000,00 

Укупно  25.730.000,00 

 
У текстуалном делу  
уместо:  
 „За реализацију програма стручне праксе, који је намењен  незапосленим лицима која се први 

пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, 
издвојена су средства у износу од 5.270.000,00 динара.“ 

уписује се: 
„За реализацију програма стручне праксе, који је намењен  незапосленим лицима која се први пут 

стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, издвојена 
су средства у износу од 6.000.000,00 динара.“ 

 
IV 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 
 
Број: 03-1-177/2015-I                          
Дана: 30.7.2015. године 
О Џ А Ц                                                                                                           Председник општине, 

                                                                           Душан Маријан,с.р. 
 
 
 

121. На основу члана 44. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014) и  члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине  Оџаци („Службени лист општине 
Оџаци “ бр. 17/08, 27/10), Председник општине Оџаци дана 19. августа 2015. године, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О  ИЗМЕНИ  ЛОКАЛНОГ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗАПОШЉАВАЊА  
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. годину 
(„Службени лист општине Оџаци“, бр. 3/2015, 5/2015, 9/2015, 11/2015) „Програми и мере активне 
политике запошљавања за 2015. годину“ у делу „Подстицање запошљавања младих путем 
финансирања запошљавања и стручног оспособљавања приправника за самосталан рад у струци“  

уместо:  
„За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 1.130.000,00 динара.“ 
уписује се: 
„За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 1.301.000,00 динара.“ 

 
II 

У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. годину 
(„Службени лист општине Оџаци“, бр. 3/2015, 5/2015, 9/2015, 11/2015) „Програми и мере активне 
политике запошљавања за 2015. годину“ у делу „Стручна пракса – стицање  практичних знања и 
вештина за самосталан рад у струци,  без заснивања радног односа“  

уместо:  
„За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.“  

уписује се: 
„За реализацију ове мере планирана су средства у износу од 5.829.000,00 динара.“  
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III 
 

У поглављу Локалног акционог плана запошљавања општине Оџаци за 2015. годину 
(„Службени лист општине Оџаци“ бр. 3/2015, 5/2015) „Средства за реализацију“, у делу „Предлог 
расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине Оџаци  за 2015. 
годину“, у табеларном приказу, уместо: 

 

Број Мера активне политике запошљавања Средства 

1. Финансирање запошљавања приправника 1.130.000,00 

2. Организовање јавних радова 15.000.000,00 
3. Стручна пракса 6.000.000,00 
4. Обука  на захтев послодавца 2.000.000,00 
5. Ново запошљавање 1.600.000,00 

Укупно  25.730.000,00 

 
  уписује се: 

Број Мера активне политике запошљавања Средства 

1. Финансирање запошљавања приправника 1.301.000,00 

2. Организовање јавних радова 15.000.000,00 
3. Стручна пракса 5.829.000,00 
4. Обука  на захтев послодавца 2.000.000,00 
5. Ново запошљавање 1.600.000,00 

Укупно  25.730.000,00 

 
У текстуалном делу  
уместо:  
„Општина је за запошљавање и стручно оспособљавање  приправника издвојила 1.130.000,00 

динара.“ 
уписује се:   
„Општина је за запошљавање и стручно оспособљавање  приправника издвојила 1.301.000,00 

динара.“  
 
А уместо: 
„За реализацију програма стручне праксе, који је намењен  незапосленим лицима која се први 

пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, 
издвојена су средства у износу од 6.000.000,00 динара.“ 

уписује се: 
„За реализацију програма стручне праксе, који је намењен  незапосленим лицима која се први пут 

стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, издвојена 
су средства у износу од 5.829.000,00динара.“ 
 

IV 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 
 
 
 
Број: 03-1-198/2015-I                          
Дана: 19.8.2015. године 
О Џ А Ц И        Председник општине, 

Душан Маријан,с.р. 
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122. На основу одредаба члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. Гласник РС”, број 
83/2014),члана 19.-23., а у вези са чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања број (“Сл. Гласник РС”, број 126/2014) и на основу 
члана 41.став 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС”, број 129/07) и члана 57. Став 
1. Тачка 12. Статута општине Оџаци (“Службени лист РС” бр. 17/08 и 27/10) Председник општине 
Оџаци доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

I 
ИМЕНУЈУ СЕ  чланови стручне Комисије за оцену пројеката и утврђивање предлога о додели 

средстава  поднетих на Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја из области јавног информисања до 31.12.2015.  

 
У Комисију се именују: 

1. Зорица Вишњић из Лознице, на предлог Пoсловног удружење асоцијације локалних 
независних медија “Lokal press”; 

2. Јелена Перковић из Петроварадина, на предлог  Пoсловног удружење асоцијације локалних 
независних медија “Lokal press”; 

3. Радослав Медић из Оџака, независни стручњак за медије, на предлог председника општине 
Оџаци. 
 

II 
Задатак комисије је да на првој седници изабере председника Комисије, који је дужан да 

координира и води рад седнице.  
Сваки члан комисије је дужан да независно изврши оцењивање приспелих пројеката за сваки 

пројекат понаособ и по сваком од критеријума. 
Након оцењивања пројеката на начин и по поступку из претходног става, Комисија је дужна да 

сачини предлог о расподели средстава са образложењем, потписан од стране свих чланова Комисије, и 
исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.  

Комисија је дужна да на писмени захтев председника општине у року одређеном у писменом 
захтеву, исправи неправилности или грешке и тако исправљен предлог достави председнику општине. 

Комисија о свом раду води записик. 
 

III  
Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије, који није 

члан Комисије и кога одређује председник општине Оџаци решењем. 
 
 

IV  
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

 
V 

Решење доставити: члановима Комисије ,објавити у „Службеном листу општине Оџаци “ и 
објавити на званичној интернет презентацији општине Оџаци. 

 
 

VI 
Овим Решењем ставља се на ван снаге Решење број  03-1- 202/2015-I од 21.08.2015. године. 

 
Број: 03-1- 214/2015-I  
Дана: 27.08.2015. године    
О Џ А Ц И   

Председник општине, 
        Душан Маријан,с.р.      
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123. На основу члана 37.Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), члана 1. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС“ бр. 34/2001), 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 52. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине 
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 20/08 и 28/10),Комисија за кадровска, административна 
питања и радне односе,на седници одржаној дана  25.08.2015. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ 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.)  у члану  5. став 1. 
алинеа 4. Која гласи „за заменика председника  Скупштине  општине  -  5,26 „. се брише, у истом члану 
став 2. се брише. 

 
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: 02-65/2015-II 
 Дана: 25.08. 2015. године 
     О Џ А Ц И       Председник Комисије,  
   Дипл.правник Снежана Седлар,с.р. 

 
 

124. На основу члана 38. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци) број 17/08 и 
27/10) и члана 52. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине 
Оџаци“ број 20/2008, 28/2010 и 1/2012), Комисија за кадровска, административна питања и радне 
односе,на седници одржаној дана  25.08. 2015. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О НАКНАДАМА ЗА РАД И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  И ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 
Члан 1. 

У Члану 3. став 3. Решења о накнадама за рад и другим примањима одборника Скупштине 
општине, чланова радних тела Скупштине општине Оџаци и чланова Општинског већа („Службени 
слист општине Оџаци“ број 1/2011,1/13 I 2/15) после речи  „Општине“ бришу се речи „и заменик 
председника Скупштине општине „ а остали део текста ставља се у једнину. 

У истом члану после става 3.  додаје се нови став 4. који гласи: 
„Одборници  односно чланови радних тела  запослени у  јавним службама или Општинској 

управи, немају  накнаду из става 1. овог члана. 
 

Члан 2. 
У Члану 4.  после става 2.додаје се нови став 3. Који гласи: 
„Одборнику – заменику председника Скупштине општине утврђује се месечна накнада која 

износи   60%  од нето плате председника Скупштине општине“. 
Досадашњи став 3. постаје став 4. мења се и гласи: 
„Председник Скупштине општине, када је на сталном раду у општини, и заменик председника 

Скупштине општине, док прима накнаду из става 3. овог члана немају право на  накнаду из става 1. 
овог члана“. 
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Члан 3. 
Учлану 5. После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Ако одборник или члан радног тела остварује право на накнаду путних трошкова по дтругом 

основу (запослење или учешће у раду органа јавних служни) за дан одржавања седнице Скупштине  
или седнице радног тела, немају право на накнаду путних трошкова из става 1. Односно става  2.овог 
члана. 

 
Члан 4. 

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- 68/2015-II 
Дана: 25.08. 2015. године   
О Џ А Ц И   
 
                                                                                          Председник Комисије,  
                                                                                  Дипл.правник Снежана Седлар,с.р. 
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