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одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 9. став 5. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину  средину  („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 40. 

став 1. тачка 5. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр 20/19), тачке 5. Одлуке о 

распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци („Сл. 

Гласник РС“, број 14/20, Привремени орган општине Оџаци, по прибављеном мишљењу Комисије за 

планове, на 6. седници одржаној 01.04. 2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Оџаци (у даљем тексту: Измена и 

допуна Просторног плана). 

 

Члан 2. 

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Просторног плана, а коначна 

граница обухвата ће се дефинисати у фази израде Нацрта Измена и допуна Просторног плана. 

 

Оквирна граница је дефинисана границом обухвата Плана детаљне регулације спортско рекреативно 

туристичког комплекса „Штранд“ код Богојева („Сл. лист општине Оџаци“, број 16/12). Оквирна 

површина Измена и допуна Просторног плана износи П=38,22 ha. 

 

За почетну тачку описа утврђена је тачка на тромеђи катастарских парцела број 3046, 2093/2 и 3141 К.о. 

Богојево. Од ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у правцу североистока, југоисточном 

међном линијом к.п. број 3046 К.о. Богојево, до тромеђе к.п. број 3037/2, 2094 и 3046 К.о. Богојево. Од 

ове тачке, граница, скреће у правцу југоистока, прати југозападну међну линију к.п. број 3037/2 К.о. 

Богојево, до тромеђе к.п. 2094, 3037/2 и 3004 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница грађевинског подручја 

се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 2094, 3004 и 2106 К.о. Богојево. Од ове тачке, 

граница се креће у приближно истом правцу до четворомеђе к.п. број 2094, 2106, 3119/1 и 3119/2 К.о. 

Богојево. Од ове тачке, граница скреће у правцу североистока, пресеца пут и долази до тромеђе к.п. 

3119/1, 1994 и 3124 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница скреће у правцу југоистока, источном међнбом 

линијом к.п. број 3124 К.о. Богојево, до тромеђе к.п. број 3124, 1990 и 1991 К.о. Богојево. Од ове тачке, 

граница грађевинског подручја, се креће у приближно истом правцу, североисточном међном линијом 

к.п. број 3124 К.о. Богојево до тромеђе к.п. број 3124, 1988 и 1987 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница 

скреће у правцу југозапада, пресеца путеве и долази до тромеђе к.п. број 3125, 2122/7 и 2123К.о. 

Богојево. Од ове тачке, граница скреће у правцу југа, међном линијом к.п. број 2122/7 и 2123 К.о. 

Богојево и долази до тромеђе к.п. број 2122/7, 2123 и 3127 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница скреће у 

правцу истока и долази до тромеђе к.п. број 3127, 3124 и 3141 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница 

скреће у правцу запада, прати северну међну линију к.п. број 3141 К.о. Богојево и долази до тромеђе к.п. 

број 2120, 2121 и 3141 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно 

истом правцу до тромеђе к.п. број 2120, 3141 и 3119/2 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница грађевинског 

подручја се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 3119/2, 3141 и 2071 К.о. Богојево. Од 

ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно истом правцу, прати северну међну 

линију к.п. број 3141 К.о. Богојево и долази до тромеђе к.п. број 2072, 2070 и 3141 К.о. Богојево. Од ове 

тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 2070, 

2069 и 3141 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно истом 

правцу до тромеђе к.п. број 2069, 2068 и 3141 К.о. Богојево.  Од ове тачке, граница грађевинског 

подручја се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 2066, 2068 и 3141 К.о. Богојево. Од 

ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 2065, 

2066 и 3141 К.о. Богојево. Од ове тачке, граница грађевинског подручја се креће у приближно истом 

правцу до тромеђе к.п. број 2065, 2093/2 и 3141 К.о. Богојево. Од ове тачке граница се креће у 
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приближно истом правцу, прати северну међну линију к.п. број 3141 К.о.Богојево и долази до почетне 

тачке. 

Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Просторног плана је саставни део ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана дати су Регионалним 

просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 22/11). 

Графички део Измена и допуна Просторног плана израђује се на топографским картама, а у зависности 

од потребног нивоа детаљности користиће се оверен катастарски план,односно оверени катастарско-

топографски план. 

Члан 4. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измена и допуна 

Просторног плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и 

усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

Циљ израде Измена и допуна Просторног плана је преиспитивање намене земљишта и организације 

садржаја дефинисаних Планом детаљне регулације спортско рекреативно туристичког комплекса 

„Штранд“ код Богојева („Сл. лист општине Оџаци“, број 16/12), уз увођење нових намена како би се 

створили услови за рационално киришћење простора у складу са конкретним потребама корисника 

простора.  

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева 

оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, заштита подручја и усклађивање са постојећим 

и планираним ограничењима, наменама и потребама корисника простора. 

 

Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Просторног плана је 120 дана од доставе обрађивачу 

Извештаја о обављеном раном јавном увиду и доставе неопходних подлога и услова за израду Измена и 

допуна Просторног плана. 

Члан 8. 

Средства за израду Измена и допуна Просторног плана обезбеђује финансијер „ĆOJDER INVEST“ doo 

Novi Sad (матични број 21313815). 

Члан 9. 

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Општинска управа општине Оџаци. 

 

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију 

„AndzorEngineering“ д.о.о, Нови Сад, ул. Иве Андрића бр.13. 

 

Члан 10. 

После доношења ове Одлуке, носилац израде Измена и допуна Просторног плана, орган надлежан за 

послове урбанизма Општине Оџаци -  организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом 

израде Измена и допуна Просторног плана, могућим решењима за развој простора, као и ефектима 

планирања, а у поступку оглашавања раног јавног увида. 

 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца Измена и допуна Просторног 

плана и траје 15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 

 

Члан 11. 
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Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Просторног плана подлежу 

стручној контроли и излажу се на јавни увид. 

 

Излагање Измена и допуна Просторног плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном 

листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Оглас о излагању Измена и допуна Просторног плана на 

јавни увид ће садржати податке о времену и месту излагања Измена и допуна Просторног плана на 

јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене 

и допуне Просторног плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 

Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину Измена и допуна Просторног плана општине Оџаци, које је донело Одељење за урбанизам, 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинскe управе општине Оџаци, под бројем 350-3-

1/2020-01 дана 11.03.2020.године. 

Члан 13. 

Измена и допуна Просторног плана ће бити сачињена у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест)  

примерака у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних и оверених Измена и допуна 

Просторног плана у аналогном облику и по један примерак у дигиталном облику чувати у својој архиви 

Обрађивач и Инвеститор, а преостали примерци ће се чувати у органима Општинске управе општине 

Оџаци. 

Члан 14. 

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

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-18/2020-II                                                           Председник Привременог органа 

Дана: 01.04.2020.године                                                                  Горан Николић с.р. 
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На основу члана 9. Став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 US, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), и члана 81. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, 

број 2/19), члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, број 20/17) и Решења број  03-2-7-5/2020-IV, Општинска управа општине Оџаци, 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

  

О НЕ ПРИСТУПАЊУИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

1. Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна 

Просторног плана општине Оџаци (у даљем тексту Измена и допуна Просторног плана). 

 

2. Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Општинска управа општине Оџаци. 

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију 

„Andzor Engineering“ д.о.о, Нови Сад, ул. Иве Андрића бр. 13. Ефективан рок за израду Нацрта 

Измена и допуна Просторног плана је 120 дана од доставе обрађивачу Извештаја о обављеном 

раном јавном увиду и доставе неопходних подлога и услова за израду Измена и допуна 

Просторног плана. 

 

3.  Средства за израду Измена и допуна Просторног плана обезбеђује финансијер „ĆOJDER 

INVEST“ doo Novi Sad (матични број 21313815). 

 

4. Оквирну границу обухвата Плана чине катастарске парцеле број 2065, 2066, 2067/1, 2067/2, 2068, 

2069, 2070/2, 2070/3, 2070/4, 2070/6, 2070/7, 2070/8, 2071, 2072/1, 2072/2, 2073/1, 2073/2, 2073/3, 

2073/4, 2073/5, 2073/6, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10, 2073/11, 2073/12, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 

2074/4, 2074/5, 2074/6, 2074/7, 2075/1, 2075/2, 2076/1, 2076/2, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 

2080/2, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2081/4, 2082/1, 2082/2, 2083/1, 2083/2, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 

2085/2, 2086/2, 2087/1, 2087/2, 2088/1, 2088/2, 2089/1, 2089/2, 2090, 2091, 2092, 2093/1, 2093/2, 

2094, 2107, 2108, 2109, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119/1, 2119/2, 2120, 2121, 

2122/1, 2122/2, 2122/3, 2122/4, 2122/7, 2122/8, 2122/9, део 3038, 3127, део 3038,   део 3125, део 

3125 К.О. Богојево. 

Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 38,22ha. 

 

5. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, узимајући у обзир 

податке наведене у овом решењу као и Мишљење Одељења за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине број 501-3/20-05 од 10.03.2020.године, утврдило је да Измена и допуна 

Просторног плана не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
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предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. 

став 1. и став 2., а у вези са чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), те да не постоји могућност значајних утицаја 

предметног плана на животну средину, ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски 

свет на подручју обухвата плана. 

6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Оџаци 

и биће објављено у „Службеном листу општине Оџаци“ истовремено са Одлуком о изради 

Плана. 

 

Руководилац Одељења 

дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић с.р. 

 

72. На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. Закона смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), Уредбе о саставу 

и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 98/2010), члана 40. став 1. 

тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 02/2019), члана 5. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр. 17/2017) и тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и 

образовању Привременог органа општине Оџаци („Сл.гласник РС“, бр. 14/20), Привремени орган 

општине Оџаци на  4.  седници одржаној 16.03.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

I 

Разрешавају се : 

                      1. ВАСИЉКОВИЋ мр ЛАТИНКА, са дужности Команданта штаба, 

                      2. ЂАКОВИЋ ГОРАН, са дужности члана штаба, 

                      3. ЛЕПОЈИЋ МИЛОЈЕ, са дужности члана штаба,  

                      4. РАДИВОЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ, са дужности члана штаба, 

                      5. АНЂЕЛКОВИЋ-ПЕТРОВИЋ СЛАВКА, са дужности члана штаба, 

                      6. ГОЈИЋ ЈАСМИНА, са дужности члана штаба, 

                      7. МИЈАТОВИЋ ГОРАН, са дужности члана штаба. 

 

II 

Постављају се: 

                     1. НИКОЛИЋ ГОРАН,  председник Привременог органа, за Команданта штаба 

                          (по положају), 

                     2. СТАНИШИЋ МИЛОРАД, члан Привременог органа, за члана штаба,  

                     3. МЛАДЕНОВИЋ ЉИЉАНА, секретар ОО Црвеног крста, за члана штаба, 

                     4. ВАЈАГИЋ ВЕЉКО, , АД „ХИПОЛ“, за члана штаба, 

                     5. ГРУЈИЧИЋ ВЛАСКО, члан Привременог органа, за члана штаба 
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III 

Доношењем овог Решења врши се измена и допуна Решења о постављењу чланова штаба бр. 02-

53/2015-II од 11.05.2015. године, и Решења о разрешењу и постављењу чланова општинског Штаба за 

ванредне ситуације општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци“, бр 16/17, 25/17 и 9/19). 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 02-88/2020-II      Председник Привременог органа 

Дана: 16.03.2020. године      Горан Николић с.р. 

ОЏАЦИ 

 

73. На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. Закона смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), Уредбе о саставу 

и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 98/2010), члана 40. став 1. 

тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 02/2019), члана 5. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр. 17/2017) и тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и 

образовању Привременог органа општине Оџаци („Сл.гласник РС“, бр. 14/20), Привремени орган 

општине Оџаци на  5.  седници одржаној 19.03.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

I 

Разрешава се : 

                      1. мајор ВУЧИНИЋ ДРАГАН, представник I Центра за обуку Сомбор, са дужности члана 

штаба. 

 

 

 

II 

Поставља се: 

1. мајор ЈЕВТИЋ МИОМИР,  председник I Центра за обуку Војске Србије Сомбор, за 

члана штаба, 

2. ТЕОДОРА ЈАКОВЉЕВИЋ, инспектор за заштиту животне средине, за члана штаба. 

      

 

III 

Доношењем овог Решења врши се измена и допуна Решења о постављењу чланова штаба бр. 02-

53/2015-II од 11.05.2015. године, и Решења о разрешењу и постављењу чланова општинског Штаба за 

ванредне ситуације општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци“, бр 16/17, 25/17, 9/19 и 6/20). 
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IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 02-89/2020-II      Председник Привременог органа 

Дана: 19.03.2020. године      Горан Николић 

ОЏАЦИ 

 

 74. На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. Закона смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), Уредбе о саставу 

и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 98/2010), члана 40. став 1. 

тачка 40. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 02/2019), члана 5. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“, бр. 17/2017) и тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и 

образовању Привременог органа општине Оџаци („Сл.гласник РС“, бр. 14/20), Привремени орган 

општине Оџаци на  6.  седници одржаној 01.04.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

I 

Разрешава се : 

                      1. мајор ЈЕВТИЋ МИОМИР, представник I Центра за обуку Сомбор, са дужности члана 

штаба. 

 

II 

Поставља се: 

1. капетан КУКИЋ НОВАК,  председник I Центра за обуку Војске Србије Сомбор из В.П. 

1423, за члана штаба.     

                  

III 

Доношењем овог Решења врши се измена и допуна Решења о постављењу чланова штаба бр. 02-

53/2015-II од 11.05.2015. године, и Решења о разрешењу и постављењу чланова општинског Штаба за 

ванредне ситуације општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци“, бр 16/17, 25/17, 9/19 и 6/20). 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-90/2020-II      Председник Привременог органа 

Дана: 01.04.2020. године      Горан Николић с.р. 

ОЏАЦИ 
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75. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа општине Оџаци („Слжбени гласник РС“  број 14/2020) и члана 40. став 1. тачка 65.,  

Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци” брoj 2/2019), Привремени орган општине Оџаци, је 

на 6. седници, одржаној дана 01.04.2020. године, донео: 

                                                                                                                             

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину Јавне установе „Спортски центар Оџаци“  број: 

139-2/2020 oд 18.03.2020. године. 

 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-14-1/2020-II 

Дана: 01.04.2020. године                                               Председник Привременог органа, 

ОЏАЦИ       Горан Николић с.р. 

 

 

76. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа општине Оџаци („Слжбени гласник РС“  број 14/2020) и члана 40. став 1. тачка 65.,  

Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци” брoj 2/2019), Привремени орган општине Оџаци, је 

на 6. седници, одржаној дана 01.04.2020. године, донео: 

                                                                                                                             

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Оџаци за 2019. годину oд 12.03.2020. године. 

 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-14-2/2020-II 

Дана: 01.04.2020. године     Председник Привременог органа,  

ОЏАЦИ        Горан Николић с.р. 
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77. На основу тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа општине Оџаци („Слжбени гласник РС“  број 14/2020) и члана 40. став 1. тачка 65. 

Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци” брoj 2/2019), Привремени орган општине Оџаци, је 

на 6. седници, одржаној 01.04.2020. године, донела: 

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци, број: 

551-58-1/2020-01-4 oд 27.02.2020. године. 

II 

Овај Закључак објавити у „Службеном  листу општине Оџаци”. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-14-3/2020-II 

Дана: 01.04.2020. године      Председник Привременог органа, 

ОЏАЦИ                Горан Николић с.р. 

 

 

78. На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» 

брoj: 2/19) и тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању 

Привременог органа општине Оџаци („Слжбени гласник РС“  број 14/2020),  Привремени орган 

општине Оџаци, је на 6. седници, одржаној дана 01.04.2020.године, донела следећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2019. 

годину ЈКП „Услуга“ Оџаци, број: 22-НО/20 од 21.02.2020. године.   

 

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-14-5/2020-II 

Дана: 01.04.2020.године         Председник Привременог органа, 

    О Џ А Ц И              Горан Николић   с.р. 

        
 ____________________________________________________________  
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