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82. На основу члана 13.став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( "Сл. гласник РС”, 

бр 10/13, 142/14, 103/15, и 101/16) , члана 8. Одлуке о ребалансу буџета општине Оџаци за 2021.годину 

(“Службени лист општине Оџаци” број 05/2021) и члана 15. став 1. тачка 9. и члана 40. став 1. тачка 4. Статута 

општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци” број 02/2019), по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-00-05172/2021-09 од 28.05.2021. године, 

Скупштина општине Оџаци на 13. седници одржаној 15.07.2021.године донела је 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ОЏАЦИ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Оџаци територијално припада ЗападноБачком 

округу АП Војводине, Републике Србије. Окружена је општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка 

Паланка, Бач, док је на реци Дунав граница са суседном Републиком Хрватском. Општина Оџаци се налази у 

Западном делу Бачке, на левој обали Дунава у дужини од 9,5 км, на 45°30′14” северне географске ширине и 

19°15′24” источне географске дужине. Територија општине Оџаци се простире на површини од 41.115, 89 ха. 

Састоји се од девет катастарских општина: К.о. Оџаци, К.о. Бачки Грачац, К.о. Бачки Брестовац, К.о. Српски 

Милетић, К.о. Богојево, К.о. Каравуково, К.о. Дероње, К.о. Ратково, К.о. Лалић. По величини територије, 

општина Оџаци спада међу мање општине на подручју АП Војводине. Општински центар, насеље Оџаци, се 

налази у средишту територије општине, док су остала насеља зракасто распоређена око општинског центра 

Општина Оџаци има изузетно повољан геостратешки положај због граничног прелаза са Републиком 

Хрватском (Богојево-Ердут) и близине границе са Мађарском (60 км удаљености од прелаза Бачки Брег). 

Општина Оџаци је лоцирана на више саобраћајница: Аутопут (Коридор Х): повезаност са Коридором Х, излаз 

на аутопут Е-75. Магистрални путеви: М-3 граница Србије са Републиком Хрватском (Богојево-Оџаци-Кула-

Србобран-Кикинда); М-18 граница Републике Србије са Мађарском (Бачки Брег-Сомбор-Оџаци-Бачка 

Паланка). Железничке линије: Оџаци-Нови Сад, Оџаци-Сомбор. Аеродром: Београд 139 км, Осијек (Република 

Хрватска) 55 км. Водни: Дунав, Коридор VII . Општина Оџаци се налази 59 км северозападно од Новог Сада, 

139 км северозападно од Београда, 296 км југозападно од Будимпеште. 

Природни услови и животна средина: Изузетно повољан географски положај општине Оџаци пружа повољне 

природне услове који обликују животну средину са карактеристикама условљеним пре свега умереном климом 

, плодним земљиштем и разноврсном флором и фауном.. Простор условно има три просторне целине, у односу 

на геоморфолошке карактеристике, начин коришћења, еколошке вредности и друге карактеристике и 

могућности: 1.)- Алувијална раван Дунава се простире на крајњем западном делу општине Оџаци, на левој 

обали Дунава. Простор алувијалне равни Дунава на овом сектору има висину која варира око 80 m н.м. Овај део 

простора општине је претежно ненасељен. Изузетак су објекти нижег комуналног ранга, железничка станица и 

викенд објекти. 2.)- Алувијална тераса је прелазни морфолошки елеменат и представља рељефну степеницу 

између ниже алувијалне равни на западу и више лесне терасе на истоку. На територији општине простире се у 

њеном југозападном делу, јужно од Каравукова и западно од Дероња. Висинска разлика између алувијалне 

равни и алувијалне терасе је незнатна. Надморска висина алувијалне терасе се креће у просеку између 82 и 83 

метра. 3.)- Лесна тераса је највиши и најзаступљенији морфолошки елеменат на простору Оџачке општине. На 

њој су подигнута сва насеља у општини. Просечна висина лесне терасе на Оџачком подручју је од 85 m до 88 м 

н.м. са незнатним одступањима Територија општине Оџаци је врло разноликог педолошког састава и 

заступљено је мноштво типова и подтипова земљишта. Чернозем је најплоднији тип јер располаже великом 

порозношћу. Повољним водним и ваздушни режимом, повољним садржајем хумуса (4 – 6%, тј. 40-50 cm 

горњег слоја) и са својим подтиповима заузима највећу површину у општини. Ту су: карбонатни и 

бескарбонатни чернозем, песковити, деградирани, заслањен и слабо заслањен чернозем. Други по значају је тип 

ливадске црнице. Настала је дејством подземних вода. Нешто је мање плодности , а појављује се у више под 

типова: деградирана, карбонатна итд. Трећи тип је ритска црница настала дужим деловањем подземних вода. 

Елиминацијом њиховог утицаја се претвара у плодно земљиште. Категорију неплодних типова чине слатине са 

под типовима: солоњец, солончак и солођ. Следећа категорија је алувијално земљиште развијено поред речних 

токова и као последица плављења непосредне околине реке. Глиновито земљиште се ствара распадањем 

минерала у песку. То је тип најнеплоднијег земљишта. Територија општине Оџаци налази се у зони умерено-

континенталне климе, са више или мање израженим локалним карактеристикама. Просечне летње и зимске 

тепмературе у овим крајевима приближне су вредностима за целу Војводину и износе око 21,4° C лети и – 0,3 

°C у току зиме. Мразеви су овде честа појава. Велика отвореност Панонске низије погодује појави ветрова као 

што су северни, северозападни, југоисточни и западни. У просеку на овим просторима падне око 593,3 mm 

падавина. Просечна годишња сума инсолације износи 2.014,6 часова. У летњем периоду могућа је и појава 

града која наноси велике штете пољопривредним културама. Што се тиче шумског фонда стање је 

незадовољавајуће као и у већини општина у а АП Војводини .На подручју општине Оџаци шуме се простиру на 

2.027,87 hа што у односу на укупну површину подручја општине износи 5%. Према власничкој структури 

постоје државне и приватне шуме као и остали облици шумске својине (некадашње друштвене шуме). 

Државним шумама на територији општине газдује Јавно Предузеће Петроварадин-шумско газдинство Сомбор-

шумска управа Оџаци. Газдују на основу закона о шумама. Шумска управа је корисник државног земљишта и 
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дато јој је на управљање шумама на територији општине Оџаци, односно к.о. Каравуково и к.о. Дероње. Газдује 

са две газдинске јединице: газдинска јединица „Камариште“ чија је површина 540 hа 09 а 84 м² и газдинска 

јединица „Брањевина“ чија површина простирања износи 1087 hа 20 а 72 м² на површини к.о. Дероње и 260 hа 

92 а 93 м² на површини к.о. Каравуково. Просечна дрвна маса државне шуме по једном хектару износи 149,23 

м³. Газдинска јединица „Камариште“ углавном је обрасла меким лишћарима, тополом (и 214 делтоидне тополе 

и робуста), заједницама врбе, беле тополе. Газдинска јединица „Брањевина“ углавном је обрасла тврдим 

лишћарима, храст У остале облике шумске својине лужњак, домаћи јасен. Приватним шумама на територији 

општине Оџаци такође газдује поменуто предузеће. Укупна површина приватних шума износи 24,76 hа, а 

распоређене су по к.о. Дероње 4,42 hа, к.о. Каравуково 4,81 hа, к.о. Богојево 13,75 hа и к.о. Лалић 1,78 hа. 

Просечна дрвна маса приватних шума по једном хектару износи 64,94 м³ и ту спадају шуме месних заједница, 

задружне шуме, општинске шуме. Не постоје основе газдовања као ни програми газдовања за остале облике 

шумске својине. За остале облике шумске својине нема премера дрвне масе.Од осталих шумских природних 

ресурса шумска управа Оџаци се бави само ловством. Свега око 5% површина је под пашњацима и ливадама и 

то углавном око Богојева, док је близу 80% под ораницама на којима се гаји пшеница, кукуруз, и индустријске 

културе. Животињски свет одликује се мањим бројем врста. Највеће концентрације дивље свиње и дивље патке 

уочавају се у шумовитим и ритским пределима, док су лисице, зечеви, срне, фазани, јаребице и препелице 

пронашли своје станиште на ратарским површинама. На територији општине Оџаци налазе се и очувани делови 

аутентичне, нетакнуте природе: Богојевачки рит, природни комплекс „Камариште“, меандар реке Мостонге код 

Дероња и др. На овим подручјима констатован је и већи број заштићених биљних и животињских врста: жути 

локвањ-Nuphar luteum, бели локвањ-Nuphae alba, патка црнка-Authua nuroca... који указују на то да ова подручја 

свакако заслужују да им се посвети много већа пажња као и адекватан степен заштите. Једино заштићено 

природно добро на територији општине Оџаци представља дрворед платана који је 1978 год. проглашен за 

споменик природе и стављен под заштиту државе. Дрворед се налази на улазу у Оџаке, дуж регионалне 

саобраћајнице из правца Сомбора. Објекти водопривредне инфраструктуре присутни на територији општине 

Оџаци представљају изузетно вредан, а уз то недовољно искоришћен предуслов за развој читавог региона. 

Почевши од самог присуства реке Дунав као пловног пута од вишег значаја која належе уз западну границу 

општинског атара, преко система постојећих одбрамбених насипа 1. и 2. реда, те свакако узимајући у обзир и 

постојеће објекте луке у Богојеву, са огромним потенцијалом развоја, долази се до закључка да све наведено 

има значаја не само за простор општине Оџаци, већ за много шири регион наслоњен на простор обраде. У 

сваком случају треба поменути и развијену мрежу мелиоративних канала са ОКМ-ом као окосницом, како у 

смислу пловног пута, тако и простора уз који се може планирати задовољавајући број рибњака на околним 

неплодним површинама. Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља започето је једино у Оџацима и 

Раткову. Може се навести како се у великом проценту отпадне воде из насеља евакуишу путем аутоцистерни и 

потом одлажу на неуређена места, или се упуштају директно у подземље путем упојних бунара. Са оваквом 

праксом се мора одмах престати, посебно имајући у виду заштиту подземних вода као основног ресурса 

водоснабдевања читавог подручја. Прикупљање и евакуација атмосферилија са простора насељених места 

унутар општине Оџаци врши се одвојеном мрежом колектора атмосферске канализације (углавном отворени 

јаркови, малим делом зацевљена канализација). Реципијенти су постојеће депресије у околини насеља, или чак 

и унутар насеља, ређе су то мелиоративни канали. Каналска мрежа унутар насеља је углавном непроходна, те 

следи да су наведени канали упијајући. Овакво стање доводи до трајног повећања нивоа подземних 

вода.Постојеће стање, када су у питању хидротехничке мелиорације (наводњавање и одводњавање) ни у ком 

случају не може задовољити. Обзиром на велике површине у атару намењене пољопривредној производњи, као 

и већ постојећу мрежу мелиоративних канала, следи закључак да на почетку 21. века велику пажњу треба 

посветити повећању површина (у првом реду најквалитетнијег земљишта) над којима треба устројити 

хидромелиоративне мере. Наводњавање земљишта ће се вршити: из ОКМ, из ДКМ, као и бунара. Коришћење 

вода за наводњавање, је условљено довођењем квалитета вода до нивоа који дозвољава употребу истих за 

наводњавање пољопривредног земљишта. Имајући у виду положај реке Дунав, као и развијену основну и 

детаљну каналску мрежу која прожима целу територију општине Оџаци, намеће се закључак да би се наведени 

потенцијали могли користити за веома перспективне циљеве. Претходно се појављује као изузетно повољан 

услов за развој привреде у смислу повољних транспортних коридора, за рибњаке којима би на дохвату био 

довољан доток квалитетне воде, те туризма, за сада недовољно развијене гране у Војводини. У складу са 

Просторним планом Републике Србије, општина Оџаци заједно са општинама Апатин, Сомбор, Бач, Кула, 

Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран,Бечеј и Нови Бечеј, чини Бачки регионални систем 

водоснабдевања. Окосница водозахвата овог система је алувион Дунава.Планско решење, до реализације 

Регионалног система водоснабдевања, предвиђа развој Општинског система водоснабдевања. Апсолутни 

приоритет са аспекта заштите ресурса и осигурања повољног режима коришћења и заштите подземних вода 

мора бити у потпуној санитацији насеља што подразумева изградњу (односно, наставак изградње) сеператног 

система колектора фекалне канализације по насељима са постројењима за прераду отпадних вода као 

нераздвојним елементом. . 

 

Стање и трендови у руралном подручју 

 

Демографске карактеристике и трендови: Поређење, статистичких података пописа становништа из 2011. 

године када је општина Оџаци је имала 31.096 становника, са пописом становништва из 2002. године из кога се 

види да је у општини било 35.439 становника, јасно указује на депопулацију..Према попису из 2011. године 
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полна структура показује да је однос мушког и женског становништва углавном равномеран, 49% према 51%. 

Што се тиче старосне структуре, проценат становника испод 14 година је 12,5% док је оних преко 65 година 

18,1%. Просечна старост становника општине Оџаци је преко 43.7 година, што је чини општином са врло 

старом популацијом, а има директан утицај на структуру и конкурентност запослених на подручју општине. 

Иако је последњих 10 година број становника опао за 8.8%, занимљиво је да није било већих промена у броју 

радно активног становништва које се у истом периоду смањило само за 3%. Природни прираштај у општини 

Оџаци је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења ради, природни прираштај је 1999. 

године био -7,8, а 2005. године -11,7. Проценат сеоског становништва у односу на укупан број становника је 

70.1%. У општини Оџаци преовлађује породични тип становања са просечном величином домаћинства од 2,72 

чланова. До миграција у друге општине долази услед, непостојања у општинском центру, одређених профила 

образовања. Највећи део студената своје високо образовање стиче на универзитету у Новом Саду. Највеће 

миграције се јављају у периоду од 2008-2012 године, а основни и једини разлог је егзистенција. Становништво у 

потрази за послом одлази у велике градове и индустријске центре. Највећи део одлази у Нови Сад.Највећи број 

становника има средње стручно образовање у трајању од 4 године чак 24%, док веома мали број становника 

има високо образовање (мање од 5%). Основни разлог малог броја високо образованог становништа је остајање 

у градовима у којима су стицали образовање. Жеља за животом у граду и бег од руралне средине, као и веће 

могућности запослења, основни су разлози малог броја високо образованог становништва у општини 

Кретање броја становника од 2002-2011 године 

Година пописа Република Србија АП Војводина Западно - бачки округ Општина Оџаци 

2002 7.498.001 2.031.992 214.011 35.439 

2011 7.186.862 1.931.809 188.087 31.096 

Укупан број становника по насељеним местима у општини Оџаци у 2011.години 

Насељена места Укупан број становника Укупан број домаћинстава 

Оџаци 8795 3365 

Бачки Брестовац 2721 1079 

Бачки Грачац 2295 898 

Богојево 1744 696 

Дероње 2490 800 

Каравуково 4233 1499 

Лалић 1340 563 

Ратково 3408 1195 

Српски Милетић 3070 1100 

Упоредни преглед броја становника 

 2002 2011 

Број становника у општини 35.582 31.096 

Укупна промена бр.становника у општини - -4.486 

Стопа раста бр. становника у општини - -12,6 

Број становника у округу 214.011 193.467 

Укупна промена бр.становника у општини - -9,6 

Диверзификација руралне економије: Општина Оџаци се налази у Западнобачком округу и има изразито 

повољан географски положај због близине границе са Хрватском и ослањања на реку Дунав. Традиционално 

најзаступљенији привредни сектор су текстилна и хемијска индустрија. Потенцијали развоја индустрије на 

територији општине Оџаци се темеље на расположивим природним ресурсима. Због тога су основни развојни 

приоритети у области прехрамбене индустрије, хемијске индустрије, текстилне индустрије и производње 

опреме за пољопривреду и прехрамбену индустрију.На територији општине Оџаци највећи број предузећа се 

бави трговином. Значајан број предузећа се бави пољопривредом, што не треба да изненади, ако се зна да 

општина лежи на веома плодном пољопривредном земљишту. Ослонац развоја руралне економије није само 

интензивна пољопривредна производња већ и активирање ширег спектра непољопривредних делатности које се 

обављају на газдинству а којима се могу обезбедити додатни приходи и економски оснажити само газдинство.О 
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диверсификацији руралне економије , стању њене развијености и мултифункционалности пољопривреде 

најбоље говоре статистички податци из којих се може видети да је у општини Оџаци ,према попису 

пољопривреде из 2012. године ,број активних и регистрованих пољопривредних газдинстава 3.830. Укупан број 

задруга на територији општине је 26. Просечна површина пољопривредног газдинства је 8.38 хектара, док су 

мала газдинства са коришћењем пољопривредне површине до један хектар најбројнија. Профитабилним 

активностима које нису пољопривредне, а у вези су са газдинством бави 174 газдинства што је врло мало у 

односу на укупан број регистрованих пољоприврдних газдинстава .Анализом појединих активности може се 

видети да је прерада пољопривредних производа слабо развијена али су сви прерађивачи тржишно 

оријентисани.Према попису пољопривреде из 2012.године на територији општине Оџаци прерадом 

пољопривредних производа бави се 145 пољопривредних газдинстава .Најзаступљенија је прерада млека којом 

се бави 75 пољопривредних газдинстава и прерада воћа и поврћа у коју су укључена 53 газдинства. Број 

пчелара у Оџачкој општини је 80. Они су окупљени у три удружења пчелара. Производња меда у 2014. години 

је 175 тона (подаци добијени од председника удружења пчелара).Постоје 4 рибњака који се простиру на 458 ха 

а најзаступљенији су шарански рибњаци.У наредном периоду, веома је битно да се пољопривредни производи 

не пласирају као готови производи, већ је неопходан одређени степен прераде. Развој малих и средњих 

предузеће би могао да буде покретач развоја општине Оџаци. Да би мала и средња предузећа опстала, морају да 

буду конкурентнија на тржишту. Један од начина подизања ефикасности и конкурентности ових предузећа је 

удруживање у кластере. У општини Оџаци у овом тренутку не постоје кластери, као ни једно друго удружење 

предузетника. Ради се на удруживању у „Унију послодаваца“. Предности малих и средњих предузећа су лакше 

прилагођавање променама на тржишту као и повећање флексибилности. Основни недостаци су 

неконкурентност ових предузећа на међународном тржишту, уколико се не удружују у кластере.Највећи број 

становника има средње стручно образовање у трајању од 4 године чак 24%, док веома мали број становника 

има високо образовање (мање од 5%). Проблемима незапослености и запошљавања се бави Национална служба 

за запошљавање преко филијале у Оџацима. Најугроженији део становништва су старији од 50 година, који су 

остали без посла услед пропадања фирми, а нису остварили довољно стажа за одлазак у пензију. Делатности на 

територији општине које запошљављају највише радника су текстилна, хемијска и пољопривредна делатност.Из 

године у годину број лица на Националној служби за запошљавање је мањи. Највећи утицај на такав тренд има 

долазак страних инвеститора који отварају погоне у којима се запошљава радно способно становништво. 

Наравно, не треба заборавити константне миграције из општине и одлазак у веће градове и индустријске 

центре. За делатности на развоју и промоцији туристичке понуде општине Оџаци задужена је Туристичка 

организација општине Оџаци. Туристичка организација основана је 11.05.2006. године, а поред основне 

делатности обавља и послове: потстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, 

обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине, 

прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине, унапређење 

и промоција изворних вредности (традиција, обичаји, етнолошко благо) организовања и учешћа у организацији 

туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; организовање 

туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, 

прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); посредовања у пружању услуга у домаћој 

радиности и др.Туристичка понуда општине знатно је обогаћена у претходном периоду. Посебно се истичу 

насеља Дероње и Ратково са својим културним садржајима: Етно кућа, Галерија „Св Рафаила“, Домаћинство 

„Савићеве ветрењаче“, Вуков салаш“ у Дероњама, Српско-немачка етно кућа и Галерија дечје графике 

ратковачке графичке школе Анкице Ижак у Раткову. Управо ова два насеља чинила су главна места посете 

приликом организованих туристичких посета. Значајан напредак и допринос обогаћењу туристичке понуде 

постинут је и отварањем Музеја у Оџацима који чини незаобилазан део туристичких посета.Током последњих 

година примећује се повећан тренд тражње, интересовања за индивидуалне посете од стране потомака 

некадашњих становника општине Оџаци. У наредном периоду требало би посветити више пажње оваквим 

посетама и у сарадњи са Музејском јединицом и католичким црквама у општини омогућити им и услугу: 

„Истраживања породичног стабла“.Туристичку понуду обогаћују и насеља Лалић и Богојево чија су удружења 

такође опремила и за туристичку посету отворила Етно куће.Поменути потенцијали чине веома погодну 

средину за развој руралног туризма. Међутим, с друге стране слаба је заинтересованост од стране локалног 

становништа за укључивање својих домаћинстава у овај вид туризма. Захтеви за категоризацијом приватног 

смештаја готово да и не постоје иако је у претходним годинама организовано неколико предавања на ову тему и 

то од стране стручних предавача. Ипак сматрамо да не треба одустати од овог вида туризма јер би он могао 

представљати значајан извор додатних примања, а касније и главни извор прихода локалног 

становништва.Општина Оџаци располаже и ауто-кампом са 22 парцеле који привлачи и цикло туристе. 

Захваљујући трансевропској бициклистичкој рути Еуровело 6 број циклотуриста који посећују општину Оџаци 

је значајан. Нажалост њихово задржавање је врло кратко и углавном се своди на транзит али би са бољом 

промоцијом кампа дошло и до веће посећености истог. Поред услуге смештаја цикло туристима треба понудити 

и предочити и друге садржаје, односно могућности посете (обиласци горе наведених насеља и туристичих 

вредности) са циљем њиховог што дужег задржавања, што би све заједно довело до локалног развоја цикло 

туризма. Камп се налази у непосредној близини језера Штранд и са даљим уређењем ове дестинације: 

бунгалови, спортски терени, уређена плажа са тушевима, кабинама, лежаљкама и др. а све у складу са 

постојећом пројектном документацијом, ова дестинација може бити једна од окосница развоја туризма посебно 

из разлога што постоји велика заинтересованост за ову дестинацију од стране гостију из Р. Хрватске. Поред 
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постојеће бициклистичке стазе Еуровело 6 постоји и могућност укључења општине Оџаци у стазу „Панонски 

пут мира“ која за сада повезује Осијек и Сомбор. Путањом преко Оџака затворио би се комплетан круг „Осијек-

Сомбор-Оџаци-Осијек“ који би уз додатне пратеће садржаје чинио такође један од значајних атрибута развоја 

цикло туризма. Поред наведених видова туризма општина Оџаци има потенцијала и за развој: туризма на 

водама, еко-туризма, археолошког, ловног и транзитног туризма.Општина Оџаци поседује значајне потенцијале 

и за развој еко-туризма. Посебан допринос томе у наредном периоду даће и статус UNESCO прекограничног 

резервата ДраваМура-Дунав који ће обухватати и општину Оџаци. Преговори за добијање статуса су и даље у 

току, а станиште Богојевски рит налазиће се у заштитној зони овог резервата. У претходном периоду поменуто 

станиште уређено је инфо таблама и мобилијирама од стране Туристичке организације општине Оџаци. У пар 

наврата у овом пределу организовано је посматрање птица.Иако су потенцијали велики оно што недостаје за 

неки значајнији развој туризма јесу смештајни капацитети. Одређен број гостију чине и посетиоци који 

општину Оџаци посете у оквиру једнодневних посета или манифестација. Развоју манифестационог туризма у 

наредном периоду такође треба посветити више пажње. Током године одржава се значајан број манифестација 

које су углавном локалног карактера. Посебно се истичу: •„Гитаријада Ратково“ која се традиционално одржава 

већ 40 година и окупља младе неафирмисане бендове, •Дани ликовне колоније „Рафаило Момчиловић“ Дероње 

– ликовна колонија међународног карактера која већ традиционално окупља махом академске сликаре који су 

за собом оставили вредна дела, •IMAF - Међународни фестивал мултимедијалне уметности •„Старинска жетва“ 

Дероње манифестација такмичарског карактера која првенствено има за циљ да отргне од заборава вештину 

ручног кошења жита, •„Ношња бал“ Лалић - манифестација која презентује ношњу, културу и обичаје разних 

националних заједница првенствено са простора Војводине. Поред ових у општини Оџаци одржава се и низ 

других културних манифестација као што су: Ломљење божићне чеснице Оџацима, Четворопрег у Богојеву, Св. 

Трифун на Вуковом салашу у Дероњама, Не заборави роде у Бачком Грачацу, Општинска смотра рецитатора у 

Оџацима, Општинска смотра драме у Оџацима, Дани Боре Станковића у Каравукову, Каравуково мало Врање у 

Каравукову, Општинска смотра фолклорног стваралаштва у Оџацима, Осликавање ускршњих јаја у Оџацима, 

ЦАЦИБ Међународна изложба паса свих раса у Оџацима, Хику фестивал у Оџацима, Фијакеријада у Оџацима, 

Позоришни дани Михаила Бенке Уче у Лалићу, Општинска смотра ликовног аматерског стваралаштва у 

Оџацима, Фестивал меда у Оџацима, Интернационални карате куп -Златна песница у Оџацима, Фестивал 

фолклора Ђурђиц у Раткову и бројне друге .На територији општине Оџаци су регистрована три ловишта: 

Камариште, Српски Милетић – Рибњак и Лалинске ливаде. Ловиште "Камариште" је укупне површине 1630hа 

Ловиште „Српски Милетић – Рибњак“ обухвата површину рибњака и непосредну околину у површини од 

458hа, ловиште „Лалинске ливаде“ се бави узгојем, заштитом и одстрелом дивљачи на површини од око 

39.008hа где су главне гајене врсте дивљачи: дивља свиња и срнећа дивљач, а споредне врсте: зец, фазан, дивља 

патка, дивља гуска и јаребица.У оквиру укупне територије који одлазе на шуме, ливаде и пашњаке налазе се и 

очувани делови аутентичне, нетакнуте природе: Богојевачки рит, природни комплекс „Камариште“, меандар 

реке Мостонге код Дероња и др.На територији општине Оџаци, у близини насеља Дероње, налази се и 

археолошко налазиште Доња Брањевина .Даљим економским развојем општине посебно развојем 

инфраструктуре и комуналним уређењем самих насеља, осмишљавањем континуиране туристичке понуде и 

догађаја, као и обезбеђивањем адекватних смештајних капацитета очекује се даљи развој туризма и прилив 

нових гостију како страних тако и домаћих јер општина Оџаци поседује потенцијале за развој туризма и то како 

природне тако и историјске и културне . . 

Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта 

Мање од 1 ха 1-2 ха 2-5 ха 5-10 ха 10-20 ха 20-30 ха 30-50 ха 50-100 ха Преко 100 ха 

1236 776 845 419 203 69 70 43 31 

Oбразовна структура становништва 

Стручна 

спрема 

Без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

отпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовање 
Гимназија 

Средње 

стручне 

школе у 

трајању 

од 4 

године 

Средње 

стручне 

школе у 

трајању 

мање 
од 4 

године 

Специјализација 

после средње 

школе 

Више 

образовање 

Високо 

образова

ње 

Број 967 3142 6081 1409 6360 6153 94 838 1292 

Рурална инфраструктура: На простору општине Оџаци заступљена је инфраструктура три вида 

саобраћаја:друмског, железничког и водног.Код друмске инфрастуктуре заступљени су путеви различитог 

хирејарархијског нивоа, који углавном задовољавају све захтеве за транспортом.Државни путеви, којима 

управља ЈП „Путеви Србије“, пресецају територију општине на правцу запад-исток, односно север-југ и 

омогућавају задовољавајући ниво веза општине са окружењем и широм територијом. Кроз територију општине 

Оџаци пролазе следећи државни путеви: • IB реда бр.12 - долази из правца Сомбора преко Српског Милетића, 

Оџака и Дероња и даље се пружа према Бачкој Паланци • IB реда бр.17- Гранични прелаз Богојево-Српски 

Милетић • IIA реда бр.107 - долази из правца Апатина до граничног прелаза Богојево • IIA реда бр.110 - Кула-

Оџаци • IIA реда бр.111 – Оџаци-Ратково и даље се преко Парага пружа према Новом Саду • IIA реда бр.112 - 
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из правца Бача преко Селенче долази у Ратково и даље се преко Пивница пружа према Темерину и Жабљу. 

Мрежа општинских путева је неразвијена, јер недостају општински путеви за краће трајекторије путовања 

између општинских насеља. Постојећи општински путеви су: • Л-410 - Бачки Брестовац-Бачки Грачац-Оџаци-

КаравуковоКамариште • Л-410/1- Каравуково-Богојево . Постојећу мрежу некатегорисаних путева неопходно је 

уклопити у нову саобраћајну мрежу тако да обезбеде оптимално повезивање насеља и сировинског подручја 

атара. Потешкоћу представља и велики број укрштања ових путева и железничког саобраћаја у нивоу тако да се 

у будућности мора наћи оптималан број укрштања, како би се исти безбедносно опремили.Тротоари у насељу 

Оџаци реконструисани су крајем 70-их година и углавном су грађени од асфалта или бетона. Ширина тротоара 

је углавном стандардних 120 цм док је у ужем делу центра Оџака ширина тротоара 2 м .Међународна 

бициклистичка стаза (уз Дунав) - рута 6, кроз територију општине Оџаци пружа се дуж постојећих државних и 

локалних путева на потезу: Богојево-Српски Милетић – Оџаци – Каравуково - Камариште. Осим ове, 

просторним планом опшине утврђене су и бициклистичке стазе уз основну каналску мрежу хидросистема 

Дунав-Тиса-Дунав и међунасељске уз постојеће државне путеве као и постојеће и планиране општинске 

путеве.На простору општине Оџаци железнички саобраћај је у стагнацији, тако да имамо пруге (Оџаци - Бачки 

Грачац - Црвенка, Оџаци - Бачки Брестовац - Сомбор и Каравуково –Дорослово - Сонта) на којима се не врши 

транспорт, а од истих је остао само земљишни појас, док на железничким пругама у експлоатацији Нови Сад – 

Богојево (регионална), Суботица – Богојево (магистрална Е – 771) и Каравуково – Бач (локална), транспорт 

робе и путника се обавља у малом обиму због услова експлоатације осталих облика превоза и прекида 

саобраћаја са Хрватском, због оштећења железничког моста на Дунаву. Локална железничка пруга од 

железничке станице Богојево до Луке Богојево на Дунаву, за чију реконструкцију је изражен интерес због 

развоја лучких капацитета, с тежњом за формирањем робно-транспортног центра, је ван употребе.Изграђеност 

објеката и садржаја железничког саобраћаја се не користи у задовољавајућем обиму иако постоје одличне 

просторне могућности за имплементацију свих потребних садржаја за успостављање интегралног транспорта. 

Објекти водопривредне инфраструктуре присутни на територији општине Оџаци представљају изузетно вредан, 

а уз то недовољно искоришћен предуслов за развој читавог региона. Почевши од самог присуства реке Дунав 

као пловног пута од вишег значаја која належе уз западну границу општинског атара, преко система постојећих 

одбрамбених насипа 1. и 2. реда, те свакако узимајући у обзир и постојеће објекте луке у Богојеву, са огромним 

потенцијалом развоја, долази се до закључка да све наведено има значаја не само за простор општине Оџаци, 

већ за много шири регион наслоњен на простор обраде. У сваком случају треба поменути и развијену мрежу 

мелиоративних канала са ОКМ-ом као окосницом, како у смислу пловног пута, тако и простора уз који се може 

планирати задовољавајући број рибњака на околним неплодним површинама.Простор општине Оџаци 

пресецају пловни путеви: река Дунав (коридор VII), канали Бачки Петровац - Каравуково, Бечеј Богојево и 

Оџаци - Сомбор са терминалима, луком Богојево и теретним пристаништем (товариштем) на каналу Бечеј -

Богојево код Оџака. Постојећа лука Богојево на Дунаву својим капацитетима и просторним могућностима за 

развој, добра су основа за формирање робно-транспортног центра имајући у виду изражену потребу за 

реконструкцијом железничког колосека од железничке станице Богојево до оперативне обале луке, добру 

повезаност са основном мрежом друмских путева (ДП Iб реда бр.17 и ДП IIа реда бр. 107). Погодност 

представља и међународни гранични прелаз друмског и железничког саобраћаја као и изражене потребе за 

граничним прелазом за водни саобраћај.На територији општине Оџаци je изграђена гасоводна инфраструктура. 

Реализована је планирана гасификација општине Оџаци. Гас за све потрошаче у општини обезбеђен је 

изградњом разводног гасовода за Оџаке и ГМРС "Оџаци". (У плану пословања "СРБИЈА ГАС" Нови Сад за 

2006. годину предвиђена је изградња разводног гасовода за Оџаке пречника 273 мм и ГМРС капацитета 30.000 

м3/h. Место прикључења разводног гасовода за Оџаке се налази на стационажи 49+800 kм гасовода Госпођинци 

- Сомбор поред пута Кула – Руски Крстур, на већ изграђеном одвојку. Сва насеља у општини Оџаци су 

снабдевена гасом преко ГМРС Оџаци, а у зависности од потрошње, снабдевања ће се вршити челичним или 

полиетиленским (ПЕ) гасоводима.На територији општине Оџаци не постоје изграђени нафтоводи као ни нафтне 

бушотине.Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном планом обезбеђено је из ТС 

110/35/20 kV "Оџаци², која има два инсталисана трансформатора од 31,5 MVA и делом из ТС 110/20 kV 

"Кула".Преко простора општине Оџаци пролазе два 110 kV далековода и то: • ДВ број 181 Оџаци - Врбас и • ДВ 

број 1107/3 Апатин-Оџаци. Ови далеководи чине део основне електроенергетске мреже за територију АП 

Војводине.На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска 20 kV мрежа, нисконапонска 0,4 kV 

мрежа и припадајуће трафостанице.Насељено место Оџаци се напаја преко 20 kV извода "Оџаци 1, 2, 3 и 4", 

"Бачки Грачац", "Хипол 1 и 2" и "Лола Рибар".Насељено место Каравуково се напаја преко 20 kV извода 

"Каравуково", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Вајска".Насељено место Ратково се напаја преко 

20 kV извода "Ратково", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Селенча".Насељено Место Дероње се 

напаја преко 20 kV извода "Вајска", "Дероње" и "веза Бач 2", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода 

"Каравуково" и "веза Бач 1".Насељена места Бачки Грачац и Бачки Брестовац се напајају преко 20 kV извода 

"Бачки Грачац", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Крушчић".Насељено место Српски Милетић се 

напаја преко 20 kV извода "Српски Милетић" и не постоји веза за резервно напајање.Насељено место Богојево 

се напаја преко 20 kV извода "Богојево", а постоји веза за напајање преко 20 kV извода "Сонта".Насељено место 

Лалић се напаја преко 20 kV извода "Оџаци“.Потребно је повећати сигурност и квалитет напајања свих 

насеља.Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима 

стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу 

покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних 

трафостаница.Капацитети изграђених трафостаница у већини насељених места су незадовољавајући. У 
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наредном периоду је потребно повећати инсталисану снагу трансформатора и изградити нове капацитете. 

Нисконапонска мрежа непосредно напаја потрошаче и покрива сва насељена места. У насељеним местима 

општине Оџаци 98 до100% домаћинстава прикључено је на НН мрежу. Постојећа нисконапонска мрежа је 

углавном ваздушна.Телекоминикациона инфраструктура на подручју општине Оџаци, којом су обухваћени 

телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и примарна мрежа у насељима већим делом, и 

по квалитету и по капацитету су на задовољавајућем нивоу. Секундарна мрежа је на задовољавајућем нивоу, 

највећим делом изграђена подземним кабловима и довољног је капацитета. У насељима је извршена 

аутоматизација и дигитализација телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви између телефонских 

централа су остварени оптичким кабловима. Телефонске централе у Оџацима и осталим насељеним местима 

општине су инсталисане 1997. године. За потребе система ГСМ мреже мобилних телекомуникација на простору 

општине Оџаци изграђене су базне радио-станице у Оџацима и већини места општине. За квалитетно одвијање 

телекомуникационог саобраћаја на подручју општине Оџаци потребно је обезбедити квалитетну 

телекомуникациону мрежу до свих локалитета. Предвидети полагање међумесних оптичких ТТ каблова на 

релацији Руски Крстур - Лалић и Богојево Лука - Сонта. За свако домаћинство обезбедити по један директан 

телефонски прикључак, као и довољан број прикључака за све привредне кориснике. Изградњом антенских 

система и базних станица мобилне телефоније омогућити рад овог система телекомуникација на целом 

планском подручју. За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала у насељима је потребно 

обезбедити кабловски дистрибутивни систем (КДС)Објекти водопривредне инфраструктуре присутни на 

територији општине Оџаци представљају изузетно вредан, а уз то недовољно искоришћен предуслов за развој 

читавог региона. Почевши од самог присуства реке Дунав као пловног пута од вишег значаја која належе уз 

западну границу општинског атара, преко система постојећих одбрамбених насипа 1. и 2. реда, те свакако 

узимајући у обзир и постојеће објекте луке у Богојеву, са огромним потенцијалом развоја, долази се до 

закључка да све наведено има значаја не само за простор општине Оџаци, већ за много шири регион наслоњен 

на простор обраде. У сваком случају треба поменути и развијену мрежу мелиоративних канала са ОКМ-ом као 

окосницом, како у смислу пловног пута, тако и простора уз који се може планирати задовољавајући број 

рибњака на околним неплодним површинама. Насељена места општине Оџаци, већином се снабдевају водом из 

дубоко бушених бунара и то сировом, непрерађеном водом са изграђеним „ЕКОчесмама“ у већини насељених 

места. Изузетак чине Оџаци и Каравуково у којима су водозахвати оријентисани ка првој издани, те у складу са 

тако добијеном сировом водом изграђена су постројења за кондиционирање пијаће воде за ова два насеља 

понаособ. За сва насеља оџачке општине може се рећи да су насељске мреже за дистрибуцију воде у веома 

лошем стању. Ово подразумева велики проценат азбестцементних цеви којима је прошао рок трајања, те су 

према томе склоне пуцању, што насељске водоводне системе чини несигурним у свом 

функционисању.Снабдевање технолошком водом је из првог водоносног слоја (фреатска издан) уз сталну 

контролу исправности пре и у току експлоатације. Планирано прелазно решење које ће се уклопити у 

регионални систем је, свакако, општински систем водоснабдевања. Овим планом за ту намену је резервисан 

простор у појасу који се налази северозападно од насеља Оџаци, од тромеђе ОКМ-е ХСДТД до локалног пута 

Оџаци-Каравуково. О тачној локацији ће се моћи говорити тек након детаљних хидрогеолошких 

истраживања.У насељеним местима општине Оџаци, 98 до100% домаћинстава прикључено је на водоводну 

мрежу Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља започето је једино у Оџацима и Раткову. Може се 

навести како се у великом проценту отпадне воде из насеља евакуишу путем аутоцистерни и потом одлажу на 

неуређена места, или се упуштају директно у подземље путем упојних бунара. Прикупљање и евакуација 

атмосферилија са простора насељених места унутар општине Оџаци врши се одвојеном мрежом колектора 

атмосферске канализације (углавном отворени јаркови, малим делом зацевљена канализација). Реципијенти су 

постојеће депресије у околини насеља, или чак и унутар насеља, ређе су то мелиоративни канали. Каналска 

мрежа унутар насеља је углавном непроходна, те следи да су наведени канали упијајући. Овакво стање доводи 

до трајног повећања нивоа подземних вода.Постојеће стање, када су у питању хидротехничке мелиорације 

(наводњавање и одводњавање) ни у ком случају не може задовољити. Обзиром на велике површине у атару 

намењене пољопривредној производњи, као и већ постојећу мрежу мелиоративних канала, следи закључак да 

на почетку 21. века велику пажњу треба посветити повећању површина (у првом реду најквалитетнијег 

земљишта) над којима треба устројити хидромелиоративне мере. Наводњавање земљишта ће се вршити: из 

ОКМ, из ДКМ, као и бунара. Коришћење вода за наводњавање, је условљено довођењем квалитета вода до 

нивоа који дозвољава употребу истих за наводњавање пољопривредног земљиштаИмајући у виду положај реке 

Дунав, као и развијену основну и детаљну каналску мрежу која прожима целу територију општине Оџаци, 

намеће се закључак да би се наведени потенцијали могли користити за веома перспективне циљеве. Претходно 

се појављује као изузетно повољан услов за развој привреде у смислу повољних транспортних коридора, за 

рибњаке којима би на дохвату био довољан доток квалитетне воде, те туризма, за сада недовољно развијене 

гране у Војводини.У складу са Просторним планом Републике Србије, општина Оџаци заједно са општинама 

Апатин, Сомбор, Бач, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран,Бечеј и Нови Бечеј, чини Бачки 

регионални систем водоснабдевања. Окосница водозахвата овог система је алувион Дунава.Планско решење, до 

реализације Регионалног система водоснабдевања, предвиђа развој Општинског система водоснабдевања. 

Планом резервисани простор за општински водозахват се налази у појасу који је северозападно од насеља 

Оџаци. Унутар планом предвиђеног појаса биле би постављене батерије бунара (највероватније базиране на 

први водоносни слој), док би прихрањивање предметних водоносних слојева олакшавала непосредна близина 

ОКМ ХСДТД. Међутим, тачној локацији унутар предложеног појаса претходе детаљна хидрогеолошка 

истраживања. Тако захваћена сирова вода упућивала би се на централно постројење за кондиционирање воде 
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(планом предложена локација тренутно постојећег водозахвата насеља Оџаци), одакле би се магистралним 

цевоводима, а уз трасе постојећих саобраћајница водила до околних насељених места општине Оџаци. 

Предложени концепт општинског система водоснабдевања, у складу са Просторним планом Републике Србије, 

ослања се, у хидролошко-еколошки прихватљивим количинама, на постојеће насељске системе 

водоснабдевања. На истима се дозвољава, наставак радова на побољшању услова испоруке воде становништву 

у смислу допремања санитарно исправне воде потрошачима у довољној количини, са одговарајућим притиском 

и задовољавајућег квалитета. Апсолутни приоритет са аспекта заштите ресурса и осигурања повољног режима 

коришћења и заштите подземних вода мора бити у потпуној санитацији насеља што подразумева изградњу 

(односно, наставак изградње) сеператног система колектора фекалне канализације по насељима са 

постројењима за прераду отпадних вода као нераздвојним елементом. Управљање комуналним чврстим 

отпадом на територији општине Оџаци поверено је ЈКП „Услуга“ и ЈКП „Брестком” у складу са Одлуком о 

комуналним делатностима. На основу ове одлуке, дефинисано је да јавнa комуналнa предузећa вршe 

сакупљање, транспортовање и одлагање чврстог комуналног отпада на постојећу градску депонију – 

сметлиште. ЈКП ”Брестком“ одлагање чврстог комуналног отпада врши на депонији у МЗ Бачки 

Брестовац.Одлагање комуналног отпада од стране ЈКП ”Услуга” Оџаци спроводи се на депонији на локацији у 

месној заједници Оџаци на к.п. бр. 6566, 6567, 6568. К. о. Оџаци. Површина депоније износи око 6,5ha. и 

лоцирана је на око 3kм од насељеног места Оџаци. Општина Оџаци је са општинама Кула, Бач, Апатин и 

Сомбор закључила 2006. године Споразум о формирању региона за управљање комуналним отпадом, према 

коме је депонија у Сомбору одређена као регионална, а у осталим општинама су лоциране трансфер 

станице.Поред регионалног плана управљања отпадом постоји и Локални план управљања отпадом на 

територији општине Оџаци у периоду од 2010. до 2020. године.Тренутно на територији општине не постоји 

систематско мерење и евидентирање количине генерисаног комуналног отпада као и систематско и 

организовано издвајање рециклабилних материја из комуналног отпада.Услуге одржавања чистоће, односно 

одвођења смећа, ЈКП „Услуга“ врши за насељено место Оџаци, као и за насељена места Каравуково, Српски 

Милетић, Бачки Грачац, Лалић, Богојево, Ратково и Дероње. ЈКП „Брестком“ врши одржавање чистоће, 

односно одвожења смећа за насељено место Бачки Брестовац. На делу територије општине Оџаци (алувијална 

тераса и алувијална раван), није изграђен довољан број канала за одвођење сувишних атмосферских вода, што 

може бити лимитирајући фактор за развој пољопривреде.Претпоставља се да због нестручне, прекомерне и 

неконтролисане употребе пестицида и вештачког ђубрива у пољопривредним организацијама и индивидуалном 

сектору може доћи до контаминације земљишта, односно до лошег квалитета пољопривредних производа. 

Технолошке отпадне воде се пречишћавају механичким пречистачем, А.Д. „Хипол“ Оџаци има комплетан 

систем за пречишћавање отпадних вода. Пречишћена вода се испушта у јегрички канал и одатле одводи у ДТД 

канал. Фекалне отпадне воде из јавне канализације насеља Оџаци се не пречишћавају него се преко црпне 

станице упуштају у јегрички канал, а одатле иду у ДТД канал. У циљу утврђивања мера заштите и праћења 

стања животне средине донета је одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину за 

појединачне објекте на територији општине Оџаци.Као приоритет општине дефинисана је подршка новим 

инвестицијама и отварању нових радних места.Радна зона у Оџацима се простире на површини од 290 ха и 

садржи 76 парцела (26 парцела у оквиру индустријске зоне је заузето, док је преосталих 50 слободно и 

расположиво новим инвеститорима). Просечна површина слободних парцела износи око 14.000 м². Према 

подацима из Стратегије локалног одрживог развоја општине Оџаци 2,84% радне зоне је изграђено. Поред ове 

радне зоне, општина располаже са још једном радном зоном, „ Радна зона Каравуково“, која се налази између 

насељених места Каравуково и Богојево. Укупна површина зоне је 1.802.524 м². Намењена је за изградњу 

пољопривредних и привредних објеката, прераду и производњу. Радна зона у Каравукову належе на пловни 

канал ДТД, удаљена је 7 км од Луке Богојево и граничног прелаза са Републиком Хрватском. Од 

инфраструктуре, зона располаже са излазом на железницу и локални пут према Богојеву, гас и струју. 

Прикључак за воду, интернет и телефон се налази на ободу насеља у близини моста, што омогућава 

инфраструктурно опремање зоне.У индустријској зони у Оџацима тренутно послује седам субјеката: „Хипол“ 

а.д. у реструктурирању који се бави производњом пластичних маса; „Magna Seating“ д.о.о. канадска компанија 

која се бави производњом пресвлака за ауто седишта; „Greiner Packaging“ аустријска компанија, бави се 

производњом пластичних маса; „ Victoria Logistic“ складишта и стоваришта; „ТП Инекс велепромет“ је фирма 

која се бави произвдњом картонске амбалаже; ЗЗ „Агролика“ чија је претежна делатност ратарство и „Стандард 

Гас“ који се бави производњом течног нафтног гаса. Радна зона у Оџацима је делимично инфраструктурно 

опремљена. Изграђена је саобраћајница, у дужини око 480 м, фекална и атмосферска канализација у путном 

појасу. У уличном коридору, на северној страни индустријске зоне, изграђени су инфраструктурни објекти: 

средње притисни гасовод, водоводна мрежа, оптички ТТ каблови. Радну зону (унутар блока) је потребно 

инфраструктурно опремити. Предвиђена је изградња унутрашњих саобраћајница, мреже колектора атмосферске 

и фекалне канализације, водоводне мреже, средњепритисног гасовода, мреже телекомуникационе 

инфраструктуре, као и изградња електроенергетске инфраструктуре. 

 

Показатељи развоја пољопривреде 

 

Пољопривредно земљиште: Са становишта погодности за обраду коришћено пољопривредно земљиште на 

територији општине Оџаци , a преме резултатима Пописа пољопривреде из 2012.године укупно износи 31.534 

ха са следећом структуром култура пољопривредног земљишта: • оранице и баште - 30.230 ха, • воћњаци -125 

ха, • виногради- 7 ха , • пашњаци и ливаде 1030 ха и • остало земљиште 5 ха. Учешће коришћеног 
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пољопривредног земљишта у укупној површини је 76,70%. Наводњавана површина коришћеног 

пољопривредног земљишта износи 1741 ха од тога се оранице и баште наводњавају у површини од 1704 ха. 

Према податцима РГЗ-а по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Оџаци за 2018.годину укупна површина пољопривредног земљишта у 

својини Републике Србије износила је 4.583,79 ха од чега је 

3.482,89 ха планирано за издавање у закуп. Имајући у виду поступак реституције који још увек траје из године 

у годину се површина пољопривредног земљишта у државној својини смањује а самим тим и земљиште које се 

даје у закуп. 

Структура пољопривредног земљишта општине Оџаци 

Редни 

број 
Катастарска 

општина 
њиве вртови воћњаци виногради ливаде пашњаци 

трстици и 

мочваре остало 

земљиште 
укупно 

1 
Бачки 
Брестовац 4.644,63 0,0000 0,8376 0,7503 266,7385 51,6035 27,1017 69,1050 5.060,7683 

2 Бачки Грачац 3.270,85 0,0000 0,1726 0,0661 47,8598 137,1324 7,0130 54,2115 3.517,2994 

3 Богојево 2.534,40 0,0000 19,0852 15,9074 35,1167 521,4248 34,1786 75,5617 3.235,6779 

4 Дероње 3.322,76 0,0000 18,8578 10,6669 261,2889 197,5531 78,5995 83,0815 3.972,8090 

5 Каравуково 3.328,93 0,0000 12,7687 55,4163 1,1483 397,4401 67,5831 88,3606 3.951,6488 

6 Лалић 2.925,75 0,0000 6,2214 11,5633 1,7204 25,2688 0,0430 36,5711 3.007,1444 

7 Оџаци 3.937,04 0,0000 62,7729 8,2118 0,0000 71,8715 0,0000 58,4356 4.138,3359 

8 Ратково 4.642,29 0,0000 3,8662 0,4859 0,1369 58,0810 10,5569 45,5150 4.760,9358 

9 
Српски 

Милетић 2.768,59 0,0000 12,2228 4,4222 0,0000 105,7881 0,0000 54,9971 2.946,0287 

Вишегодишњи засади: На територији општине Оџаци постоје природни услови, како педолошки тако и 

климатски , за производњу воћа и грожђа.Основни тип земљишта на територији општине Оџаци је ливадска 

црница као и други типови алувијума. Дакле, земљишта су врло високог потенцијала родности са садржајем 

хумуса у земљишту који се креће се од 3-4% . Умерено континенталан клима са просечном годишњом 

температуром ваздуха око + 10 степени Целзијуса , годишњом влажношћу ваздуха око 77% као и просечном 

годишњом количином падавина око 600 мм, чине општину Оџаци погодним подручјем за гајење воћа и винове 

лозе. Према подацима из пописа пољопривреде из 2012.године на територији општине Оџаци најзаступљеније 

воћне врсте биле су јабуке са 41 ха површине и шљиве које су се гајиле на 31 ха затим лешници на 16 ха док је 

површина под малинама била врло симболична са свега 1ха. У последње време произвођачи се све више окрећу 

воћарству као интензивнијој грани пољопривреде те су површине под воћем знатно увећане. Посебно су 

постале заступљеније воћне врсте као што су вишња, трешња, шљива, лешник , малина као и друго јагодичасто 

воће. Као и у другим областима пољопривредне производње и у воћарству је евидентан проблем недостатка 

организованости произвођача што се одражава пре свега на формирање откупних цена производа. Недостатак 

радне снаге која је неопходна за овај вид производње утиче на поскупљење самих производа чиме они постају 

мање конкурентни на тржишту .Узгој винове лозе заступљен је ,према попису пољопривреде из 2012. године 

,на симболично малим површинама од свега 7 ха па самим тим овај вид производње нема неког битнијег 

утицаја на укупан развој пољопривреде у општини Оџаци. Како би се воћарска производња унапредила и 

повећале површине под овим засадима потребно је мобилисати воћаре , додатно их обучавати и оспособљавати 

за улазак у конкуренцију на глобалном тржишту како би што више могли искористити и шансе у виду 

средстава које им пружају домаћи и ЕУ фондови. За развој воћарства важно је и оспособљавати менаџере, 

затим инвестирати у наводњавање и противградне мреже, повећавати складишне капацитете и развијати 

рурални туризам. 

Површине под воћним врстама у општини Оџаци - попис пољопривреде 2012 година 

Ред. број Врста воћа Површина у ха Ред. број Врста воћа Површина у ха 

1 Јабуке 41 ха 6 Шљиве 31 ха 

2 Крушке 6 ха 7 Ораси 3 ха 

3 Брескве 13 ха 8 Лешници 16 ха 

4 Кајсије 7 ха 9 Малине 1 ха 

5 Вишње 3 ха    

 



 “Службени лист општине Оџаци” 12/2021   15.07.2021. године        

398 

 

Сточни фонд: Обрадиво пољопривредно земљиште површине 31.534 ха као основни природни ресурс даје 

добре могућности за развој сточарства у општини Оџаци, кроз производњу крмног биља као основног извора 

сточне хране укључујући и ливаде и пашњаке које заузимају 1030 ха .Према попису пољопривреде из 

2012.године на територији општине постоји велики број објеката за смештај стоке на газдинствима различитог 

капацитета што даје додатни основ за развој сточарствана територији општине Оџаци. У задњих неколико 

година, користећи подстицајна средства домаћих и фондова ЕУ ,пољопривредни произвођачи изграђују и 

опремају нове савремене сточарске фарме чиме се додатно и квалитетно повећавају смештајни капацитети за 

узгој стоке. Према врсти домаћих животиња стање по попису пољопривреде исказано у цифрама је следеће : 

објекти за смештај говеда - 1.442, објекти за смештај свиња - 4.462, објекти за смештај кокошака носиља - 2.196 

и објекти за смештај остале стоке 893. Сточарска производња у општини Оџаци има дугу традицију иако је у 

последње време забележен пад ове врсте производње што се пре свега односи на произвођаче млека и млечних 

производа . Узрок овоме је пре свега све скупља сточна храна као и увођење стандарда на које су домаћи 

сточари још недовољно припремљени. Сточарска производња се одвија углавном на малим пољопривредним 

газдинствима што додатно слаби њену конкурентност на тржишту . Кад је производња млека у питању на 

подручју општине Оџаци производи се релативно мала количина која се углавном дистрибуира млекарама у 

Сомбору, Новом Саду , Суботици и неким мањим млекарама са којима пољопривредни произвођачи имају 

понаособ склопљене уговоре. Производња у индивидуалном сектору се одвија у недовољно условним 

објектима , док се мањи део сточарске производње одвија у фармерским условима у објектима који су лоцирани 

у близини насељених места.Неповољан је однос броја грла крупне стоке по хектару што указује на малу 

производњу стајњака и додатно утиче на слабљење квалитета земљишта пре свега у погледу хемијских и 

механичких особина истог. Број пчелара у Оџачкој општини је 80.Они су окупљени у три удружења. 

Производња меда се креће годишње око 180 тона. 

Упоредна табела сточног фонд у Западно- бачком округу и на територији општине Оџаципопис 

пољопривреде 2012.године 

 Говеда Свиње Овце Козе Живина 

Западно -бачки округ 29.812 155.919 24.981 10.190 702.382 

Општина Оџаци 8.789 19.441 6.345 2.142 100.442 

Механизација, опрема и објекти: Према попису из 2012.године стање пољопривредне механизације за обраду 

пољопривредног земљишта је следеће: општина Оџаци располаже са укупно 12 862 пољопривредне машине од 

тога 303 пољопривредна газдинства поседује укупно 309 једноосовинских трактора од чега је 97% трактора 

старијих од 10 година; 1693 пољопривредна газдинства поседује 2459 двоосовинских трактора од тог броја је 90 

% старије од 10 година; комбајна 171 ( универзални житни, силажни и остали комбајни) поседује укупно 144 

пољопривредна газдинства док их је 87% старијих од 10 година; берачи кукуруза 344; плугови 1818; тањираче 

375; дрљаче 790; сетвоспремачи 963; ротофрезе 43; растурачи минералног ђубрива 939; растурачи стајског 

ђубрива 119; сејалице 636; прскалице 1011; приколице 2434 и косилице 451. Пољопривредници су у последње 

две године значајно обновили механизацију захваљујући средствима која су за ту намену обезбеђена 

подстицајним мерама Владе Републике Србије преко различитих видова конкурса .За сада је свега неколико 

пољопривредника аплицирало за средства из предприступних фондова Европске уније такозваних ИПАРД -

фондова међутим интересовање пољопривредника за ове мере расте те је за очекивати да ће у наредном 

периоду више средстава у општину Оџаци стићи управо из ових фондова. 

Пољопривредни објекти на газдинству 

Ред. број Врста пољопривредних објеката Број објеката 

1 објекти за смештај стоке 8.993 

2 објекти за смештај пољопривредних производа 2.755 

3 сушаре и објекти за силажу 75 

4 објекти за смештај пољопривредних машина и опреме и хладњаче 1.833 

5 стакленици и пластеници 130 

Радна снага: На територији општине Оџаци , према попису из 2012.године укупан број газдинстава износи 

3.761, од чега према броју чланова и стално запослених на газдинству имамо следећу структуру: на 3.077 

газдинстава 1-2 лица; на 627 газдинстава 3-4 лица; на 45 газдинстава 5-6 лица и на 12 газдинстава 7 и више 

лица. Према наведеним подацима може се видети да на 81,81% газдинстава имамо 1-2 лица што нам указује да 

се ради о углавном о малим породичним газдинствима где послове обављају углавном супружници. 

Посматрајући чланове газдинстава и стално запослене на газдинству према полу и правном статусу на 

газдинству подаци су следећи : од укупног броја 7.579 стално запослених учешће жена чини 2.924 лица док 

мушкарци чине 4.655 лица . Од тога на породичном газдинству има укупно 7.049 лица док на газдинству 

правног лица предузетника има укупно 530 лица. Укупне годишње радне јединице ангажоване радне снаге у 

пољопривреди на територији општине Оџаци износе 3.392 лица . Носиоци газдинстава учествују са 1.438 лица , 

чланови породице и рођаци који су обављали пољопривредну активност на газдинству учествују са 1.184 лица, 



 “Службени лист општине Оџаци” 12/2021   15.07.2021. године        

399 

 

стално запослени на газдинству учествују са 503 лица а сезонска радна снага под уговором учествује са 266 

лица. Највећи део сезонске радне снаге и лица ангажованих на основу уговора пољопривредну активност имају 

на газдинствима правних лица /предузетника 139 лица док је на породичним газдинствима ангажовано 127 лица 

. 

Ниво обучености - квалификација носилаца , управника( менаџера ), доносиоца одлука на пољопривредним 

газдинствима 

Ред. број Обученост -квалификација Броj 

1 пољопривредно искуство стечено праксом 1.810 

2 курсеви из области пољопривреде 17 

3 пољопривредна средња школа 227 

4 друга средња школа 1.442 

5 пољопривредна виша школа или факултет 73 

6 друга виша школа или факултет 192 

Структура пољопривредних газдинстава: На територији општине Оџаци по подацима из пописа 2012.године 

било је укупно 3.761 уписаних пољопривредних газдинстава , од укупног броја породична пољопривредна 

газдинства чине 3.746 док правна лица чине 15 газдинстава. Учешће газдинстава у односу на укупан број 

домаћинстава на територији општине Оџаци износи преко 30%. Просечно коришћење пољопривредног 

земљишта по газдинству је 8,38 хектара . Највећи број газдинстава према културама обрађује оранице и баште 

на површини од 30.230 хектара ( 3.307 ПГ ) што чини преко 95% укупно коришћеног пољопривредног 

земљишта на територији општине Оџаци . Остала газдинства обрађују укупно 1.304 хектара ливада и пашњака , 

воћњака, винограда, окућница и осталог земљишта . 

Газдинства према количини коришћеног пољопривредног земљишта 

Ред. број Величина коришћеног пољопривредног земљишта Број газдинстава Коришћена површина 

1 до 1 ха 1.236 574 

2 од 1-2 ха 776 1.090 

3 од 2-5 ха 845 2.648 

4 од 5-10 ха 419 2.877 

5 од 10-20 ха 203 2.854 

6 од 20-30 ха 69 1.702 

7 од 30-50 ха 70 2.663 

8 од 50-100 ха 43 2.914 

9 преко 100 ха 31 14.211 

Производња пољопривредних производа: Од укупно расположивог земљишта ,према попису пољопривреде 

из 2012.године, пољопривредне расположиве површине чине 30.230 хектара .Житарице су најзаступљеније 

гајене културе на 16.980 хектара, затим следи индустријско биље на 8.930 хектара , под поврћем и јагодама 

засејано је укупно 323 хектара , крмно биље обухвата површину од 1.460 хектара док се шећерна репа гаји на 

2.124 ха. У структури засејаних површина жита доминирају са 56,16%, индустријско биље са 29,54%, шећерна 

репа са 7,02%, поврће са 1,06%, крмно биље са 4,82%. Кукуруз са 11.366 хектара и пшеница са 4.780 хектара су 

најзаступљеније културе и њихов удео у житним површинама износи преко 95%. Посматрајући појединачно 

кукуруз у структури површина под житима учествује са 66,9% док је учешће пшенице 33,1%. Под јечмом је 693 

хектара, следи раж на 53 хектара, затим овас 13 хектара и остала жита за зрно 75 хектара. Кад је реч о 

индустријском биљу доминира соја , сунцокрет и шећерна репа .Укупна годишња производња кукуруза на 

подручју општине Оџаци је на нивоу од око 119.343 тоне ( просечан принос за 2016.годину ) а соје око 37.712 

тона ( просечан принос за 2016.годину ).Сточарска производња у општини Оџаци има дугу традицију иако је у 

последње време забележен пад ове врсте производње што се пре свега односи на произвођаче млека и млечних 

производа . Сточарска производња се одвија углавном на малим пољопривредним газдинствима што додатно 

слаби њену конкурентност на тржишту .Према попису пољопривреде из 2012.године на територији општине 

Оџаци евидентирано је 8.789 говеда; 19.441 свиња; 6.345 оваца; 2.142 козе и 100.442 комада живине. Према 

подацима пописа пољопривреде из 2012.године на територији општине Оџаци поврће се гаји на 323 хектара 

.Посматрјући по врстама поврћа доминира бостан на 91 ха, затим следе црни лук 74 ха, грашак 63 ха, паприка 

48 ха, купус 15 ха, парадајз 7 ха , бели лук 2 ха и остало поврће на око 17 ха. Што се тиче пласмана 
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пољопривредних производа и прерађевина , према оцени самих произвођача, оно је недовољно организовано те 

свако пољопривредно газдинство самостално проналази свој пласман и најчешће своје производе продаје 

познатим физичким лицима , ресторанима, трговинским радњама , мањим откупљивачима и на локалним 

пијацама. 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:Транзиција друштвеног у приватни капитал утицала 

је и на задругарство тако да данас на територији општине Оџаци функционише преко 20 земљорадничких 

задруга ( у задружном власништву , приватне и породичне) у свим насељеним местима. Земљорадничке задруге 

које су у задружном власништву као што су ЗЗ "Агролика" Бачки Грачац, ЗЗ "Јединство" Оџаци, ЗЗ "Пољокооп" 

Лалић, ЗЗ "Агродунав" Каравуково и данас успешно послују .Поред ових и задруге у приватном власништву 

као што су ПП" Милетић " Српски Милетић, ЗЗ "Агроофицце" Бачки Брестовац, ЗЗ "Брестово" Бачки 

Брестовац, ДОО "Мајс" Оџаци и многе друге породичне задруге такође успешно послују. Земљорадничке 

задруге се углавном баве примарном пољопривредном производњом док је мали број оних које се баве и 

прерадом пољопривредних производа. Пољопривредни произвођачи репроматеријал ,у циљу заснивања нове 

производње на својим газдинствима ,углавном набављају од ових активних земљорадничких задруга. Што се 

услова за рад тиче задруге користе своје просторије које су добром стању. Механизација којом располажу 

земљорадничке задруге у последње време је уз помоћ субвенција Владе Републике Србије добрим делом 

обновљена и осавремењена. На територији општине Оџаци оформљено је удружење "Малина "Ратково" које 

окупља око 40 произвођеча овог воћа . Веома је активно и удружење пчелара које према подацима из 

2015.године броји око 80 чланова док се производња меда кретала око 180 тона. Већина удружења имају своје 

акционе планове израђене у сарадњи са локалном самоуправом и у складуса наведеним плановима реализују 

активности и инвестиције на пољопривредним газдинствима и у оквиру удружења. Активности удружења 

пољопривредника која се подржавају од стране локалне самоуправе су : успостављање и јачање удружења у 

области пољопривреде, учешће на манифестацијама ради промоције производа , аплицирање за пројекте ради 

унапређења примарне и прерађивачке производње према локалним, републичким и страним донаторима и 

партнерство у реализацији пројеката из области пољопривреде и руралног развоја.Савремена пољопривредна 

производња захтева све већу улогу задруга и удружења, само таква она могу да пољопривредницима обезбеде 

пренос сручних знања , контролу производње, могућност приступа и коришћења финансијских средстава , 

обезбеђење набавке механизације , регулисање откупа и већу конкурентност на тржишту. Један од стратешких 

циљева општине Оџаци је развој задругарства и нарочито формирање већег броја удружења пољопривредника . 

За подршку развоју пољопривреде општина издваја значајна средства 

Трансфер знања и информација: Савремена пољопривреда данас захтева примену нових технологија, а 

нарочито примену стручних знања и информација. Нове технологије брже и ефикасније се прихватају од стране 

већих пољопривредних газдинстава . Власници малих пољопривредних газдинстава нове технологије и 

информације прихватају са резервом и ретко се усуђују да инвестирају сопствена средства у стицање нових 

знања и вештина .Генерално посматрано , између различитих делова аграрног сектора нема битних разлика у 

позицијама за стицање знања, изузев што сложенији видови производње захтевају већи обим информација о 

модерним технологијама.Локална самоуправа у сарадњи са институцијама у пољопривреди , научним 

институцијама , развојним регионалним агенцијама и другим релевантним чиниоцима руралног развоја и 

пољопривреде, доприноси бољој информисаности и трансферу стручних знања крајњим корисницима. 

Информисаност се спроводи путем : јавног информисања о актуелностима у пољопривреди на локалној ТВ 

Канал 25 кроз разне емисије и гостовања стручних лица и пољопривредних произвођача , затим објавом 

актуелних вести на интернет страници општине Оџаци, објавом на Информативном центру Оџаци кроз радио 

емисије и на интернет страници истог , кроз локални штампани медиј "Наше новине " и организовањем 

тематских скупова за пољопривреднике. Према информацијама ПССС из Сомбора која покрива и општину 

Оџаци велики број пољопривредних газдинстава је укључено у саветодавни систем. Група за послове из 

области пољопривреде Одељења за финансије и јавне приходе у оквиру Општинске управе Оџаци пружа 

консултантске услуге приликом конкурисања заинтересованим грађанима , удружењима и предузетницима са 

територије општине Оџаци. Туристичка организација општине Оџаци организује манифестације локалног 

карактера које су везане за пољопривреду и рурални развој 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
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Табела 1. Мере директних плаћања 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 3.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 3.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 0,00 
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Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне 

подршке и у оквиру мера руралног развоја 0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Овом мером се омугућава корисницима 

да обезбеде новчана средства под повољним условима у циљу заснивања нове производње што као крајњи 
резултат има повећање продуктивности и ефикасности на пољопривредним газдинствима. Крајњи корисници 
мере су физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава са активним статусом и имају пребивалиште на територији општине Оџаци. 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Потенцијални корисници ове мере биће 
информисани путем Јавног позива који ће бити објављен на сајту општине Оџаци, објавом у локалном листу 
"Наше новине", преко канцеларије Одељења за финансије и јавне приходе- групе за пољопривреду као и кроз 
друге видове информисања ( локалне телевизије, радија, путем друштвених мрежа и сл.) 

Мониторинг и евалуација: Одељење за финансије и јавне приходе – група за пољопривреду 
Општинске управе општине Оџаци обавља послове на изради предлога Програма и реализацији мера након 
усвајања истог. Начин реализације одобрених средстава за суфинансирање камата и/ или накнада за 
пољопривредне кредите и обавезе корисника прецизираће се уговором. На основу закљученог уговора о 
пословној сарадњи са изабраним банкама преко којих ће се вршити реализација овог програма у смислу 
одобравања кредита корисницима који ће аплицирати за ову меру , достављаће се информација Општини 
Оџаци око реализованих кредита за сваког корисника појединачно . Извештаји ће се достављати једном 
недељно. Ииии 

 
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка 
2.1.1. Образложење: У сладу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, 

јединице локалне самоуправе (Сл.гласник РС, бр. 10/2013,142/14,103/15 и 101/16) могу да утврђују мере које с 
односе на директна плаћања у виду кредитне подршке. Кредитна подршка се реализује суфинансирањем 
камата за пољопривредне кредите. Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних 
средстава сваке године , било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у нове 
засаде , наводњавање, основно стадо ,прераду и остале инвестиције. Константни извори финансирања су не 
само предуслов за повећање производње већ и за одржавање постојећег нивоа производње .Свако 
комерцијално пољопривредно газдинство које жели да успешно послује и да се развија пољопривредни 
кредит види као добру могућност за обезбеђење средстава и повећање профита .Банке , мала и средња 
газдинства која доминирају у општини Оџаци , препознају као клијенте са већим степеном ризика . Оваквој 
слици доприносе и сама газдинства јер се већи део прихода не одвија преко рачуна што за ефекат има 
погрешну слику о солвентности . Основни проблем кредитирања пољопривредних газдинстава су високе и 
неповољне каматне стопе које пољопривредна производња не може да поднесе, затим неусклађеност рокова 
отплате са роковима прилива средстава на пољопривредном газдинству и кратки грејс периоди у односу на 
врсту инвестиције. Додатни проблем ствара и начин обезбеђења кредита који углавном подразумева хипотеку 
на објектима, а с обзиром да се ради о руралним подручјима ови објекти су често неприхватљиви као 
обезбеђење. Банке, да би смањиле ризике свог пословања, се углавном базирају на заснивању хипотека на 
пољопривредном земљишту што пољопривредни произвођачи нерадо прихватају.Из напред наведених 
разлога а у циљу подстицања пољопривредне производње општина Оџаци ће реализовати меру кредитне 
подршке кроз суфинансирање камата за пољопривредне кредите . Мера кредитне подршке пољопривредним 
газдинствима је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно са Стратегијом локалног 
одрживог развоја општине Оџаци 

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљ мере је пружање доприноса развоју пољопривредне производње у 

општини Оџаци. Позитиван утицај на развој пољопривредне производње, стабилност дохотка пољопривредних 
газдинстава ,која се налазе у активном статусу и која су уписана у Централни регистар пољопривредних 
газдинстава, и раст конкурентности уз прилагођавање све захтевнијем тржишту пољопривредних производа су 
специфични циљеви ове мере. Сама мера треба да допринесе модернизацији производње, унапређењу 
квалитета производа са могућношћу зашите географских ознака, повећању површина под вишегодишњим 
засадима и другим интензивнијим културама , повећању наводњаваних површина , повећању површина под 
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производњом у контролисаним условима ( пластеници, стакленици), повећању сточног фонда као 
специфичним крајњим циљевима. 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Није 

применљиво. . 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци регистрованих 

пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава а имају пребивалиште 
на територији општине Оџаци. 

2.1.5. Економска одрживост: С обзиром да се ради о краткорочним кредитима ,са ограниченим 

износом кредита који су дефинисани самим јавним позивом пољопривредним произвођачима 
заинтересованим за субвенционисане камате за кредитирање пољопривредне производње( набавку обртних 
средстава , опреме и механизације) ,подносилац захтева не мора да докаже економску одрживост улагања 
кроз форму бизнис плана или пројекта 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике по овој мери су : • 

пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом ; • 
пребивалиште и производња на територији општине Оџаци ; • да се инвестиција односи на унапређење 
пољопривредне производње и • измирене обавезе по основу јавних прихода према ЈЛС- општини Оџаци. 

2.1.7. Специфични критеријуми: Физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства 

могу да остваре право на суфинансирање камате за пољопривредне кредите ( набавку обртних средстава, 
опреме и механизације за пољопривредну производњу). Минимални износ подршке је одређен у износу 
кредита од 100.000,00 динара , док је максимални износ кредита ограничен до 500.000,00 динара по једном 
захтеву. 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 
инвестиције Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

2.1.9. Критеријуми селекције: 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1  не  

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи 100% за камату и / или накнаду на одобрене 

кредите. 

2.1.11. Индикатори/показатељи: 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 
Укупан број поднетих захтева , број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом и укупан износ 
ангажованих средстава пословне банке 

2.1.12. Административна процедура: Општина Оџаци ће расписати и спровести јавни позив за 

одабир 

пословних банака.Суфинансирање камата потенцијалним корисницима пољопривредних кредита спроводи се 
путем јавног позива за остваривање права на кредитну подршку који расписује Председник општине Оџаци 
.Јавним позивом се дефинишу прихватљиви трошкови и потребна документација. Потенцијални корисник 
кредита подноси Општинској управи Оџаци ( Одељењу за финансије и јавне приходе-Група за пољопривреду) 
захтев за давање сагласности за финансирање камате.Председник општине формира Комисију за реализацију 
програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Оџаци за 
2021.годину за краткорочно кредитирање пољопривредне производње која разматра приспеле захтеве, 
утврђује испуњеност услова и даје сагласности .Након добијања сагласности корисник доставља пословној 
банци сагласност и потребну документацију( коју прописује банка) ради одобравања кредита и закључења 
уговора о кредитирању са пословном банком.Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове, 
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редом на основу поднетих комплетних и прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава а 
најкасније до 31.12.2021.године.У току једне календарске године једно пољопривредно газдинство само 
једном може бити корисник мера кредитне подршке општине Оџаци. 
 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

Табела: Општи подаци и показатељи  

Назив пока зат ељ а  Вр едност ,  опис  показа те ља  
Извор  пода тка  и  

година  

ОПШ ТИ ПОДАЦИ  

Админис тр атив ни и  г еог р афски  по ложај  

Ауто номна  пок раји на  Војводина  рзс *  

Регион  Регион Во јводин е  рзс *  

Облас т  Западно бачк а  об ласт  рзс *  

Гр ад и ли  општи на  општина  рзс *  

Површина  411 к м2  рзс *  

Бро ј  н асе ља  9  рзс *  

Бро ј  ка таст арских  о пшти на  9  рзс *  

Бро ј  под ру чја  са  о тежа ни м условим а рада  у  
пољоп рив ре ди (ПОУРП)  

  

Демо гр афски  пок азат е љи  

Бро ј  ст анов ника  30.1 54  рзс **  

Бро ј  дома ћинст ава  11.0 73  рзс *  

Густи на нас ељ енос ти  (б р о ј  
станов ника/ пов ршина,  k m 2 )   

68   

 -  9 ,6  рзс **  

-  у  ру ра лним под руч јима АП/ЈЛ С  нема  пода така  рзс **  

Стано вништво  мл ађе од  15  годи на (%)  12,50%  рзс **  

Стано вништво  ста риј е  од  65  година (%)  18,03%  рзс **  

Просе чна  ста рос т  43,7%  рзс *  

Инд екс  с та рењ а  173,7  рзс *  

Без  школск е с п рем е и  с а  непо тпу ним 
основним об разо вањ ем ( %)  15,57%  рзс *  

Основно об разо вањ е (%)  23,04%  рзс *  

Ср едњ е об разов ање  (%)  53,13%  рзс *  

Више и  високо  о бр азова ње (%)  8,07%  рзс *  

Пољоп ривр ед но ст анов н иштво  у  укуп ном 
броју  ста новник а  (%)  

19%  Проце на  

Природ ни ус лови  

Рељ еф (р авни ча рски,  б р е жуљкас ти ,  б рдски,  
пла нински)  

рав нича рски  Инт е рни  

Прео влађ ујући  п едолошк и типови з ем љишта 
и  бонит ет на  к ласа  

На л есно ј  за рав ни 
че рноз ем с а  сво јим  
вариј ет етим а.  Н а  л ес ној  
те раси  ливад ска  ц рница  

Инт е рни  

Клима ( уме р ено -ко нтин е нта лна,  
субп лани нска  . . . )  

уме ре но кон тин ен тал на  Инт е рни  

Просе чна  коли чина  пад а вина (m m)  593,3  м м  Инт е рни  

Ср едња  годишња тем пе р ату ра  (о С)  10,5  Инт е рни  
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Хидрог рафи ја  ( површи нс ке и  подзем н е 
воде)  

Река  Ду нав  у  д ужини од  
9 ,5  км  ,  ка на л ДТ Д 
удужини од  41  км и  
550 м,  оста ла  кан алск а  
мреж а  
267км  и  75 0 м  

Инт е рни  

Површина  под ш умом ( hа )  2.02 7 ха  рзс *  

 
Површина  под ш умом у  у купној  пов ршини АП/ ЈЛС (%)  5%  рзс *  

Пошумље н е пов ршин е у  пр етходно ј  годи ни ( hа)  нема  пода така  рзс *  

Посеч ена  д рвн а мас а  (m3 )  149,2 3м3  рзс *  

ПОК АЗ АТЕЉИ  Р АЗ ВОЈ А П ОЉОПР ИВРЕДЕ  

Стањ е рес урс а  

Укупан  б ро ј  пољоп рив р е дних  газди нста ва:  3.76 1  рзс ** *  

Бро ј  ре гист рованих  пољо прив р едних  газдинс тав а  (РПГ) :  2.70 9  Упра ва  за  
тр езор  

-  по родичн а по љоп рив ре дна г аздинс тва  (%)  99,6%   

-  п рав на лица и  пр ед узе т ници (%)  0,40%   

Коришће но по љоп рив р ед но зем љишт е -  КПЗ ( hа)  31.5 34  рзс ** *  

Учешћ е КПЗ  у  ук упно ј  пов рш ини Ј ЛС (%)  95,00%   

Ораниц е и  башт е,  воћња ци,  виног ради,  лива де и  пашњаци,  
остало(1 8)  ( ha ,  %)  

ораниц е и  башт е 
30.2 30ха,  
воћнаци 125  ха ,  
виногр ади 7х а ,  
пашњаци и  
ливад е 1 .03 0ха  и  
остало  5  ха  

рзс ** *  

Жита,  и ндуст ријс ко  би ље ,  пов рћ е,  к рмно биљ е,  ос тало( 19)  ( ha,  
%)  

жита 1 6.98 0ха,  
индуст ријско  
биље  8. 930х а,  
повр ће  32 3 ха  ,  
крмно  биљ е 
1.46 0 ха  

рзс ** *  

Просе чна  в ели чина  посе да (КПЗ)  по  газди нств у  ( h a)  8,65  рзс ** *  

Обухваћ енос т  по љоп рив р едног  зем љишт а комас ац ијом (ha )  

сво  зем љишт е у  
општини О џаци 
је  об ухваћ ено  
комасацијом  

Инт е рни  

Обухваћ енос т  з емљиш та неким видом уд р уживањ а (h a)  нема  Инт е рни  

Бро ј  по љоп рив ре дних  га з динстав а  ко ј а  н аводњав а ју  КПЗ  197  рзс ** *  

 нема  пода така  Инт е рни  

Наводњав ана  пов ршина  КПЗ  (ha)  1.74 1ха  рзс ** *  

Површина  по љоп рив ред н ог  зем љишта  у  д ржа вној  сво јини н а  
те рито рији  АП(20 )  ( ha)  9.48 7 ха  Инт е рни  

Површина  по љоп рив ред н ог  зем љишта  у  д ржа вној  сво јини ко ј а  с е  
да је  у  з акуп  (h a) :  3.58 7 ха  Инт е рни  

-  физичка  лица  (%)  81,8%  Инт е рни  

-  п рав на лица (%)  18,2%  Инт е рни  

Гове да,  свињ е,  о вце и  ко зе,  живи на,  кош нице пч е ла  ( бро ј )  

говед а 8 . 789 ,  
свиње 19. 441,  
овце  
6.34 5,  коз е 
2 .14 2,  живин а  
100. 442,  п че ле  
1.56 1  

рзс ** *  
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Тракто ри,  ком бај ни,  п рик ључ н е машин е ( бро ј )  

тра кто ри 2 . 706,  
комбајни  21 0,  
прик љу чн е 
машине  9 . 923  

рзс ** *  

Пољоп ривр ед ни обј екти  (бро ј )  11.7 48  рзс ** *  

чч,  с уша ре,  стак л еници и  пл аст еници (б ро ј )  

сушар е и  о бј екти  
за  силаж у 7 5,  
стакл е ници и  
плас те ници 13 0,  
објек ти  за  
смешта ј  по љоп.  
механизаци је  и  
хладња че  1 . 833  

рзс ** *  

Употр еба  мин е рал ног  ђу брива,  ста јњака  и  с ре дст ава  за  зашти ту  
биља ( ha ,  б ро ј  П Г)  

мине ра лна  
ђубрив а 
27.6 78ха  (  3 . 066  
ПГ) ,  ч врс ти  и  
те чни с та јња к  
3 .51 7 ха  (  1 . 691  
ПГ) ,  с ре дств а  за  
заштиту  биљ а  
28.4 75ха  (  
3 .04 8ПГ)  

рзс ** *  

Бро ј  ч ла нова газдинс тва  и  стал но  за посл ених  на  г аздинст ву:  3.39 2  рзс ** *  

(на  по роди чном П Г:  на  га здинств у  п рав ног  лица/ п ре ду з етник а)  
(ha)  93% :  7%  рзс ** *  

Годишње р адн е ј еди нице  (бро ј )  3.39 2  рзс ** *  

Земљо рад ничк е з адр уг е и  удр ужењ а по љоп рив ре дника ( бро ј )  20  Инт е рни  

Пр оиз водњ а п ољ о при вр едних пр ои зв ода (к о личи на):    

-  биљ на п роизводња ( t )  
пшениц а 2 1.09 6 
т ,  кук ур уз  
51.4 31 т  

рзс ** *  

-  сточ арс ка  производњ а ( t ,  l i t ,  ком. )  
говед а 1 74 т  ,  
млеко  1 . 508  
900 л,  1 75 т  м еда  

Инт е рни  

ПОК АЗ АТЕЉИ  РУ РАЛ НОГ  РАЗВОЈ А  
Рура лн а инф рас т рукт ур а  

Саобраћајна  инфрас трук тура  

Дужин а пу те ва( km)  294,0 7  рзс *  

Поште и  те л ефонски  п ре т пла тници (б ро ј )  9 пошт а,  9 3 06  
те л.  
пр ет пла тника  

рзс *  

Водопривре дна  инфрас т руктура  

Домаћин ства  п рикљ уч ен а  на  водоводн у м реж у (б р о ј )  11.0 40  рзс *  

Домаћин ства  п рикљ уч ен а  на  к ана лизацион у м реж у  (бро ј )  2.31 0  рзс *  

Укупн е исп ушт ен е от пад н е вод е (хи љ.m 3)  1.17 9 м3  рзс *  

Пре чишћ ен е от пад не  вод е (хиљ .m3)  -  рзс *  

Енергетска  инфрас трук тура  

Производња и  сна бд евањ е ел ект рич ном ен е рги јом  (бро ј )  нема  пода така  Инт е рни  

Социјална  инфраструк т ура  

Објек ти  об разов не  инф ра стру кту р е (б ро ј )  24  рзс *  

 Број становника на једног лекара  
 

731  рзс *  

Бро ј  ко рис ника  социјал н е заш тит е  4095  рзс *  

Диве рзифик ација  ру ра лн е економиј е  

Запосл ени у  с екто рима п ољоп ривр ед е,  ш ума рств а  и  
4568  рзс * рзс* * *  
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водоприв р ед е (б ро ј )  

Газдинс тва  ко ја  о бав љај у  др уге  п рофита бил не  акт ивности(3 0)  
(бро ј )  174  рзс ** *  

Туристи  и  п росе чан  б ро ј  ноћењ а т урис та  на  те рит орији  АП/ЈЛ С 
(бро ј )  

турис ти21,  б ро ј  
ноћењ а 2 , 1  рзс *  

Транс фе р з нања  и  инфо р мација  
Пољоп ривр ед на с аве тода вна с тр уч на с лужб а (д а/н е)  не  Инт е рни  

Пољоп ривр ед на г аздинс т ва  ук љу че на у  сав ето дав ни сист ем 
(бро ј )  

250  ПССС  

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШИНЕ  ОЏАЦИ 

 

Број : 011-53/2021-II 

Датум : 15.07.2021. године 

ОЏАЦИ         Председник Скупштине, 

   Горан Ђаковић с.р. 

 

 

83. На основу члана 117. став 2., Статута општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци" 

2/2019) и члана 66. став 2. Одлуке о месним заједницама на подручју општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“ број 16/2019), Скупштина општине Оџаци је, на13. седници одржаној дана 

15.07.2021. године, донела: 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАЛИЋ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 Распушта се Савет месне зајенице Лалић изабран на изборима одржаним 10. децембра  2017. 

године, јер није извршио избор председника савета у законом утвртђеном року од дана подношења 

оставке. 

 

Члан 2. 

 До конституисања Савета Мене заједнице Лалић, након одржаних избора, неодложне и текуће 

послове Месне заједнице Лалић обављаће повереник општине. 

 За повереника општине именује се Милан Бркић из Лалића. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Служнемом листу општине 

Оџаци“ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број : 011-54/2021-II 

Дана : 15.07.2021.године 

ОЏАЦИ 

      Заменица председника Скупштине, 

             Александра Ћирић с.р. 
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84. На основу члана 47. став 2. и члана 54. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“ број 2/2019) и члана 23. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број16/2019) Скупштина општине, на 13. седници 

одржаној дана 15.07.2021. године, у 12 часова  доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

1. 

 Образује се Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница 

на територији општине Оџаци ( у даљем тексту : „Изборна комисија“) и именују се председник , 

чланови и секретар и њихови заменици. 

 Мандат изборне комисије траје 4 године. 

 

2. 

 Изборну комисију чине председник и шест чланова који имају заменике.  

 У Изборну комисију се именује : 

1. БОЈАН  СВИЛАР, председник; 

ВЕДРАНА ЧОЈАНОВИЋ, заменик председника; 

2. ДАНИЛО ШЋЕПАНОВИЋ, члан; 

МАРИЈА ПАНЧИЋ, заменик члана; 

3. АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ, члан; 

ВЛАДИМИР ЗЕЦ, заменик члана; 

 на предлог одборничке групе „СНС“. 

4. КВЕТОСЛАВА МУДРИ, члан;  

МИРОСЛАВ ПАВЛИС, заменик члана ; 

5. ДРАГОСЛАВ БРКИЋ, члан ; 

 на предлог одборничке групе „СПС“. 

6. МИЛОРАД СТАМЕНКОВИЋ, члан; 

ЈОВАН МИЉУШ, заменик члана; 

7. ЈАСМИНА КАРАН, члан; 

РАНКА ИВАНОВИЋ, заменик члана;  

 на предлог одборничке групе „СРС-ГГ“. 

 

3. 

 Изборна комисија има секретара и заменика секретара. 

 Секретар и заменик секретара учествују у раду Изворне комисије, без права одлучивања. 

 Именује се : 

 ДАНКА  ЦВЕТИЋАНИН, за секретара, 

 ЈЕЛЕНА РАПАИЋ, за заменика секретара. 

 

4. 

Предесник, чланови, секретар и њихови заменици морају имати изборно право и 

пребивалиште на територији општине Оџаци и морају испуњавати посебне услове за именовање 

прописане законом и Статутом општине. 

 

5. 

 Надлежност Изборне комисије утврђена је законом, Статутом општине Оџаци и Одлуком 

о месним заједницама на територији општине Оџаци.  

 

6. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 
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Образложење 

 

 На основу прописа наведених у преамбули овог решења а у циљу усклађивања и 

организације надлежности у поступку избора чланова савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци са Законом, статутом општине Оџаци и Одлиуком о месним заједницама на 

територији општине Оџаци образуије се Изборна комисија за спровођење избора у месним 

заједницама на територији општине Оџаци и именују њени чланови.  

 Предлоге за чланове Изборне комисије дале су Одборничке групе у Скупштини општине 

Оџаци сразмерно броју одборника. 

 

 Правна поука : против овог решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа 

од доношења решења 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 Број:02-117/2021-II 

 Дана:15.07.2021. године 

 OЏАЦИ 

 

        Заменик председника Скупштине 

            Александра Ћирић с.р. 

 

85. На основу члана 47. став 2. и члана 56. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“ број 2/2019) и члана  30. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број:16/2019) Скупштина општине Оџаци је, на 13. 

седници одржаној дана 15.07. 2021. године, у 12 часа донела :  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

1. 

 Образује се Другостепена изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница на територији општине Оџаци ( у даљем тексту : „Комисија“) и именују се 

председник, чланови и секретар. 

 Мандат Комисије траје 4 године. 

 

2. 

 Комисију чине председник и четири члана. 

 У Комисију се именује : 

1. ДАНИЈЕЛА  ЛАЗОР, председник; 

2. ЉУБОМИР  БЕЛИЋ, члан; 

 на предлог одборничке групе „СНС“. 

 

3. ТАМАРА МИЛИН, члан;  

4. ЈЕЛЕНА КРТИНИЋ, члан ; 

 на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе. 

 

5. СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВИЋ, члан; 

 на предлог одборничке групе „СРС-ГГ“. 

 

3. 

 Комисија има секретара. 

 Секретар учествују у раду Комисије, без права одлучивања. 

 Именује се : 

 МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ за секретара. 
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4. 

Предесник, чланови и секретар морају имати изборно право и пребивалиште на 

територији општине Оџаци и морају испуњавати посебне услове за именовање прописане 

законом и Статутом општине. 

 

5. 

 Надлежност Комисије утврђена је законом, Статутом општине Оџаци и Одлуком о 

месним заједницама на територији општине Оџаци. 

 

6. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

Образложење 

 

 На основу прописа наведених у преамбули овог решења а у циљу усклађивања и 

организације надлежности у поступку избора чланова савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци са Законом, Статутом општине Оџаци и Одлуком о месним заједницама на 

територији општине Оџаци образуије се Другостепена изборна комисија за решавање приговора 

на одлуке Првостепене изборне комисије у поступку спровођење избора у месним заједницама 

на територији општине Оџаци и именују њени чланови и секретар.  

 Предлоге за чланове Другостепене изборне комисије дале су Одборничке групе у 

Скупштини општине Оџаци сразмерно броју одборника и Комисија за кадровска, 

административна питања и радне односе. 

 

 Правна поука : против овог решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа 

од доношења решења 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број :02-118/2021-II 

Дана :15.07.2021.године 

OЏАЦИ 

       Заменик председника Скупштине 

        Александра Ћирић с.р. 

 

 

 

86.На основу члана 60. став 1., члана 116. став 4. Статута општине Оџаци ("Службени 

лист општине Оџаци" 2/2019) и члана 17. став 1. Одлуке о месним заједницама на подручју 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 16/2019)  дана 15.07.2021. године, 

доносим 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ    ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАЛИЋ 

 

Члан 1. 

Расписују се избори за Савет месне заједнице Лалић.  

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 15. август  2021. године. 

 

Члан 3. 

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана доношења Ове 

одлуке. 
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Члан 4. 

Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци.“ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број :011-55/2021-II 

Дана :15.07.2021. године 

ОЏАЦИ      заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 12/2021  15.07.2021.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; 
АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396: ШТАМПА:ИЗДАВАЧ. 


