
 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

Акта Председника Скупштине 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

140. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Бачки Брестовац  786. 

141. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Бачки Грачац  786. 

142. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Богојево  787. 

143. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Дероње  788. 

144. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Каравуково 788. 

145. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Оџаци 789. 

146. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Ратково 790. 

147. Одлука о расписивању избора за Савет Месне заједнице Српски Милетић 790. 

 

Акта Комисије за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине ОЏАЦИ 
Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

148. 
Закључак о утврђивању закупнине пољопривредног земљишта у државној 

својини по основу права пречег закупа на територији општине ОЏАЦИ 
 791. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година : LV О  Џ  А  Ц  И 

30. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ Број   19 
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140. 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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ    ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Бачки Брестовац. 

 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 

 

 

Члан 3. 

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

ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

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

општине Оџаци.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-81/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

       заменица Председника Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

 

141. 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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ    ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ГРАЧАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Бачки Грачац. 

 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 
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Члан 3. 

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

ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

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

општине Оџаци.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-82/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

 

 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

142. 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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ    ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОГОЈЕВО 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Богојево. 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 

 

Члан 3. 

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

ове Одлуке. 

Члан 4. 

Избори из члана 1. ове Одлуке спровешће се у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 16/19 и 

18/22).  

Члан 5. 

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

општине Оџаци.“ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-83/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 
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143.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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ    ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕРОЊЕ 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Дероње. 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 

 

Члан 3. 

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

ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

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

општине Оџаци.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-84/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

144.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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАВУКОВО 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Каравуково. 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 

 

Члан 3. 

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

ове Одлуке. 
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Члан 4. 

Избори из члана 1. ове Одлуке спровешће се у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 16/19 и 

18/22).  

Члан 5. 

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

општине Оџаци.“ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-85/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

 

145.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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОЏАЦИ 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Оџаци. 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 

 

Члан 3. 

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

ове Одлуке. 

 

Члан 4.  
Избори из члана 1. ове Одлуке спровешће се у складу са Одлуком о месним заједницама на 

територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 16/19 и 18/22).  

 

Члан 5. 

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

општине Оџаци.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-86/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 
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146.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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАТКОВО 

 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Ратково. 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. године. 

 

Члан 3. 

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

ове Одлуке. 

Члан 4. 

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

општине Оџаци.“ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-87/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

147.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 и 18/2022),  дана 30.09.2022. 

године, доносим 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ МИЛЕТИЋ 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за Савет месне заједнице Српски Милетић. 

 

Члан 2. 

За дан одржавања избора одређујем 13. новембар  2022. 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: 011-88/2022-II 

Дана: 30.09.2022. године 

ОЏАЦИ 

       заменица Председник Скупштине, 

              Александра Ћирић с.р. 

 

 

148. На основу члана 64а става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 2 Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 — др. закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18— др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ОЏАЦИ (у даљем 

тексту:Комисија), доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права 

пречег закупа на територији општине ОЏАЦИ, које је планирано Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ОЏАЦИ 

за 2022. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то: 

 Класа Цена ЕУР 

ЊИВА 1 326,44 

ЊИВА 2 297,06 

ЊИВА                3 264,42 

ЊИВА 4 235,04 

ЊИВА 5 205,66 

ЊИВА                6           166,49 

ЛИВАДА                1 163,22 

ЛИВАДА 2 148,53 

ЛИВАДА 

 

3 

 

132,21 

ПАШЊАК 
1 65,29 

ПАШЊАК 2 59,41 

ПАШЊАК                3 52,88 

ПАШЊАК 4 47,01 

 

2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине ОЏАЦИ је на основу табеле из тачке 1. утврдила висину 

закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу 

права пречег закупа по основу сточарства планираних Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ОЏАЦИ за 2022. 

годину . 

З. Овај закључак објавити у Службеном листу општине ОЏАЦИ или на огласној табли 

Општинске управе ОЏАЦИ, као и на званичној интернет страници општине ОЏАЦИ, 
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Образложење 

 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине ОЏАЦИ, образована Решењем Председника општине број 

03-1-222/2022-1 од 14.09.2022. године, имала је задатак да утврди висину закупнине за 

пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп по основу права пречег 

закупа власницима домаћих животиња, а које је планирано Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ОЏАЦИ за 2022. 

годину. 

Одредбама члана 64а став 19, 20 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је 

да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа 

просечно постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у 

државној својини по праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама је 

просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по 

том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике 

Србије у последње три године. Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна 

постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште 

које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне 

самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена 

закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне 

самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права 

пречег закупа власницима домаћих животиња , а имајући у виду наведену законску одредбу, 

како је Општина ОЏАЦИ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, 

просечна постигнута цена на основу тога износи 165,23 евра по хектару, односно 19.383,13 

динара по хектару, на основу које је обрачуната закупнина за остале културе и класе. 

Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од 

просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, 

закупнина се утврђује у висини од 264,42 евра по хектару, односно 31.019,11 динара по 

хектару, који износ представља просечну цену закупа по хектару на територији Републике 

Србије у последње три године. Наведена цена одговара квалитету ЊИВА З. класе, на основу 

које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној 

табели. 

 

Имајући у виду све напред наведено, утврђена. 

 

  

Број: 320-14/2022-03     

Датум: 27.09.2022. године 

         Председник Комисије 

         Слободан Свиленковић с.р. 
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