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С А Д Р Ж А Ј 

 

Акта Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједица 

на територији општине Оџаци 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

195. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Бачки 

Брестовац, одржаних 13.11.2022. године 
1050. 

196. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Бачки 

Грачац, одржаних 13.11.2022. године 
1051. 

197. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Богојево, 

одржаних 13.11.2022. године 
1052. 

198. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Дероње, 

одржаних 13.11.2022. године 
1053. 

199. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице 

Каравуково, одржаних 13.11.2022. године 
1054. 

200. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Оџаци, 

одржаних 13.11.2022. године 
1055. 

201. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Ратково, 

одржаних 13.11.2022. године 
1056. 

202. 
Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Српски 

Милетић, одржаних 13.11.2022. године 
1057. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година : LV О  Џ  А  Ц  И 

14.  НОВЕМБАР  2022. ГОДИНЕ Број   25 
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195. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Бачки Брестовац, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној 

дана 14.11.2022. године у 14,00часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Бачки Брестовац, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

2178 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

  820 

што износи % 37,65% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

  772 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

    48 

број примљених гласачких листића 2180 

број неупотребљених гласачких листића 1360 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

  820 

број неважећих гласачких листића       2 

број важећих гласачких листића    818 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Оливера Лончар 723  

2. Бранка Лончар 674                 

3. Душан Божанић 732                 

4. Зорица Гладовић Свилар 641                 

5. Владимир Тривуновић 550                  

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:013-2-224/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар с.р. 
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196. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Бачки Грачац, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној 

дана 14.11.2022. године у 14,00 часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ГРАЧАЦ, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Бачки Грачац, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

1779 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

507 

што износи % 28,49% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

456 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

51 

број примљених гласачких листића 1779 

број неупотребљених гласачких листића 1272 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

  507 

број неважећих гласачких листића     14 

број важећих гласачких листића   493 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Саша Петровић 446  

2. Милица Даутовић 421                 

3. Душан Поповић 389                 

4. Ана Шкундрић 395                 

5. Ненад Богуновић 395                 

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:013-2-227/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ            дипл.правник Бојан Свилар с.р. 
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197. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Богојево, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној 

дана 14.11.2022. године у 14,00часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОГОЈЕВО, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Богојево, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

1419 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

462 

што износи % 32,55% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

462 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

0 

број примљених гласачких листића 1419 

број неупотребљених гласачких листића 957 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

462 

број неважећих гласачких листића 24 

број важећих гласачких листића 438 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Атила Рупа 231  

2. Славојка Кузмановић 147                  

3. Игор Оршош 171                 

4. Оливер Бока 233                 

5. Изабела Хусар 243                  

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 013-2-223/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар 
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198. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Дероње, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној дана 

14.11.2022. године у 14,00 часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕРОЊЕ, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Дероње, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

1939 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

  641 

што износи % 33,05% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

  626 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

  15 

број примљених гласачких листића 1939 

број неупотребљених гласачких листића 1298 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

  641 

број неважећих гласачких листића      4 

број важећих гласачких листића   637 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Бојана Дорословац 453  

2. Љиљана Белић 465                  

3. Лазар Савић 465                 

4. Дејан Марић 465                 

5. Игор Праћа 513                 

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:013-2-228/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар с.р. 
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199. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Каравуково, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној 

дана 14.11.2022. године у 14,00 часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАВУКОВО, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Каравуково, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

3442 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

1526 

што износи % 44,33% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

1467 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

59 

број примљених гласачких листића 3442 

број неупотребљених гласачких листића 1913 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

1526 

број неважећих гласачких листића 32 

број важећих гласачких листића 1494 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Јелена Крстић   1195 

2. Давор Маринковић                  1235 

3. Александра Ђорђевић                  1123 

4. Александар Митић                  1216 

5. Ивана Михајловић                  1158 

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:013-2-221/2022-II 

Дана: 14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар с.р. 
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200. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Оџаци, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној дана 

14.11.2022. године у 14,00 часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОЏАЦИ, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 2 бирачког одбора у Месној 

заједници Оџаци, примила изборни материјал од 2 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

7348 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

1396 

што износи % 18,99% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

1297 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

98 

број примљених гласачких листића 7449 

број неупотребљених гласачких листића 6053 

број гласачих листића у гласачким 

кутијама (број употребљених гласачких 

листића) 

1395 

број неважећих гласачких листића 38 

број важећих гласачких листића 1357 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Милица Гаковић 1063  

2. Зоран Павловић   951                  

3. Јована Ћојановић Кривокућа   900                

4. Марица Кодро   844            

5. Милош Поповић   932         

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:013-2-222/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар с.р. 
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201. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Ратково, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној дана 

14.11.2022. године у 14,00 часова доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАТКОВО, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Ратково, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

2633 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

 765 

што износи % 29,05% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

  719 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

    46 

број примљених гласачких листића 2633 

број неупотребљених гласачких листића 1868 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

  765 

број неважећих гласачких листића     18 

број важећих гласачких листића   747 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Александар Дурутовић 409  

2. Десанка Живковић 469                  

3. Зоран Анђелић 469                

4. Сузана Марковић 561                 

5. Горан Шкељић 462                  

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:013-2-226/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар с.р. 
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202. На основу члана 48. и члана 24. став 1. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци 16/19 и 18/22) и утврђених резултата избора за чланове 

Савета Месне заједнице Српски Милетић, на изборима одржаним 13.11.2022. године, Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Оџаци, на 21. седници, одржаној 

дана 14.11.2022. године у 14,00 часова доноси 

ОДЛУКУ 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ МИЛЕТИЋ, 

ОДРЖАНИХ 13.11.2022. ГОДИНЕ 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју 

општине Оџаци (у даљем тексту: Изборна комисја) је од укупно 1 бирачког одбора у Месној 

заједници Српски Милетић, примила изборни материјал од 1 бирачког одбора. 

2. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредби Закона и Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Оџаци 

3. На основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора утврђено је: 

укупно уписаних бирача (према изводу из 

бирачког списка и списку накнадних промена 

у бирачком списку) 

2420 

број бирача који су гасали (заокружени 

редни бројеви у изводима из бирачког списка 

и списку накнадних промена) 

887 

што износи % 36,65% 

број бирача који су гласали на бирачком 

месту 

838 

број бирача који су гласали ван бирачког 

места 

  49 

број примљених гласачких листића 2420 

број неупотребљених гласачких листића 1533 

број гласачих листића у гласачкој кутији 

(број употребљених гласачких листића) 

  887 

број неважећих гласачких листића     13 

број важећих гласачких листића   874 

 

4. да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Редни број Име и презиме кандидата  Број гласова 

1. Стево Кнежевић 654 

2. Јасна Стојиљковић 618           

3. Младен Маринковић 662                 

4. Тијана Стојановић 665                 

5. Мирјана Младеновић Бранковић 774                  

 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеом листу општине Оџаци“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:013-2-225/2022-II 

Дана:14.11.2022. године      Председник Комисије 

ОЏАЦИ                 дипл.правник Бојан Свилар с.р. 

 

 
 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 25/2022  14.11.2022.; 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. 


