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С А Д Р Ж А Ј 

 

Акта Скупштине општине 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

212. 

Одлука о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је 

стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у 

области културе 

1074. 

213. 
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ 

Бачки Брестовац 
1077. 

214. 
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ 

Бачки Брестовац 
1077. 

215. 
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 

„Брестком“ Бачки Брестовац 
1078. 

216. 
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки 

Брестовац 
1078. 

217. 
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Народне 

библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци 
1080. 

218. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и 

чланова надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,  
1081. 

219. 
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и 

чланова надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,  
1081. 

220. 
Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Полетарац“ Oџаци  за 

радну 2022/2023. годину 
1082. 

221. 
Закључак о усвајању Финансијског извештаја о раду Месне заједнице Српски 

Милетић 
1083. 

222. 
Закључак о давању сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП 

„Услуга“ Оџаци за 2022.годину 
1083. 

223. 

Закључак о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета 

месних заједница Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Богојево, Дероње, Каравуково, 

оџаци, Ратково и Српски Милетић 

1084. 

224. 
Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП 

„Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину 
1084. 

225. Одлука о програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину 1085. 

226. 
Закључак о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавног приватног 

партнерства – за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног 
1086. 

Година : LV О  Џ  А  Ц  И 
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осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Оџаци  

 

Акта Општинског већа 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

227. 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Оџаци 
 

1087. 

 

Акта Месних заједница 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

228. Одлука о избору председника Савета Месне заједнице Оџаци 1089. 

229. Одлука о избору заменика председника Савета Месне заједнице Оџаци 1089. 

230. 
Одлука о избору председника и заменика председника Савета Месне 

заједнице Богојево 
1089. 

231. 
Одлука о избору председника и заменика председника Савета Месне 

заједнице Бачки Грачац 
1090. 

232. 
Одлука о избору председника и заменика председника Савета Месне 

заједнице Каравуково 
1090. 

233. 
Одлука о избору председника и заменика председника Савета Месне 

заједнице Ратково 
1091. 

234. Одлука о избору председника Савета Месне заједнице Бачки Брестовац 1091. 

235. 
Одлука о избору заменика председника Савета Месне заједнице Бачки 

Брестовац 
1092. 

236. 
Одлука о избору председника и заменика председника Савета Месне 

заједнице Српски Милетић 
1092. 

237. 
Одлука о избору председника и заменика председника Савета Месне 

заједнице Дероње 
1093. 
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212. На основу члана 70. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/2019), Скупштина општине Оџаци је на 

29. седници одржаној дана 02.12.2022. године донела:  

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦЕ 

КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО СТАТУС ЛИЦА КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ИЛИ 

ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Члан 1.  

Овом одлуком уређују се ближи услови и начин стицања права на уплату доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање (у даљем тексту: 

доприноси) за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе, из средстава буџета Општине Оџаци (у даљем тексту: буџет Општине).  

Члан 2.  

Лице које самостално обавља уметничку или другу делатност, у смислу закона којим се 

уређује област културе, је: самостални уметник, самостални стручњак у култури, самостални 

извођач културних програма и самостални сарадник у култури.  

Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља 

уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури (у даљем тексту: Удружење) 

утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.  

Самостални стручњак у култури јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, 

обавља научноистраживачке, теоријско-критичке, едукативне, продуцентске, организаторске, 

менаџерске и друге стручне послове у области културних делатности и коме је Удружење утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.  

Самостални извођач културних програма у музичким и сценским делатностима је физичко 

лице које самостално, у виду занимања обавља вокално и инструментално извођење културних 

програма, или на други начин изводи културни или артистички програм и коме је Удружење 

утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.  

Самостални сарадник у култури јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, 

обавља стручно-техничке послове у области културних делатности и коме је Удружење утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе. 

Члан 3. 

Право на уплату доприноса може да оствари лице из члана 2. ове одлуке коме је, у складу са 

законом, репрезентативно удружење у култури код кога је то лице уведено у евиденцију, утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност и ако испуњава следеће услове:  

- да има пребивалиште на територији општине Оџаци најмање три године  у односу на дан 

подношења захтева;  

- обавља делатност као једино или главно занимање, а није корисник пензије;  

- није осигурано по другом основу;  

- да укупан приход које је остварио у претходној години не прелази износ просечне годишње 

бруто зараде у Републици Србији, исплаћене у претходној години; 

- да он, нити члан његовог породичног домаћинства (брачни односно ванбрачни друг, дете 

или усвојеник, родитељи односно усвојилац, уколико живе с њим у породичном домаћинству), не 

поседују непокретну имовину, осим стана или куће чија површина одговара потребама домаћинства 
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по стандардима о условима становања и простора који служи за обављање уметничке или друге 

делатности у области културе и 

- да му је надлежна пореска управа утврдила обавезу плаћања доприноса на најнижу 

основицу за самосталне уметнике у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно 

социјално осигурање, као лицу које самостално обавља уметничку или другу делатност у области 

културе. 

Члан 4. 

Лице из члана 2. ове одлуке подноси захтев за стицање права на уплату доприноса Одељењу 

за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци, на обрасцу "Захтев за стицање права 

на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лице које је стекло статус 

лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе" (Образац број 1).  

Образац из става 1. овог члана доступан је на званичној интернет страници општине Оџаци. 

Члан 5. 

Уз захтев из члана 4. ове одлуке прилаже се:  

1. уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о статусу лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области културе;  

2. копија личне карте (уколико лична карта садржи податак о адреси становања) или очитана  

биометријска лична карта;  

3. уверење о пребивалишту;  

4. уверење надлежне пореске администрације о пријави укупног прихода;  

5. уверење надлежне локалне пореске администрације о пријави пореза на непокретну 

имовину, односно да се не задужује порезом на имовину;  

6. извод из листа непокретности Републичког геодетског завода - Службе за катастар 

непокретности Оџаци о праву својине на непокретностима односно, да не поседује непокретности;  

7. уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лице није осигурано 

по другом основу;  

8. решење односно уверење да му је надлежна пореска управа утврдила обавезу плаћања 

доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, као 

лицу које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.  

Исправе из става 1. овог члана не могу могу бити старије од шест месеци. 

Члан 6. 

О праву на уплату доприноса за лице из члана 2. ове одлуке решава Одељење за друштвене 

делатности општинске управе општине Оџаци.  

Решењем о утврђивању испуњености услова за стицање права на уплату доприноса за лице 

које је стекло статус лица који самостално обавља уметничку или другу делатност у области 

културе, право на уплату доприноса утврђује се за календарску годину у којој је захтев поднет.  

Решењем се утврђује право на уплату доприноса на најнижу месечну основицу за уплату 

доприноса. 

На решење Одељења за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци из става 1. 

овог члана може се поднети жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана пријема решења.  

Жалба се подноси преко Одељења за друштвене делатности општинске управе општине 

Оџаци које утврђује да ли су испуњени формално правни услови за поступање другостепеног органа 

и уколико су су испуњени, доставља жалбу другостепеном органу. 
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Члан 7. 

Одељење за финансије и јавне приходе општинске управе општине Оџаци врши уплату 

доприноса за лице које је стекло право на уплату доприноса у складу са одредбама ове одлуке тако 

што на основу решења надлежне пореске администрације врши пренос на одговарајући уплатни 

рачун репрезентативног удружења чији је уметник члан које је дужно да уплаћени износ доприноса 

уплати на уплатни рачун надлежне пореске управе у року од 5 дана и доказ о уплати доприноса 

достави Одељењу за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци у року од 15 дана од 

дана уплате. Правдање се врши изводима и потврдом надлежне пореске управе о измиреним 

дуговањима.  

Уплата доприноса врши се у роковима и на начин утврђен законом, за период за који је 

репрезентативно удружење утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе. 

Члан 8. 

Ако дође до промене чињеница од значаја за остваривање права на уплату доприноса, лице 

из члана 2. ове одлуке дужно је да пријави насталу промену Одељењу за друштвене делатности 

општинске управе општине Оџаци најкасније 15 дана од дана настанка промене а признато право 

престаје од првог наредног месеца од дана настанка промене.  

Ако лице пропусти да Одељење за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци 

обавести о промени од значаја за уплату доприноса у року из става 1. овог члана дужно је да 

општини Оџаци надокнади насталу штету. 

Члан 9. 

Лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе које оствари 

право на уплату доприноса по одредбама ове одлуке, обавезно је да на позив Одељења за друштвене 

делатности општинске управе општине Оџаци, односно општине Оџаци учествује у реализацији 

програма у установама културе или у манифестацијама од значаја за културни развој општине 

Оџаци без надокнаде. 

Члан 10. 

Средства за уплату доприноса из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Оџаци.  

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Оџаци". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-103/2022-II                                                  заменик председника Скупштине општине 

Датум: 02.12.2022. године                                                               Александра Ћирић с.р. 

Оџаци                            
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213.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) члана 17. став 3. и 

члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/16 и 88/19) и члана 

40. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/19) и члана 

41. став 2. и члана 44. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац 

(„Службени лист општине Оџаци“ број: 14/16) Скупштина општине Оџаци, је на 29. седници 

одржаној 02.12.2022. године, донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

 

I 

Разрешава се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац, 

закључно са 02.12.2022. године, због истека мандата  у  саставу: 

1.   Иванишевић Драган,  председник,  

2.   Жакула Звездан, члан, 

3. Ерак Мићо, члан-из редова запослених. 

 

 

II 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-216/2022-II 

Дана:02.12.2022. године 

О Џ А Ц И                                                           заменик председника  Скупштине, 

         Александра Ћирић с.р.  

 

214.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) члана 17. став 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 

11. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/19) и члана 41. став 2. и члана 

44. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац („Службени лист 

општине Оџаци“ број: 14/16) Скупштина општине Оџаци, је на 29. седници одржаној 02.12.2022. 

године, донела: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

I 

Именује се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац, на 

мандатни период од четири године, у саставу: 

4.   Адамовић Нинко,  председник,  

5.   Иванишевић Драган, члан, 

6.   Ерак Мићо, члан-из редова запослених, 

почев од 03.12.2022. године. 
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II 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-217/2022-II 

Дана:02.12.2022. године 

О Џ А Ц И                                                           заменик председника  Скупштине, 

         Александра Ћирић с.р.  

 

215. На основу члана 46. став 1., а у вези са чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“  број  15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и  40. став 

1. тачка 11. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, бр. 2/19), Скупштина општине 

Оџаци, је на 29. седници, дана 02.12.2022. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

I 

 Вања Косовац из Бачког Брестовца, разрешава се дужности вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац, са даном ступања на дужност директора 

по расписаном јавном конкурсу. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-218/2022-II 

Дана: 02.12.2022. године 

О Џ А Ц И      заменик председника Скупштине општине, 

Александра Ћирић с.р. 

 

 

216. На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник  РС“, број: 15/16 и 

88/19), члана 32.  став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци 

(„Сл. лист општине Оџаци“, број: 2/19), Скупштина општине Оџаци на 29. седници одржаној 

02.12.2022. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног комуналног предузећа  

„Брестком“ Бачки Брестовац 

 

I 

Вања Косовац из Бачког Брестовца, именује се за директора Јавног комуналног предузећа 

''Брестком'' Бачки Брестовац, на мандатни период од четири године, рачунајући од дана ступања на рад. 
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II  

Именована је дужан ступити на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

III 

Ово Решење је коначно. 

 

 

IV 

Решење објавити  у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине 

Оџаци“' и на званичној интернет презентацији општине Оџаци. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), којим је предвиђено да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе иманује орган одређен статутом јединице 

локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Чланом 40. 

став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци (''Сл. лист општине Оџаци'' број 2/19), предвиђено је да 

Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.  

 Скупштине општине Оџаци је на 24. седници, одржаној 05.08.2022. године, донела Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки 

Брестовац („Службени лист општине Оџаци“, број:12/2022). 

На основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима и члана 4. Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општине Оџаци,  спроведен је јавни 

конкурс за избор директора који је објављен у ,,Службеном гласнику РС”,број 90 од 12.08.2022. године, 

„Службеном листу општине Оџаци“, број: 12/2022, дневном листу „Дневник“ и на интернет страници 

општине Оџаци. 

Комисија је 15.09.2022. године, по истеку рока за подношење пријава констатовала да се на јавни 

конкурс  за избор кандидата за именовање директора ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац пријавио један  

кандидат  и то: Вања Косовац из Бачког Брестовца. На основу увида у достављене доказе,  Комисија је 

утврдила да је пријава благовремена, потпуна и разумљива и сачинила списак  кандидата који испуњава 

услове ради спровођења изборног поступка. 

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања утврђених  кандидата, Комисија је након увида у 

документацију, извршила поступак оцењивања стручне оспособљености кандидата, дана 19.09.2022. 

године, на основу кога је сваки члан Комисије давао своју оцену да ли и у којој мери кандидат поседује 

потребна знања и вештине за руковођењем јавним предузећем. 

Комисија је дана 19.09.2022. године утврдила резултат спроведеног оцењивања, сабирајући број 

поена које је сваки члан Комисије дао   кандидату, и на основу тога сачинила ранг листу кандидата и 

листу за именовање кандидата које је заједно са записником о оцењивању доставила Општинској 

управи општине Оџаци, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног 

предузећа ''Брестком'' Бачки Брестовац. 

Општинско веће општине Оџаци на предлог Општинске управе утврдило је предлог акта о 

имановању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац и исти доставља 

Скупштини општине Оџаци на одлучивање. 

Скупштина општине је, након разматрања достављене листе и предлога акта, на основу  члана 

24. став 3. Закона о јавним предузећима донела Решење као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба, већ се против њега може покренути управни спор пред надлежним судом у року 

од 30 дана од дана достављања овог решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 

Број:02-219/2022-II 

Дана:02.12.2022.године      заменик Председника Скупштине, 

ОЏАЦИ        Александра Ћирић с.р. 

 

 

217.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) и члана 40. став 

1. тачка 12. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», бр. 2/19), Скупштина општине 

Оџаци, je на 29. седници одржаној 02.12.2022. године, донела је следеће:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ 

 

I 

Разрешавају се: 

1. Ћук Ивана, дужности председника, због поднете оставке и 

2. Бубало Драгана, дужности заменика председника, Управног одбора Народне библиотеке 

„Бранко Радичевић“ Оџаци, даном доношења овог Решења. 

 

II 

Именују се : 

 1. Бубало Драгана, за председника и 

 2. Војновић Марко, за заменика председника, Управног одбора Народне библиотеке 

„Бранко Радичевић“ Оџацим, наредног дана од дана доношења овог Решења. 

 

III 

           Овим Решењем врши се измена Решења о именовању председника, заменика председника 

и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке 

„Бранко Радичевић“ Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 8/2022).  

 

IV 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-220/2022-II 

Дана: 02.12.2022. године                                                        

О Џ А Ц И                                                                           

Заменик Председника Скупштине, 

       Александра Ћирић с.р.   
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218.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. 

тачка 12. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/19), Скупштина општине 

Оџаци, је на 29. седници одржаној  02.12.2022. године, донела следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ  

 

I 

Разрешавају се се председник и чланови Управног одбора Јавне установе Спортски центар 

Оџаци, због истека манадата закључно са 02.12.2022. године: 

1. Стоиљковић Небојша, председник, 

 2. Крстић Јелена, члан, 

 3. Поповић Јелена, члан 

 4. Спасић Маја, члан 

 5. Шкундрић Гојко, члан, из редова запослених. 

 

II 

Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Јавне установе Спортски центар 

Оџаци,  због истека мандата закључно са 02.12.2022. године 

 1. Личина Милана, председник, 

 2. Димитријевић Милан, члан, 

 3.Матијаш Жељко, члан,из редова запослених. 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-221/2022-II                                                                             заменик председника Скупштине 

Дана: 02.12.2022. године                                                                           Александра Ћирић с.р. 

О Џ А Ц И                                                            
 

219.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. 

тачка 12. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/19), Скупштина општине 

Оџаци, је на 29. седници одржаној  02.12.2022. године, донела следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ  

 

I 

Именују се председник и чланови Управног одбора Јавне установе Спортски центар Оџаци, 

и то: 

1. Стоиљковић Небојша, председник, 
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 2. Крстић Јелена, члан, 

 3. Митровић Горан, члан 

 4. Спасић Маја, члан 

 5. Шкундрић Гојко, члан, из редова запослених, 

На период од 4. године, почев од 03.12.2022.године 

 

 

II 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавне установе Спортски центар Оџаци,  

и то: 

 1. Личина Милана, председник, 

 2. Весна Цветковић, члан, 

 3. Матијаш Жељко, члан,из редова запослених, 

на период од 4. године, почев од од 03.12.2022. године. 

 

 

III 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:02-222/2022-II                                                                       заменик председника Скупштине 

Дана: 02.12.2022. године                                                                       Александра Ћирић с.р. 

О Џ А Ц И                                                            
 

 

220.На основу члана  40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, 

број: 2/2019), Скупштина општине Оџаци је, на 29. седници, одржаној 02.12.2022. године, донела 

 

                                                                                                                 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Годишњи план рада ПУ „Полетарац“ Oџаци  за радну 

2022/2023. годину  број: V-128/2022 од 15.09.2022. године. 

 

 

II 

 Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-76-1/2022-II 

Дана: 02.12.2022. године                заменик председника Скупштине, 

    О Џ А Ц И               Александра Ћирић с.р. 
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221.На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 29. седници, одржаној дана 02.12.2022. године, донела:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о раду Месне заједнице Српски Милетић од 

01.01.2021. године – 31.12.2021. године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:06-76-2/2022-II     заменик председника Скупштине, 

Дана: 02.12.2022. године     Александра Ћирић с.р.    

    О Џ А Ц И   
 

 

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

брoj: 2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 29. седници, одржаној дана 02.12.2022. године, донела: 

                                                                                            

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину, број: НО-12/2022 од 20.10.2022.године.   

 

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-76-3/2022-II 

Дана: 02.12.2022.године     

    О Џ А Ц И 

           Заменик председника Скупштине, 

                         Александра Ћирић с.р. 
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223.На основу члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци», 

бр.2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 29. седници, одржаној дана 02.12.2022. године, донела:   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница Бачки 

Брестовац, Бачки Грачац, Богојево, дероње, каравуково, Оџаци, Ратково и Српски Милетић, број 

013-2-256/2022-II од 21.11.2022.године. 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:06-76-4/2022-II 

Дана: 02.12.2022. године   заменик председника Скупштине, 

    О Џ А Ц И               Александра Ћирић с.р. 

 

 

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

брoj: 2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 29. седници, одржаној дана 02.12.2022. године, донела: 

                                                                                                 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац  за 2022. годину, број НО-12-02-2022  од  

03.11 .2022. године .  

 

II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:06-76-5/2022-II 

Дана: 02.12.2022.године     

    О Џ А Ц И 

          Заменик председник Скупштине, 

                          Александра Ћирић с.р. 
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225.На основу члана 10. став 2. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима на територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 17/2018) и члана 

40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 02/2019) 

Скупштина општине Оџаци је на 29.седници одржаној дана 02.12.2022. године донела  

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се Програм одржавања објеката путне привреде за 2023. годину (у 

даљем тексту: Програм), који је саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 

Програм обухвата услуге на одржавању објеката путне привреде, а реализоваће га 

Општинска управа општине Оџаци (у даљем тексту: Општинска управа). 

Програм ће се реализовати из средстава буџета општине Оџаци за 2023. годину у износу од 

38.660.000,00 динара. 

Члан 3. 

За пружање услуга на одржавању објеката путне привреде одређује се Јавно комунално 

предузеће "Услуга" Оџаци и Јавно комунално предузеће „Брестком“ Бачки Брестовац (у даљем 

тексту: Предузеће). 

Изузетно, за пружање услуга које нису поверене Предузећу, извршиоца ће изабрати 

Општинска управа, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Ближи услови за пружање услуга из члана 2. став 1. ове одлуке као и међусобна права и 

обавезе између Општинске управе и Предузећа, односно између Општинске управе и извршиоца из 

става 2. овог члана, уредиће се посебним уговорима. 

 

Члан 4. 

Рачун за услуге одржавања објеката путне привреде из члана 2. ове одлуке Предузеће, 

односно извршилац доставља Општинској управи. 

 

Члан 5. 

Надзор над пружањем услуга у оквиру Програма врши Општинска управа. 

Ближи услови за обављање послова надзора из става 1. овог члана, регулишу се уговорима 

из члана 3. став 3. ове одлуке. 

Члан 6. 

Општинска управа подноси Скупштини општине Оџаци шестомесечни и годишњи извештај 

о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о пруженим 

услугама. 

Члан 7. 

Општинска управа, на основу образложеног предлога Предузећа и уз претходну сагласност 

председника општине Оџаци, може извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама 

Програма, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извршењем. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Оџаци", а примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 
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ПРОГРАМ 

 ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 
    

Бр. Врста радова услуга Износ 

1. 
Одржавање саобраћајних знакова (замена вертикалне сигнализације, 

постављање вишејезичних табли са називима улица) 
600.000,00 

2. 
Одржавање ознака на коловозу (обнављање хоризонталне 

сигнализације) 
3.500.000,00 

3. 
Одржавање путних прелаза на територији општине Оџаци (на 

основу Уговора са Инфраструктурама железница Србије)  
3.360.000,00 

5. 

Одржавање светлосне и семафорске сигнализације (одржавање и 

поправка брзинских дисплеја и трептача на опасним раскрсницама, 

утрошак електричне енергије) 

    1.400.000,00 

6. 
Одржавање и изградња недостајућих делова тротоара у насељеним 

местима општине Оџаци 
5.000.000,00 

7. 

Одржавање саобраћајница коловозног застора (крпљење ударних 

рупа, делимична поправка коловозне конструкције, крпљење 

ударних рупа хладним асфалтом током зимског периода) 

6.300.000,00 

8. Одржавање вегетације (кошење траве и крчење шибља са банкина) 7.900.000,00 

9.                                                                                                                                                                                                                   

Одржавање и постављање заштитних ограда (набавка и постављање 

челичне заштитно- одбојне ограде на општинском путу Л 410, на 

друмском мосту преко ДТД између Оџака и Бачког Грачаца, замена 

дотрајале ограде) 

9.000.000,00 

10. 

Одржавање путева у зимском периоду (израда Програма рада 

зимске службе, евиденција механизације и људства, контрола 

пунктова, организација дежурства у периоду од 01.11.2022. године 

до 01.04.2023. године ) 

7.000.000,00 

11. 
Средства за саобраћајно вештачење, за израду независне оцене 

утицаја пута на исход саобрећејне несреће са погинулим лицима 
100.000,00 

12. 
Услуге превоза и складиштења оштећених аутомобила и робе на 

ограђеном платоу са видео надзором  
800.000,00 

 

                                                                                                                          УКУПНО:38.660.000,00 дин 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-104/2022-II                                                   заменик председника Скупштине   

Дана: 02.12.2022. године                                                       Александра Ћирић с.р. 

             ОЏАЦИ        

 

226. На основу члана 26. став 1. тачка 3. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016 ), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 40. став 1. 

тачка 39) Статута општине Оџаци  („Службени лист општине Оџаци  “, бр. 2/19), а у складу 

позитивним Мишљењем Комисије за ЈПП и концесије образоване од стране Владе РС, број: 38/2022 

од дана 08.11.2022. године, Скупштина општине Оџаци је, на 29. седници одржаној дана 02.12.2022. 

године донела: 
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ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ 

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА – ЗА ЗАМЕНУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ   

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ – Предлог Пројекта јавно-приватног 

партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на  територији општине Оџаци. 

 

Члан 2. 

Овај Закључак ће се објавити у “Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број:06-76-6/2022-II 

Дана: 02.12.2022. године заменик председника Скупштине, 

Оџаци           Александра Ћирић с.р. 

 

 

227.На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 45/2002 - одлука СУС и „Службени гласник 

РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 

- одлука УС, 47/2013 , 68/2014 - др. закон, 95/18 и 99/2018 – одлука УС,99/2018-oдлука УС, и 86/2019 

и 144/2020 и 118/2021), на основу члана 70. став 1. тачка 28. Статута општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“ број 2/2019) и члана 8. став 1. Одлуке о утврђивању елемената пореза на 

имовину за територију општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 15/2015) Општинско 

веће општине Оџаци је, на 99. седници одржаној дана 30.11.2022. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Оџаци. 

 

Члан 2. 

На територији општине Оџаци одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине Оџаци, односно са радним зонама и другим 
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садржајима у насељу и то: ПРВА ЗОНА, ДРУГА ЗОНА и ТРЕЋА ЗОНА, с тим да је ПРВА ЗОНА 

утврђена за најопремљенију зону. 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. 

годину на територији општине Оџаци износе: 

 

Врста непокретности 

 

Цена по м2 у динарима 

I зона II зона III зона 

1.Пољопривредно земљиште  160,00 155,00 

2.Шумско земљиште  160,00 155,00 

3.Грађевинско земљиште 200,00 200,00 150,00 

4.Станови  46.120.00 46.120.00 27.579,00 

5.Куће за становање 31.200.00 31.200.00 26.348.00 

6.Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе  за обављање делатности  

 

53.150.00 

 

53.150.00 

 

53.150.00 

7.Гараже и гаражна места  6.056,00 6.056,00 6.056,00 

 

За станове који су изграђени путем донација или суфинансирањем избеглим и прогнаним 

лицима примењују се цене из тачке 4.става 2.умањене за 50%. 

 

Члан 3. 

            Утврђују се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена 

основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у 

најопремљенијој зони за оговарајуће непокретности, за утврђивање пореза на имовину за 2023. 

годину на територији општине Оџаци за прву, другу и трећу зону и то: 

 

Врста непокретности 
Цена по м2 у 

најопремљенијој зони 

1.Грађевинско земљиште  200.00 

2. Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који 

служе  за обављање делатности 

53.150.00 

3.Гараже и гаражна места 6.056,00 

 

Члан 4. 

             Ово Решење о утврђивању квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2023. годину на територији општине Оџаци, објавиће се и на интернет страни званичне 

презентације општине Оџаци www.odzaci.rs. 

 

Члан 5. 

             Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци“, а примењује се од 01.01.2023. године. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-214/2022-III 

Дана:30.11.2022.године  предсеник Општинског већа 

ОЏАЦИ           Горан Николић с.р. 

http://www.odzaci.rs/
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       228.На основу чл. 15. Статута Месне заједнице Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 

17/2020), Савет Месне заједнице  Оџаци је на својој првој конститутивној седници дана 17.11.2022. 

године донео следећу: 
 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
      За председника Савета МЗ Оџаци изабран је Милош Поповић. 

 

Члан 2. 

      Ова одлука биће објављена у Службеном листу Општине Оџаци. 
 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЏАЦИ 
 
 

БРОЈ: 65/2022 

Дана: 17.11.2022.                                                                        Председник Савета МЗ Оџаци 

                                                                                                                Милош Поповић  с.р. 
 

 

229. На основу чл. 15. Статута Месне заједнице Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", 

број 17/2020), Савет Месне заједнице је на својој првој конститутивној седници дана 17.11.2022. 

године донео следећу: 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 За заменика председника Савета МЗ Оџаци изабрана је Марица Кодро из Оџака. 

 

Члан 2.  
            Ова одлука биће објављена у службеном листу општине Оџаци. 
 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЏАЦИ 
 
 

БРОЈ: 66/2022 

Дана: 17.11.2022.                                                                        Председник Савета МЗ Оџаци 

                                                                                                                Милош Поповић  с.р. 
 
 
 

230.На основу члана 15. Статута месне заједнице Богојево („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Богојево, на конститутивној седници одржаној дана 

17.11.2022. године, доноси: 

ОДЛУКУ 

 

I 

 За председника Савет месне заједнице бира се Атила Рупа. 
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 За заменика председника Савета месне заједнице бира се Оливер Бока. 

 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОГОЈЕВО 

 

 

Број: 124/2022 

Дана 18.11.2022.године 

         Председник Савета 

                 Атила Рупа с.р. 
 

231.На основу члана 15. Статута месне заједнице Бачки Грачац („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Бачки Грачац, на конститутивној седници одржаној 

дана 21.11.2022. године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

 За председника Савет месне заједнице бира се Саша Петровић. 

 За заменика председника Савета месне заједнице бира се Богуновић Ненад. 

 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАВУКОВО 

 

 

 Број: 41/22 

Дана 21.11.2022.године      Председник Савета 

                         Саша Петровић с.р. 

 

 

  
 

232.На основу члана 15. Статута месне заједнице Каравуково („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Каравуково, на конститутивној седници одржаној 

дана 20.11.2022. године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

 За председника Савет месне заједнице бира се Давор Маринковић. 
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 За заменика председника Савета месне заједнице бира се Ивана Михајловић. 

 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАВУКОВО 

 

 

 Број: 48/2022 

Дана 20.11.2022.године     Председник Савета 

         Давор Маринковић с.р. 

 

233.На основу члана 15. Статута месне заједнице Ратково („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Ратково, на конститутивној седници одржаној дана 

21.11.2022. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

 

I 

 За председника Савет месне заједнице бира се Александар Дурутовић. 

 За заменика председника Савета месне заједнице бира се Сузана Марковић. 

 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАТКОВО 

 

Број: 158-11/2022 

Дана 21.11.2022.године 

         Председник Савета 

                 Александар Дурутовић с.р. 
 

234.На основу члана 15. Статута месне заједнице Бачки Брестовац („Службени лист 

општине Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Бачки Брестовац, на конститутивној 

седници одржаној дана 18.11.2022. године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

I 

 

 За председника Савет месне заједнице Бачки Брестовац изабрна је Бранка Лончар. 
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II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

 

 

БРОЈ: 108/2022 

ДАНА:18.11.2022.године      Председник Савета 

                      Бранка Лончар с.р. 

 

 

235.На основу члана 15. Статута месне заједнице Бачки Брестовац („Службени лист 

општине Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Бачки Брестовац, на конститутивној 

седници одржаној дана 18.11.2022. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

 

I 

 За заменика председника Савета месне заједнице Бачки Брестовац изабрана је Оливера 

Лончар. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

 

БРОЈ: 109/2022 

ДАНА:18.11.2022.године      Председник Савета 

                      Бранка Лончар с.р. 

 

236.На основу члана 15. Статута месне заједнице Српски Милетић („Службени лист 

општине Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Српски Милетић, на конститутивној 

седници одржаној дана 13.11.2022. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

 

I 

 За председника Савет месне заједнице Српски Милетић изабран је Младен Маринковић. 
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 За заменика председника Савета месне заједнице Српски Милетић изабрана је Тијана 

Стојановић. 

 

 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ МИЛЕТИЋ 

 

 

 

Број:170-2022 

Дана: 16.11.2022. године          Председник Савета 

           Младен Маринковић с.р. 

 

237. На основу члана 15. Статута месне заједнице Дероње („Службени лист општине 

Оџаци“, број: 4/2020), Савет Месне заједнице Дероње, на конститутивној седници одржаној дана 

17.11.2022. године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

I 

 

 За председника Савет месне заједнице Дероње изабран је Игор Праћа. 

 За заменика председника Савета месне заједнице Дероње изабрана је Лазар Савић. 

 

 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Оџаци“ 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕРОЊЕ 

 

 

 

Број:135/2022 

Дана: 17.11.2022. године          Председник Савета 

          Игор Праћа с.р. 
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