
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 
 

152.   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СО БАЧ 3 
153.   РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 3 
154.   ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 3 
155.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 5 
156.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 6 
157.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 7 
158.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 8 
159.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 9 
160.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И  

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 
161.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ 11 
162.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 12 
163.   РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ 13 
164.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“  БАЧ 13 
165.   РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  БАЧ 14 
166.   РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 14 
167.   РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ 15 
168.   РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ 16 
169.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ 17 
170.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

“ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ 18 
171.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

“ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ 19 
172.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 20 
173.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 21 
174.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 22 
175.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 23 
176.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 24 
177.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 25 
178.   РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ “РАДИО  БАЧКА”  БАЧ 26 

ГОДИНА  XLI                                                                                                                                
      Годишња претплата 

Број 21 Бач, 20. јун 2016. године 1.000,00 динара 
  

 
 

Редни  
број 

С А Д Р Ж А Ј Страница 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ  БАЧ 

 



  број 21 – стр. 2  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 20. јун 2016. 
 

 

 

  

179.   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ “РАДИО  БАЧКА”  БАЧ 26 

180.   ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 27 

181.   ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 28 

182.   РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 28 
183.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ВИШЕНАМЕНСКЕ  

ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ 29 
184.   ОДЛУКA О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ 30 
185.   OДЛУКA О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  

ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 35 
186.   ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 37 
187.   ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 39 
188.   ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ТВРЂАВА“ БАЧ 40 
189.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 42 
190.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО ЗА 2015. ГОДИНУ 43 
191.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ ЗА 2015. ГОДИНУ 43 
192.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА ЗА 2015. ГОДИНУ 44 
193.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА ЗА 2015. ГОДИНУ 44 
194.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА ЗА 2015. ГОДИНУ 45 
195.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 45 
196.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 46 
197.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 46 
198.   ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 47 
199.   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ 47 

  
 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 
200.   РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 49 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 20. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 21 – стр. 3     
 
  `  ̀

 

 
  

 
152. 

 
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима (Сл гласник РС, број 129/2007, 34/2010 

– одлука УС и 54/2011),  

Скупштина општине Бач на својој трећој седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СО БАЧ 

 

Члан 1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника СО Бач, Вујовић Недељки, са изборне листе 

Коалиција Томислав Богуновић – са речи на дела – Демократска странке ( ЛДП, ДСХВ ), због под-

нете оставке, дана 20. јуна 2016. године. 

 

Члан 2. 

Ово решење  објавити  у „Службеном листу општине Бач“. 
 

 

Скупштина општине бач 
 

Број: 011-79/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
153. 

 
На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине општине Бач („Сл гласник РС“, број 

18/2008),  и Извештаја Верификационог одбора,  

Скупштина општине Бач на трећој седници одржаној дана 20.  јуна  2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

  

 

Члан 1. 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Бач са Изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) – 

ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“, и то: 

СТОЈАНОВИЋ МИЛУТИНУ, дипломираном инжењеру електротехнике из Бача. 

 

Члан 2. 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Бач са Изборне листе Коалиција 

Томислав Богуновић – са речи на дела – Демократска странке ( ЛДП, ДСХВ ), и то: 

ЈАРИЋ БОЈАНУ, дипломираном економисти из Бача. 
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Члан 3. 

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат одборника Скупштине општине Бач са Изборне листе Коалиција 

Томислав Богуновић – са речи на дела – Демократска странке ( ЛДП, ДСХВ ), и то: 

ПЕТРОВИЋ ЗОРАНУ, раднику из Вајске. 

 

Члан 4. 

Мандат одборника почиње даном потврђивања. 

 

Члан 5. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.  
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-80/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
154. 

 
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Сл лист општине Бач“, број 

1/2015), те сходно одредбама Одлуке о правобранилаштву („Сл лист општине Бач“, број 34/2014),  

Скупштина општине Бач, на својој 3. седници, одржаној дана 20.  јуна 2016. године, донела 

је 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

 

 

Члан 1. 

Оливера Ракоција, дипломирани правник из Бача, разрешава се дужности Општинског  

правобраниоца општине Бач, са 20. јуном 2016. године, због поднете оставке. 

 

Члан 2. 

Хитне и неодложне послове заступања општине Бач до именовања пуномоћника по законом 

утврђеном поступку, спровешће разрешени правобранилац, по посебној пуномоћи. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-81/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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155. 

 
На основу члана 44. став 2. тачка 8. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 8. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана  20.  јуна 2016. године,   

донела  је   

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Мандатно – имунитетске комисије 

 

 

Члан 1. 

Образује се мандатно – имунитетска комисија. ( у даљем тексту: Комисија).  

У Комисију се именују:  

 

1. Марко Видић из Бача, за председника  

2. Ана Слонка из Селенче, за члана  

3. Стоја Ступар из Бача, за члана.  

 

 

Члан 2. 

Мандатно – имунитетска комисија разматра уверења о избору одборника и извештај 

општинске изборне комисије о резултатита допунских избора, подноси Скупштини извештај са 

предлогом за верификацију мандата одборника изабраних на допунским изборима, разматра разлоге 

престанка мандата појединих одборника, утврђује предлог за расписивање допунских избора, 

разматра питања примене института имунитета одборника и друга питања у вези са мандатно – 

имунитетским правима одборника.  

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине  

Бач''.  

 

 

 

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-82/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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156. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 7. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 7. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године, д о н е л 

а  ј е  

 

 

  Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за представке и жалбе 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за представке и жалбе ( у даљем тексту: Комисија).  

У Комисију се именују:  

1. Бранко Микавица, за председника  

2. Синиша Секулић, за члана  

3. Александра Икач, за члана  

4. Сомборац Љубинко, за члана  

5. Кнежевић Мирослав, за члана.  

 

 

Члан 2. 

Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини и 

предлаже како Скупштини тако и надлежним органима мере и активности за решавање питања 

садржаних у њима, и о томе обавештава подносиоце представки и жалби. О својим запажањима 

поводом представки и жалби Комисија обавештава Скупштину на њен захтев или по сопственој 

иницијативи.  

 

Члан 3. 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу 

општине Бач''.  

 
 

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-83/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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157. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 9. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 9. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,  д о н е л 

а     ј е  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за равноправност полова 

 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за равноправност полова ( у даљем тексту: Комисија).  

У Комисију се именују:  

1. Љубинко Убрекић, за председника  

2. Вера Мујагић, за члана  

3. Ружица Вађина, за члана.  

 

 

Члан 2. 

Комисија за равноправност полова прати остваривање равноправности полова, даје 

мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности 

и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу 

Општине.  

 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу 

општине Бач''.  

 

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-84/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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158. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 4. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20.  јуна  2016. године,  д о н е 

л а  ј е  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за младе 

 

 

Члан 1. 

Образује се Савет за младе ( у даљем тексту: Савет)  

У Савет се именују:  

1. Зоран Нинић, за председника  

2. Инес Букарица, за члана  

3. Бојан Ђурановић, за члана  

4. Марко Воргић,, за члана  

5. Дејан Ковач, за члана  

6. Лука Црномарковић, за члана 

7. Жарко Врањеш, за члана.  

 

 

Члан 2. 

Савет за младе иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области 

образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, 

активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе и другим областима од значаја 

за младе; учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 

сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање; даје мишљења о 

питањима од значаја за младе; даје мишљење за нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина 

општине у областима значајним за младе; подстиче сарадњу између општине и омладинских 

организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности.  

 

 

Члан 3. 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу 

општине Бач''  

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-85/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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159. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 1. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20.  јуна  2016. године,  д о н е 

л а   ј е  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене делатности 

 

 

Члан 1. 

Образује се Савет за привреду, финансије и друштвене делатности ( у даљем тексту: Савет)  

У Савет се именују:  

1. Софија Пурда, за председника,  

2. Стана Војновић, за члана  

3. Милан Јанковић, за члана  

4. Станислав Аџић, за члана  

5. Тибор Катона, за члана  

6. Радивој Кендришић, за члана  

7. Жељко Хиршман, за члана.  

 

 

Члан 2. 

Савет за привреду, финансије и друштвене делатности разматра предлог програма 

привредног развоја општине и мере за његово спровођење, предлог одлука и општих аката и друга 

питања из области мале привреде, грађевинарства, саобраћаја, туризма, распоређивања 

подстицајних и других средстава намењених развоју привреде, разматра предлог одлуке о буџету 

општине и завршни рачун, одлуке о имовинско – правним и облигационим односима, финансијске 

планове јавних предузећа чији је основач општина и свих аката који се односе на располагање 

приходима и расходима буџета општине, а које доноси Скупштина.  

 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу 

општине Бач''.  

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-86/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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160. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 2. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 2. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20. јуна 2016. године,   

д о н е л а      ј е  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

 

 

Члан 1. 

Образује се Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине ( у даљем 

тексту: Савет)  

У Савет се именују:  

1. Станко Кондић, за председника  

2. Небојша Димитрић, за члана 

3. Јован Гламочанин, за члана  

4. Ненад Ковач, за члана  

5. Марко Кеча, за члана  

6. Звонко Шимуновић, за члана  

7. Жарко Врањеш, за члана.  

 

Члан 2. 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине разматра предлоге 

програма, одлука, других општих аката и друга питања из области урбанизма, просторног 

планирања и стамбено – комуналних делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта 

и унапређивања животне средине, очувања и развоја природом и радом створених вредности, 

спречавања и отклањања загађивања природних ресурса, као и друге начине и изворе угрожавања 

животне средине.  

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине 

Бач''.  

 

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-87/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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161. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 5. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 5. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине ( у 

даљем тексту: Комисија)  

У Комисију се именују:  

1. Каролина Стрехарски, за председника  

2.Здравка Загорчић, за члана  

3. Ивона Видосављевић, за члана 

4. Штефан Томшик, за члана  

5. Јарослав Кућенич, за члана  

6. Андрија Суроп, за члана  

7. Владо Милошевић, за члана.  

 

Члан 2. 

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине разматра 

предлоге одлука, других прописа и општих аката са становишта њихове усклађености са Статутом 

и правним системом и предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина; предлаже 

доношење и измену пословника; даје предлог за тумачење појединих одредаба пословника; даје 

предлог за аутентично тумачење одлука и других општих аката које доноси Скупштина; разматра 

обавештење Уставног суда о покретању поступка за оцену уставности и законитости прописа које 

су донели општински органи; предлаже Скупштини покретање поступка пред Уставним судом за 

оцену уставности и законитости закона и прописа којима су повређена права општине утврђена 

Уставом и Статутом; утврђује пречишћен текст одлука: разматра предлоге свих општих аката 

општинског већа и председника општине које они упућују Скупштини и предлаже Скупштини 

доношење одређених општих аката.  

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу 

општине Бач''.  

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-88/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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162. 

 
 

На основу члана 44. став 2. тачка 3. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса 

 

 

 

Члан 1. 

Образује се Савет за праћење примене етичког кодекса ( у даљем тексту: Савет)  

У Савет се именују:  

1. Неџад Авдуловић, за председника  

2. Јосип Кнор, за члана  

3. Михал Полиак, за члана.  

 

 

Члан 2. 

Савет за праћење примене Етичког кодекса прати примену тог кодекса и пружа објашњења 

у вези са његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима. 

  

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу 

општине Бач''.  

 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-89/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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163. 

 
На основу члана 46. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима 

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

општине Бач“, број 127/2009) и члана 40. став 1. тачка 10.  Статута општине Бач  („Сл лист општине 

Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач на својој  3.  седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

1. АТАНАСКОВИЋ  ЗОРАН, дипломирани економиста из Бача, разрешава се дужности дирек-

тора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном листу општине 

Бач“, као и на интернет страници општине Бач. 

4. Против овог решења жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-90/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

_______________________________ 

 
164. 

 
На основу члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима ( „Сл гласник РС“, број 15/16), члана 

32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број: 127/2009) и члана 40. став 

1. тачка 10.  Статута општине Бач  („Сл лист општине Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач на својој 3.  седници, одржаној дана 20.  јуна 2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“  БАЧ 

 

1. ОЛИВЕРА РАКОЦИЈА, дипломирани правник из Бача, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, до именовања директора по  спро-

веденом јавном конкурсу, на период који не може бити дужи од једне године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном листу 

општине Бач“, као и на интернет страници општине Бач. 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-91/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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165. 

 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005 и 83/2005, 83/2014 – др закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

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

10. Статута општине Бач („Сл лист општине Бач“, број 1/2015), Скупштина општине Бач, на седници 

одржаној дана 20.  јуна 2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  БАЧ 

 

Члан 1. 

 ДАРКО ВОЈНОВИЋ, дипломирани економиста, из Бача, разрешава се дужности директора 

Туристичке организације општине Бач, са даном 20. јуном 2016. године, због поднете оставке. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-92/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

_______________________________ 

 
166. 

 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 – др), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др. закон ), и члана 40. став 1. 

тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1.  

ИМЕНУЈЕ СЕ, за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Бач, 

Марина Балабан из Бача, дипломирани менаџер у туризму, до именовања директора, а најдуже на 

период до годину дана. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 
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Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-93/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
_______________________________ 

 
 

167. 
 
 

На основу члана 39. Закона о култури („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – 

испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

129/2007 и 83/2014- др закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Сл лист општине 

Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

 ВИКТОР ВЕЗИЈАК, професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, из 

Бача, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Народне библиотеке Вук Караџић, са 

даном 20. јуном 2016. године, због поднете оставке. 

 

 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-94/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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168. 
 
 

На основу члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник 

Републике Србије“ број 52/2011), члана 37. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ 

број 72/2009, 13/2016  и 30/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014- др закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач 

(„Сл лист општине Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ 

 

 

Члан 1.  

МИРОСЛАВА ПАРАВИНА, професор српског језика и књижевности из Бачке Паланке, 

именује се за вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач. 

 

 

Члан 2. 

Мандат именоване траје до окончања поступка избора директора Народне библиотеке „Вук 

Караџић“ Бач, а најдуже годину дана. 

 

 

Члан 3. 

Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређене Уговором о раду закљученим 

између Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач и вршиоцем дужности  директора 

за период на који се иста именује. 

 

 

Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења, и има се објавити у „Службеном 

листу општине Бач“. 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-95/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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169. 

 
 

На основу члана 142. став 12. Закона о јавном информисању и медијима, члана 52. став 1. 

Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др закон) и члана 40. став 1. тачка 

10. Статута општине Бач – пречишћен текст („Сл. лист општине Бач“, број: 1/2015), Скупштина 

општине Бач, на својој 3. седници, одржаној дана 20.  јуна 2016. године, доноси 

 

 

 

 РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА   

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ 

 

 

 

1. Виктор Везијак, , професор југословенске књижевности и српскохрватског језика из Бача, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавног  предузећа Радиодифузне делатности 

„Радио Бачка“ Бач, до окончања поступка преноса акција запосленима без накнаде. 

 

 

2. Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

 

 

3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном листу 

општине Бач“, као и на интернет страници општине Бач. 

 
 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-96/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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170. 

 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке Вук Караџић Бач (''Службени лист општине Бач'', број 

5/1995 и 9/1998), Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,  

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ 

 

 

Члан 1. 

У Управни одбор Народне библиотеке “Вук Караџић” Бач, именују се:  

1. Ана Бошкић, за председника 

2. Сабахета Бундић, за члана 

3. Жељка Вађина, за члана 

4. Данијела Вујић, за члана 

5. Санела Мешановић, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Управног одбора Народне библиотеке “Вук 

Караџић” Бач, именованог актом Скупштине општине Бач, број: 011 – 143/2012-I  и  011-55/2014-I. 

 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 

 

 
 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-97/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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171. 

 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке Вук Караџић Бач (''Службени лист општине Бач'', број 

5/1995 и 9/1998),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,                         

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Надзорни  одбор Народне библиотеке “Вук Караџић”  Бач, именују се:  

1. Јагода Илић, за председника 

2. Јелена Ђенадија, за члана 

3. Владимир Босанчић, за члана 

 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Надзорног одбора Народне библиотеке 

“Вук Караџић” Бач, именованог актима Скупштине општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 14/2012, 18/2013, 30/2013 и 14/2014) 

 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-98/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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172. 

 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

23. Статута Дома здравља Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/1992 и 2/2003),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Управни одбор Дома здравља Бач, именују се:  

1. Драган Амиџић, за председника 

2. Татјана Јаворникова, за члана 

3. Миленко Бабић, за члана 

4. Андрић др Зденка, за члана 

5. Крижов др Мариа, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Управног одбора Дома здравља  Бач, име-

нованог актом Скупштине општине Бач, (''Службени лист општине Бач'', број: 14/2012, 19/2012, 

1/2013 и 14/2014). 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-99/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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173. 

 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

23. Статута Дома здравља Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/1992 и 2/2003),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Надзорни  одбор Дома здравља Бач, именују се:  

1. Авдо Делић, за председника 

2. Драган Давидовић, за члана 

3. Илић Мира, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Надзорног одбора Дома здравља  Бач, име-

нованог актом Скупштине општине Бач, (''Службени лист општине Бач'', број: 14/2012 и 14/2014). 

 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-100/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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174. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 

1/1992 и 2/2003),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Управни одбор Центра ѕа социјални рад општине Бач, именују се:  

1. Славица Живковић, за председника 

2. Круница Апић, за члана 

3. Маја Чапеља, за члана 

4. Ана Чапеља, за члана 

5. Стипан Шимудварац, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Управног одбора Центра за социјални рад 

општине  Бач, именованог актом Скупштине општине Бач, (''Службени лист општине Бач'', број: 

14/2012). 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-101/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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175. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

13. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 

1/1992 и 2/2003),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,  д о н е л 

а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Надзорни одбор Центра ѕа социјални рад општине Бач, именују се:  

1. Недељка Башић, за председника 

2. Антал Суроп, за члана 

3. Ана Супек, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Надзорног одбора Центра за социјални рад 

општине  Бач, именованог актом Скупштине општине Бач, (''Службени лист општине Бач'', број: 

14/2012). 

 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 
 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-102/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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176. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бач (''Службени лист општине 

Бач'', број 5/2005),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Управни одбор Туристичке организације општине Бач, именују се:  

1. Горан Дорошки, за председника 

2. Драган Ћурић, за члана 

3. Бранко Недимовић, за члана 

4. Сањин Бркић, за члана 

5. Ане Росе Филиповић, за члана 

6. Нада Гајић, за члана 

7. Михајло Хорват, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Управног одбора Туристичке организације 

општине Бач, именованог актом Скупштине општине Бач, број:  (''Службени лист општине Бач'', 

број: 13/2012, 14/2014). 

 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''.  

 

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-103/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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177. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бач (''Службени лист општине 

Бач'', број 5/2005),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

У Надзорни одбор Туристичке организације општине Бач, именују се:  

1. Стеван Такарић, за председника 

2. Заим Емић, за члана 

3. Јозеф Блажек, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје мандат Надзорног одбора Туристичке организа-

ције општине Бач, именованог актом Скупштине општине Бач, (''Службени лист општине Бач'', број: 

13/2012, 14/2014). 

 

 

Члан 3. 

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

Бач''.  

 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-104/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



  број 21 – стр. 26  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 20. јун 2016. 
 

 

 

  

 
178. 

 
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима ( „Сл гласник РС“, број 15/16), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник општине Бач“, број 127/2009) и члана 40. 

став 1. тачка 10.  Статута општине Бач  („Сл лист општине Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ “РАДИО  БАЧКА”  БАЧ 

 

Члан 1. 

ПЕТАР СТАНКОВ, дипломирани економиста из Бача, разрешава се функције члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа Радиодифузне делатности “Радио Бачка” Бач, даном доношења 

овог решења. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-105/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

_______________________________ 

 
179. 

 
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима ( „Сл гласник РС“, број 15/16), члана 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник општине Бач“, број 127/2009) и члана 

40. став 1. тачка 10.  Статута општине Бач  („Сл лист општине Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ “РАДИО  БАЧКА”  БАЧ 

 

Члан 1. 

МИЛИЈАНА САВИЋ, дипломирани економиста из Бача, именује се за члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа Радиодифузне делатности “Радио Бачка” Бач, даном доношења овог 

решења. 

Члан 2. 

Мандат члана надзорног одбора, именованог овим решењем, траје до истека мандата 

Надзорног одбора именовог Решењем Скупштине општине Бач, број:     011-109/2013-I од дана 

26.09.2013. године. 

 

Члан 3. 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бач”. 
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Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-106/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

_______________________________ 

 
180. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, 

129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 

1/2015) и члана 15. Одлуке о оснивању Установе за спорт и рекреацију Бачка Тврђава Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 3/2016),  Скупштина општине Бач на својој 3. седници 

одржаној дана 20.  јуна 2016. године,  д о н е л а   ј е  

 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

Члан 1. Одлуке о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт и рекреацију „Бачка 

Тврђава“ Бач, број: 011-54/2016-I од 23. марта 2016. године („Сл. лист општине Бач“, број: 9/2016), 

мења се и гласи: 

 

1. Виктор Генић, за председника 

2. Жељко Ковачев, за члана 

3. Бранко Ћулибрк, за члана 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бач''.  

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-107/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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181. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 1/2015) и члана 

16. Одлуке о оснивању Установе за спорт и рекреацију Бачка Тврђава Бач (''Службени лист општине 

Бач'', број 3/2016),  

Скупштина општине Бач на својој 3. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године,   

д о н е л а  ј е  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

Члан 1. 

Члан 1. Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора установе за спорт и рекреацију 

„Бачка Тврђава“ Бач, број: 011-55/2016-I од дана 23. марта 2016. године, (Сл лист општине Бач“, 

број 9/2016), мења се и гласи: 

 

1. Меланија Миљић, за председника 

2. Борис Поповић, за члана 

3. Зоран Вујиновић, за члана 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бач''.  

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-108/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
182. 

 

На основу члана 7. Пословника о раду Скупштине општине Бач („Сл гласник РС“, број 

18/2008),  и Извештаја Верификационог одбора,  

Скупштина општине Бач на четвртој седници одржаној дана 20.  јуна  2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

  

Члан 1. 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Бач са Изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) – 

ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“, и то: 

СВИТЛИЦА АЗРИ, економиста из Бача. 
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Члан 2. 

Мандат одборника почиње даном потврђивања. 

 

 

Члан 3. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.  

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-109/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
183. 

 

На основу члана 27. став 10., и члана 34.  Закона о јавној својини (“Службени гласник 

Републике Србије”, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), и члана 40. став 1. тачкe 7. и тачкe 24. Статута 

општине Бач (“Службени лист општине Бач” број 1/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 

Бач, на својој 4. седници  одржаној  дана 20. јуна 2016. године, донела је: 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ВИШЕНАМЕНСКЕ  

ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ 

 

 

Члан 1. 

  ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП  пословни простор – вишенаменска производна хала у Бачу, која се налази 

у Зони Мале привреде, површине од 1150м2, на катастарској парцели број: 3776/25 ко Бач. 

 Вишенаменска производна хала изграђена у I фази даје се у закуп у виђеном стању. 

 Намена: Производна делатност 

         Закупцу није дозвољено давање предметног пословног простора у подзакуп. 

 

Члан 2. 

 Закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке, спровешће Комисија за спровођење поступка 

прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, коју образује 

председник општине Бач, у складу са одредбама Закона о јавној својини и подзаконским актима који 

регулушу ову материју. 

 

 Оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање 

у закуп непокретности у јавној својини  објављује се у средствима јавног информисања и обавезно 

садржи: 

- назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп у јавној својини;  

- ближе податке о начину давања у закуп непокретности у јавној својини (јавно надметање 

или прикупљање писмених понуда); 

- опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп; 

- услове под којима се непокретност у јавној својини даје у закуп ( рок трајања закупа и др); 

- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену; 
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- време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих понуда; 

- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, 

односно писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда; 

- место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп; 

- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност у јавној својини може 

дати у закуп; 

- висину и начин полагања депозита; 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу општине 

Бач”. 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-110/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
184. 

 
На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл. гласник РС”, број: 62/2006, 

65/2008 – др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (“Сл. лист 
општине Бач”, број: 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници одржаној дана 20.  јуна  2016. године,  донела је 
 
 

ОДЛУКУ О 

ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ  
 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком се утврђује поступак издавања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта 

које је у јавној својини Општине Бач у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени. 

Неизграђено грађевинско земљиште може се привремено користити и за пољопривредне 

сврхе.  

Давање грађевинског земљишта у закуп у пољопривредне сврхе врши се путем прикупљања 

писмених понуда. 

 

Члан 2. 
 
Поступак издавања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе 

спроводи Комисија од 3 члана коју формира Начелник Општинске управе Бач. 
Оглас за прикупљање писмених понуда расписује Комисија из претходног става најмање 

једном годишње. 

Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавној својини, доноси председник односно заменик председника општине Бач уз сагласност 

Општинског већа општине Бач. 
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Одлуком из претходног става овог члана утврђује се садржина огласа за издавање у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе: ознака грађевинског земљишта које 

се издаје у закуп, трајање закупа, најнижа закупнина тог земљишта, као и критеријуми за 

одређивање услова, рока и начина плаћања закупнине. 
 
Оглас се истиче на огласним таблама Општине Бач, Месних заједница Бођани, Бачко Ново 

Село, Вајска, Плавна и Селенча као и на интернет страници Општине Бач, а понуде се достављају у 
року од 8 дана од дана истицања. 
 

Члан 3. 
 

Неизграђено грађевинско земљиште ће се дати у закуп у пољопривредне сврхе 

најповољнијем понуђачу, а најповољнијим понуђачем ће се сматрати онај који понуди највећу цену. 
Цена закупа неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе утврђују се на 

основу података Управе за пољопривредно земљиште, а на основу просечне цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини у последње 3 године на територији Републике 
Србије. 

Овај износ представља почетни износ за издавање у закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта у пољопривредне сврхе. 
 

Члан 4. 
 

Неизграђено грађевинско земљиште у пољопривредне сврхе се даје у закуп на период од 1 
године, а са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о закупу грађевинског земљишта. 

Земљиште из става један овог члана не може се давати у подзакуп. 
Средства остварена давањем неизграђеног грађевинског земљиште у закуп у пољопривредне 

сврхе су средства буџета Општине Бач. 

 

Члан 5. 
 

Право учешћа у јавном надметању путем прикупљања понуда за давање у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у у пољопривредне сврхе има: 
a. физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан 

статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем на територији општине Бач  

b. правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан 
статус, и обавља своју делатност на територији општине Бач. 

Изузетно, када је предмет издавања у закуп парцела неизграђеног грађевинског земљиште, 
која се даје у пољопривредне сврхе, површине која је мања од 20 ари, право учешћа у јавном 
надметању има и физичко лице које није уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и нема 
својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. 
 

Члан 6. 
 

На оглас о прикупљању понуда не могу се јавити председник нити чланови Комисије из члана 

2. ове Одлуке. 

Члан 7. 
 

Стручне и административне послове за Комисију врши Одељење Општинске управе Бач – 

Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој. 

 

Члан 8. 
Оглас о прикупљању понуда садржи нарочито: 
 
 опис и ближе податке о грађевинској парцели која се даје у закуп у пољопривредне сврхе;  
 рок трајања закупа;  
 почетни износ закупнине који су предмет надметања;   
 обавезу учесника да уплати депозит од 20% износа из члана 3. ове Одлуке;  
 рок за подношење понуде;   
 податке о документацији и изјави коју треба приложити уз пријаву на оглас као и начин и 

рок подношења понуде;   
 начин и рок објављивања резултата спроведеног поступка;  
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 назнаку да Уговор престаје и пре истека рока на који се издаје у закуп у случају привођења 

планираној намени;  

 остале податке о обавезама учесника на јавном надметању, односно у поступку 

прикупљања понуда јавним огласом;  

 место и време одржавања јавног отварања понуда.  
 

Члан 9. 
 

Учесник у поступку давања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у закуп у 
пољопривредне сврхе прикупљањем понуда јавним огласом, своју понуду доставља у року 
одређеном у јавном огласу. 

На омоту понуде означава се време пријема, а подносиоцу се у случају личне предаје издаје 

писана потврда о пријему понуде. 

Понуде које су поднете после оглашеног рока, понуде у незатвореном омоту и понуде које 

не садрже потребне документе и податке неће се узети у обзир. 

 

Члан 10. 
 

Понуда правног лица садржи: назив и седиште, матични број и број решења о регистрацији 
код Агенције за привредне регистре, порески идентификациони број и иста се оверава потписом и 
печатом овлашћеног лица. 

Понуда физичког лица садржи: име и презиме, адресу и јединствени матични број грађана. 
 

Члан 11. 

Испуњеност услова за јавно надметање путем прикупљања понуда понуђач доказује 

фотокопијама следећих докумената, које доставља уз понуду:  

 

 доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не 

старији од шест месеци до дан објављивања огласа) за правна лица  
 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године 

(сем у случају из члана 5. став 2. ове Одлуке)   
 доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО (сем у 

случају из члана 5. став 2. ове Одлуке). 
  

Понуда треба да садржи све податке о грађевинској парцели за које се иста подноси. 
Уз пријаву учесник је дужан приложити и: 
 фотокопију личне карте за физичка лица;  
 оверену фотокопију акта о регистрацији;   
 доказ о уплати депозита;  
 уредно овлашћење за заступање;   
 изјаву да прихвата све посебне услове из огласа.  

 
Члан 12. 

 
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коверти, на 

коју катастарску парцелу се односи. 
 

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.  
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.  

Неуредна је понуда: 
 поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску 

парцелу се односи, 
 која не садржи податке и уредна документа из члана 10. и 11. ове Одлуке,  

 
Члан 13. 

 
Пре отварања прикупљених понуда, Комисија утврђује колико је понуда примљено, да ли су 

предате у одређеном року и ко од понуђача присуствује њиховом отварању. 

Отварање се спроводи без обзира на број примљених понуда. 
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Члан 14. 
 

Понуђачи су дужни да пре почетка отварања прикупљених понуда оригинале докумената из 
члана 11. ове Одлуке дају на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 
Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника, по окончању поступка отварања 
понуда, преда оригинале докумената или њихове оверене фотокопије из члана 11. ове Одлуке 
Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 

 
 

Члан 15. 
 

Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује отварању понуда, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

 
 

Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране 
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка отварања 
писмених понуда. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном 
надметању. 

 
 

Члан 16. 
 

Понуђачи су дужни да заједно са понудом доставе доказ о уплати депозита у тачном 
динарском износу наведеном у огласу који представља 20% од почетног износа закупнине за свако 
јавно надметање појединачно. 

 

Члан 17. 
 

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након окончања 

поступка отварања понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 

закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. 

Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

 
 

Члан18. 
Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна 

понуда. 
 

Члан 19. 
 

Комисија је дужна да упозна присутне са износима из понуда, по редоследу отварања 

понуда. Редослед отварања понуда је по дану и часу пријема почев од најраније примљених. 

Отворене понуде појединачно се разматрају, утврђено стање се констатује и уноси у 

записник, те се на основу највећег понуђеног износа закупнине уз прихватање свих осталих услова 

из огласа, утврђује понуђач који стиче право на закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својин у пољопривредне сврхе. 

  
Члан 20. 

Уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, неизграђено грађевинско земљиште у 
јавној својини се може дати у закуп под условом да је учесник понудио најмање почетни износ 
закупнине и прихватио све друге услове из огласа. 
 

Члан 21. 

У случају да се у поступку отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте 
понуђене износе, понуђачи ће бити усмено обавештени о томе, да је потребно да у даљем року од 5 
дана од дана отварања понуда, понуде нови - већи износ од већ понуђеног. 

Отварање новопристиглих понуда одржаће се у року од три дана од истека рока из става 1. 

овог члана, о чему ће такође писмено бити обавештени понуђачи који достављају нове понуде. 
Поступак из овог члана ће се понављати све док један од понуђача не понуди највећи износ. 
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Члан 22. 
О раду Комисије води се записник у који се уноси, нарочито:  
 
0. место, дан и час почетка јавног отварања понуда;  
1. имена чланова Комисије са назначењем акта о образовању Комисије;   
2. имена присутних учесника односно њихових законских заступника или овлашћених 

представника са назначењем броја и датума њихових овлашћења;   
3. назив односно име учесника који нису присутни јавном надметању;   
4. резултат прегледа документације и назначење пријава које не испуњавају услове за даље 

учествовање у поступку односно име подносилаца пријаве који нису стекли право на 
учешће у поступку и разлоге;   

5. ток и резултат поступка;   
6. констатација да је поступак прописно спроведен и примедбе представника учесника који 

се односе на рад Комисије, ток поступка и садржину записника.   
Записник о раду Комисије потписују сви учесници поступка.  

 
 

Члан 23. 
 

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда који мора да 

садржи редослед подносиоца понуда према висини износа који је понуђен за сваку катастарску 

парцелу посебно. 

Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 22. ове одлуке Комисија доставља 

председнику односно заменику председника општине Бач. 

 

Члан 24. 
Извештај из члана 23. ове Одлуке садржи: 
- податке о јавном огласу,  
- податке о катастарској парцели која је предмет јавног отварања понуда,  
- број приспелих понуда за сваку катастарску парцелу,   
- образложен предлог да се одређене понуде одбаце као неуредне или неблаговремене,   
- редослед подносиоца понуда по понуђеним износима, за сваку катастарску парцелу 

посебно, и предлог председнику односно заменику председника општине да донесе 
одлуку из члана 25. став 1. ове Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија.  

 

Члан 25. 
 

О давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне 
сврхе, по спроведеном поступку прикупљања понуда, председник односно заменик председника 
општине доноси одлуку о давању грађевинског земљишта у закуп, које се доставља свим 
учесницима у поступку прикупљања понуда. 

Учесник у поступку прикупљања понуда, који сматра да му је повређено право, може да 

достави приговор Општинском већу на одлуку става 1. овог члана, у року од 8 дана од дана 

достављања те одлуке.  
Одлука садржи све елементе потребне за закључење уговора.  
По коначности одлуке из става 1. овог члана закључује се уговор између општине Бач и лица 

коме се земљиште даје у закуп, у року од 15 дана од дана коначности одлуке о давања у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе. 

Уговор о закупу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини садржи нарочито: 

податке о катастарској парцели, о висини закупнине, року трајања закупа, року и начину плаћања 

закупнине, друге посебне обавезе и услове из јавног огласа, права и обавезе у случају неизвршења 

обавезе, начин решавања спорова, као и поступку и условима за измену уговора. 

Извршавање одредаба уговора прати стручна служба Одељења за привреду, пољопривреду и 

економски развој 
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Члан 26. 
 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 15 дана од коначности одлуке достави доказ 
о уплати закупнине у износу утврђеном одлуком о давању у закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Бач у пољопривредне сврхе, умањеном за износ уплаћеног 
депозита. 

 
 

Члан 27. 
 

Уколико најповољнији понуђач у утврђеном року не плати закупнину за закуп неизграђеног 

грађевинског земњишта, губи право на повраћај депозита , а уговор о закупу се закључује са 

понуђачем који је следећи на листи из члана 23. став 1. ове Одлуке, а ако таквих нема поново се 

приступа објављивању огласа за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине Бач у пољопривредне сврхе. 

 

Члан 28. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине 

Бач". 
 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-111/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
185. 

 

На основу члана 62.  Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник, РС'', број 

62/2006, 41/2005, 65/2008 и 12/2015) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач – пречишћен 

текст („Службени лист општина Бач“, број: 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на својој 4. седници одржаној дана 20.  јуна 2016. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

           Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у 

државној својини којим располаже и управља Република Србија преко Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) а које се налази на територији општине 

Бач услед коришћења истог без правног основа.  

 Ова одлука примењује се и за скидање усева са грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Бач које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу без правног 

основа. 

 

Члан 2. 

               Скидање усева обавиће се на парцелама у својини Републике Србије којим располаже и 

управља Република Србија преко Министарства, као и са грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Бач, а за које није закључен уговор о закупу. 
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             Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења наплате накнаде за коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа. 

 Скидање усева вршиће се из разлога што би протеком времена дошло до скидања усева од 

стране узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини. 

 

 

Члан 3. 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву.  

Скидање усева из претходног става извршиће се уз техничку и логистичку подршку: 

1. пољочуварске службе 

2. овлашћених лица МУП 

3. представника геодетских организација са лиценцом за рад 

4. пољопривредног инспектора. 

            Општинско Веће општине Бач донеће Решење о формирању радне групе коју ће чинити 

представници: Скупштине општине, Општинског већа, Општинске управе пољочуварске службе, и 

друга стручна лица. 

  

 

Члан 4. 

              Пожњевени-убрани усеви биће ускладиштени у регистрованим складиштима, према 

прописима о складиштењу и чувању пољопривредних производа о чему ће се старати радна група 

из члана 3. ове одлуке. 

              Ускладиштени усеви биће предати лицима која докажу да су власници ускладиштених 

усева, да су измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење пољопривредног 

земљишта и да су измирили све трошкове који су настали у вези са скидањем усева, складиштењем, 

чувањем и слично, а који су настали као последица узурпације земљишта. Уколико у року који 

утврди радна група нико не пружи доказ да је власник усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде 

за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, исти ће бити продати по 

тржишним условима. Средстава остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања 

усева, распоредиће се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту. 

 

 

Члан 5. 

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

Бач“. 

 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-112/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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186. 

 

На основу члана 97. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС 

и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон),  и члана 40. став 1. 

тачка 7. Статута општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број: 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници одржаној дана 20. јуна 2016. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл лист општине 

Бач”, број: 8/2015), члан 4. се мења  и гласи: 

 Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна 

доприноса који врши Општинска управа Бач – Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и 

имовинско правне послове. 

 

Члан 2. 

Члан 7. став 1. алинеја 4. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта мења се и гласи: 

 

- Остали: стоваришта, пијаце, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним 

објектима, пољопривредни објекти, економски објекти и помоћни објекти. 

 

Члан 3. 

Члан 15. став 2.  Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта мења 

се и гласи: 

Легалност и површина објекта из члана 15. став 1. ове Одлуке доказује се: изводом из Листа 

непокретности; грађевинском и употребном дозволом или уверењем Одељења за урбанизам, 

заштиту животне средине и имовинско правне послове да је објекат грађен у периоду када за његову 

изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже 

податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежног одељења, или техничке 

документације која је саставни део грађевинске дозволе и копије плана.  

 

Члан 4. 

У Одељку IV – Уговор о регулисању међусобних односа у вези комуналног опремања 

неизграђеног грађевинског земљишта средствима физичких и правних лица, члан 18. исте Одлуке 

мења се и гласи: 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 

планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 

може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица. 

Лице из става 1. овог члана подноси надлежном органу општине Бач, односно лицу из члана 

94. овог закона, предлог о финансирању припремања односно опремања грађевинског земљишта, по 

коме је надлежни орган дужан да поступи у року од 15 дана од дана пријема предлога. 

Надлежни орган, односно лице из члана 94. овог закона може са лицем из става 1. овог члана 

закључити уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта, који 

нарочито садржи: 
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1) Податке о локацији, односно зони у којој се планира опремање грађевинског земљишта 

2) Податке из планског документа и техничке услове за изградњу 

3) Податке из програма уређивања грађевинског земљишта 

4) Границе локације која се припрема, односно опрема са пописом  

5) Динамика и рок изградње 

6) Обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора да обезбеди стручни надзор у току 

извођења радова 

7) Одређивање учешћа сваке уговорене стране у обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођење радова и 

избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, 

укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава 

8) Одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе  

9) Одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта 

10) Средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  

 

Члан 5. 

Члан 19. и 20. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  бришу 

се у целости. 

 

Члан 6. 

Члан 21. ове Одлуке се брише у целости. 

 

Члан 7. 

Члан 23. ове Одлуке мења се и гласи: 

Инвеститори који су закључили уговор са ЈП “Дирекција за изградњу општине Бач”, Бач, о 

регулисању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у обавези су да плаћају допринос за 

уређивање грађевинског земљишта у складу са закљученим уговором и споразумом са ЈП 

“Дирекција за изградњу општине Бач”, Бач у ликвидацији. 

 

Члан 8. 

Члан 24. ове Одлуке брише се у целости. 

 

   Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бач. 

 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-113/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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187. 

 

На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач 

(“Сл лист општине Бач”, број: 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници одржаној дана 20.  јуна  2016. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о грађевинском земљишту (“Сл лист општине Бач”, број: 14/2015), члан 6. се мења  

и гласи: 

 

 Општинска управа Бач – Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско 

правне послове: 

 

- доноси нацрт програма отуђења грађевинског земљишта; 

- доноси нацрт програма давања у закуп грађевинског земљишта. 

 

 

Члан 2. 

Члан 7. Одлуке о грађевинском  мења се и гласи: 

 

Општинска управа Бач – Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско 

правне послове, обавља стручне и административне послове за потребе Општинског већа општине 

Бач код доношења одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, као и за потребе 

Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта. 

 

Општинска управа Бач – Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско 

правне послове, обавља стручне и административне послове за потребе Општинског већа општине 

Бач код доношења одлука о давању сагласности на парцелације и препарцелације, као и других 

одлука које представљају акт располагања грађевинским земљиштем. 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бач. 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-114/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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188. 

 

На основу  члана 32. став 1. тачка  6.  Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/2014 – др. закон), члана  5. став 3. и  члана 79.  став 1. Закона о јавним предузећима (“Сл. 

Гласник  РС“, број 15/2016), и члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (“Сл. Гласник  РС“, 

бр. 88/11), као и члана 40.  став 1. тачка 7. Статута општине Бач (“Службени лист Општине Бач“, 

број 16/2008, 2/2010,  14/2012 и 1/2013),  

Скупштине општине Бач, на 4. седници која је одржана дана 20.06.2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  „Тврђава“ Бач  

(„Службени лист Општине Бач, број 9/2013), - у даљем тексту Одлука, у члану 12. додаје се став 1. 

и 2. који гласи: 

 „Јавно предузеће обавља делатност од општег интереса у складу са Законом о јавним 

предузећима и другим посебним законима. 

  Делатност у смислу става 1. овог члана јесу и комуналне делатности, као и друге делатности 

одређене законом као делатност од општег интереса, а услови за обављање истих прописни су 

законом“.  

Став 1. постаје став 3., а став 2,3, и 4. постају ставови 4., 5 и 6. 

 

Члан 2. 

У истој Одлуци члан 37. мења се и гласи: 

“За председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове. 

1. да је пунолетно и пословно способно; 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање че-

тири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бо-

дова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академ-

ским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са посло-

вима јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

6. да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци; 

7. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кри-

вична дела и то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 

-  обавезно психијатријско лечење на слободи, 

- обавезно лечење наркомана, 

- обавезно лечење алкохоличара, 

- забрана вршења позива делатности и дужности“ 

 

Члан 3. 

У истој Одлуци члан 39. мења се и гласи: 

 „На надлежности Надзорног одбора,  сходно се промењују одредбе Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)“. 
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Члан 4.               

 У  члана  41. мења се став 2. тако да  гласи: 

„На услове за именовање директора јавног комуналног предузећа односно  поступак 

именовања, сходно се примењују одредбе закона о раду (“Сл. гласник  РС“, број 24/05, 61/05, 64/09, 

32/13 и 75/14), као и одредбе Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник  РС“, број : 15/2016)“. 

 

Члан 5. 

 Члан 42. мења се и гласи: 

„Директор јавног предузећа: 

1. представља и заступа јавно предузеће; 

2. организује и руководи процесом рада; 

3. води пословање јавног предузећа; 

4. одговара за законитост рада јавног предузећа; 

5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је 

за њихово спровођење; 

6. предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење; 

7. предлаже финансијске извештаје; 

8. извршава одлуке надзорног одбора; 

9. бира извршне директоре, 

10. бира представнике јавног предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини 

власник јавно предузеће; 

11. закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом о раду; 

12. доноси  акт о систематизацији; 

13. врши друге послове одређене закон, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.“ 

 

Члан 6. 

      После члана 42. додаје се члан 42 а, који гласи: 

     „Јавно комунално предузећа има  најмање једног извршног директора, у складу са 

Законом, који  мора бити у  радном односу у јавном предузећу“. 

 

Члан 7. 

 Члан 48. мења се и гласи: 

 „На услове за именовање вршиоца дужности  директора јавног предузећа, поступак 

именовања, услове и  време на које се именује, сходно се примењују одредбе Закона о јавним 

предузећима „(“Сл. гласник РС“, број 15/2016)“. 

 

Члан 8. 

 Члан 59. мења се и гласи: 

  „Усклађивање коначног текста Одлуке, извршиће се у року од шест месеци од дана ступања 

на снагу Закона о јавним предузећима „(“Сл. гласник РС“, број 15/2016)“. 

 Јавно предузеће ће своја општа акта ускладити  и усагласити за законом и оснивачким актом, 

у року од 90 дана од дана усклађивања оснивачких аката са одредбама  Закона о јавним предузећима 

„(“Сл. гласник РС“, број 15/2016)“. 

 

Члан 9. 

Члан 60. мења се и гаси: 
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„Даном ступања на снагу  ове Одлуке , престају да важе одредбе Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач,  (“Сл. лист Општине Бач“, број  

9/2013), а  које су у супротности са Одредбама Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“, број 

15/2016) и овом Одлуком.“ 

                         

Члан 10. 

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

Бач“ 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-115/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 

 
189. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и члана 34. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бач“ број 1/2009),  

Скупштина општине Бач, на 4.  седници од 20. јуна 2016. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ се сагласност на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бач 

за 2015. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Бач на седници одржаној дана 11. јануара 

2016. године.  

  

 

Члан 2. 

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

Бач“. 

 

 

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-116/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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190. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и члана 34. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бач“ број 1/2009),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бачко 

Ново Село за 2015. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Бачко Ново Село на својој сед-

ници одржаној дана 04. марта 2016. године. 

  

Члан 2. 

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

 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-117/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 
 

191. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и члана 34. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бач“ број 1/2009),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бођани 

за 2015. годину, који је прихватио Савет Месне заједнице Бођани, на својој седници одржаној дана 

25.02.2016. године. 

  

Члан 2. 

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

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-118/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 
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192. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и члана 34. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бач“ број 1/2009),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Месне заједнице Вајска за 2015. годину са финансиј-

ским извештајем и образложењем утрошка буџетских средстава за период од 01.01.2015. године до 

31.12.2015. године, који је донео Савет Месне заједнице Вајска на седници одржаној дана 12. јануара 

2016. године. 
  

Члан 2. 

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

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-119/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________ 
 

193. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и члана 34. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бач“ број 1/2009),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Месне зајед-

нице Плавна за 2015. годину, који је прихватио Савет Месне заједнице Плавна на својој 30. седници 

одржаној дана 23. фебруара 2016. године. 
  

Члан 2. 

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

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-120/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 
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194. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и члана 34. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бач“ број 1/2009), 

 Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Селенча 

за 2015. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Селенча на 23. седници одржаној дана 6. 

јануара 2016. године. 

  

Члан 2. 

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

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-121/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 

__________________________________ 
 

195. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст), и одредби Одлуке о оснивању 

Центра за социјални рад општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/1992 и 2/2003),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од   20.  јуна  2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и годишњи Финансијски извештај за 2015. годину, 

Центру за социјални рад општине Бач, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 

општине Бач, Одлуком број: УО 2/2016-2 од дана 14. марта 2016. године. 

  

Члан 2. 

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

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-122/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 
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196. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ  

ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ се сагласност на Извештај о раду и Финансијском пословању Народне библиотеке 

„Вук Караџић“ Бач, за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор, одлуком број: 44-1/2016 од дана 

8. јуна 2016. године. 

  

Члан 2. 

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

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-123/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 

__________________________________ 
 

197. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од 20. јуна 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ се сагласност на Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке организације 

општине Бач за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор, одлуком број: 01-35/2016 од дана 1. 

јуна 2016. године и Надзорни одбор, одлуком број:              01-34/2016 од дана 2. јуна 2016. године. 

  

Члан 2. 

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

 
 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-124/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 
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198. 
 

На основу члана 32. став 1. тачке 6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачке 7. и 9. Статута 

општине Бач,  

Скупштина општине Бач, на 4. седници од   20.  јуна  2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност  на Извештај о раду и Извештај о пословању за период од 01.01. до 

31.12.2015. године Дома здравља Бач, а који је усвојио Управни одбор Дома здравља Бач, на седници 

одржаној дана 9. јуна 2016. године, одлуком број: 01-458/1-16. 

  

Члан 2. 

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

 
 

Скупштина општине Бач 
 

Број: 011-125/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 

__________________________________ 
 

199. 
 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник Републике 

Србије“ број: 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 40. Статута општине Бач – 

пречишћен текст („Службени лист општине Бач“ број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на својој 4. седници, одржаној дана 20.  јуна 2016. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. годину ( у даљем тексту Комисија) 

 

Члан 2. 

Комисију чини председник и четири члана:  

У Комисију се именују: 

- Драган Амиџић, доктор ветерине из Бача, за председника 

- Саша Арсенијевић, дипломирани инжењер пољопривреде из Бача, за члана 

- Стеван Шимун, геометар из Бача, за члана 

- Петар Ољача, електро инжењер из Бача, за члана 

- Јелена Ковачевић, дипломирани економиста из Бача. 
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Члан 3. 

Мандат председника и чланова Комисије траје до окончања поступка израде Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. 

годину и окончања поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у закуп за 2017. годину 

 

 

Члан 4. 

Задатак Комисије је: 

 

- да изради предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини за 2017. годину у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту и у складу са Инструкцијама Министарства  пољопривреде 

и заштите животне средине Републике Србије на начин и у роковима предвиђеним 

Законом и Инструкцијом 

- да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. 

годину на предлог Програма; 

- да прибави  писану сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Р. Србије на предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. годину 

- да достави предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини за 2017. годину Скупштини општине Бач на разматрање и 

усвајање 

- да обавља и друге стручне послове у циљу благовремене и законите израде предлога 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2017. годину 

 

 

Члан 5. 

    Ово решење ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 
 

Скупштина општине Бач 
 

 

Број: 011-125/2016-I 

Дана: 20. јун 2016. године 
 

 

 

       Председник  

       Борислав Антонић, с.р 
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200. 

 
На основу члана 24. Закона о јавном информисању („Сл. Гласник РС“ бр. 83/2014 и 58/2015), 

и члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. Гласник РС“ бр 126/2014),  

Општинско веће Општине Бач, на 2. седници од 16. јуна 2016. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о измени РЕШЕЊА 

о образовању Комисије  

 

 

Члан 1. 

У Решењу о образовању Комисије број 020-5-48/2016-II,  које је Општинско веће општине Бач  

донело на 91. седници дана 10. марта  2016. године у даљем тексту: Решење, мења се члан 1. и 

гласи: 

 „Образује се  Комисија за оцену пријава по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија се именује у следећем саставу: 

1.   Миодраг Вучинић;  

2.   Драган  Башовић; и 

3.   Драгана Кресић 

Технички секретар Никола Бањац“ 

 

Члан 2. 

У  свему осталом Решење  о образовању Комисије број 020-5-48/2016-II које је Општинско 

веће општине Бач  донело на 58. седници дана 10. марта  2016. године остаје неизмењено. 

 
 

 

Општинско веће општине Бач 
 

 

Број: 020-5-191/2015-II 

Дана: 16. јун 2016. године 
 

 

 

       Председавајући  

       Зденко Колар, с.р 
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