
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  БАЧ 
 
 
 
 

1. 
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ГОДИНА XLIV                                                                                                                                 
      Годишња претплата 

Број 1 Бач, 23. јануар 2019. године 1.000,00 динара 
   

Редни  
број 

С А Д Р Ж А Ј Страница 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ  БАЧ 

 



  број 1– стр. 2  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 23. јануар  2019. године   
 

1. 

На основу члана 17., 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 – др. закон и 87/2018) ), члана 59. Статута општине Бач  („Сл лист општине Бач“, број: 

1/2015- пречишћен текст, 19/2017 и 31/2017),  члана 2. Одлуке о Општинском већу Општине Бач (Сл. 

Лист Општине Бач” број 18/2008), Општинско веће Општине Бач, на 98. седници, одржаној 23. 

јануара 2019. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

1. Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији Општине Бач за 2019. годину. 

 

2. За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету Општине Бач за 2019. 

годину, у износу од 3.000.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима.  

 

Активности за реализацију Програма: 

Редни 

број 

Опис Новчани износ у 

динарима 

I Поправљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

1.500.000,00 

1.1 Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације 

 

700.000,00 

1.2 Део средстава за одржавање хоризонталне сигнализације и 

одржавање путне инфраструктуре 

 

800.000,00 

II Остале активности у вези унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима 

1.500.000,00 

2.1 Опрема за саобраћајну полицију 1.100.000,00 

2.2 Ауто седишта за децу 330.000,00 

2.3 Промотивне активности и материјал  60.000,00 

2.4 Остале услуге 10.000,00 

Укупно I+II 3.000.000,00 

 

3. По истеку календарске године Комисија за безбедност саобраћаја ће сачинити извештај о 

реализацији Програма и о томе обавестити Општинско веће Општине Бач. 

 

4. Надзор над спровођењем овог Програма извршиће Општинско веће Општине Бач.  

 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

Број:  020-3-3/2019-II 

Дана: 23. јануара  2019. године  

 

                                                                                            Председавајући Општинског већа 

                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                     Борислав Антонић .с.р 

 

 



 `  ̀

  23. јануар  2019. године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 1– стр. 3  
 

2. 
На основу члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 2. Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање правa 

службености на стварима у јавној својини општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 22/2017) 

Општинско веће општине Бач на 98.  седници  одржаној 23.  јануара 2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСТАНОВЉАВА СЕ службеност пролаза и вођење оптичког кабла кабловско 

дистрибутивног система, дуж улица у насељеном месту Плавна у општини Бач преко катастарских 

парцела и то: 

 

На којима је као носилац права јавне својине уписана Општина Бач, у целости, у корист ДОО 

„САТ -ТРАКТ“, Бачка Топола, Маршала Тита 111, матични број: 08551375. 

Службеност пролаза преко катастарских парцела из става 1. изреке овог решења се установљава 

у циљу изградње Кабловског дистрибутивног система у насeљеном месту Плавна. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „САТ-ТРАКТ“ ДОО да сва евентуална оштећења на катастарским парцелама из 

става 1. изреке овог решења санира о свом трошку. 

На основу овог решења закључиће се Уговор између „САТ-ТРАКТ“ ДОО из Бачке Тополе и 

ОПШТИНЕ БАЧ којим ће се ближе регулисати услови и начин успостављања службености пролаза и 

питање накнаде. 
 

Ово решење је коначно. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

ДОО „САТ -ТРАКТ“  из Бачке Тополе, М. Тита 111, матични број 08551375, обратило се овом 

органу ради успостављања службености пролаза преко катастарских парцела наведених у 

диспозитиву  овог решења, а у циљу изградње кабловског дистрибутивног система у насељеном 

месту Плавна. 

Уз захтев је достављено: 

- 0 - Главну свеску са графичким прилогом КДС-а - Пројекат за грађевинску дозволу за 

изградњу КДС Плавна број 24/0-18 

-  

У поступку је утврђено да је подносилац захтева од Одeљења за урбанизам, заштиту животне 

средине, имовинско правне и комунално стамбене послове исходовао локацијске услове бр. ROP-

Редни 

број 

Број катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 
Дужина 

Грађевински 

реон 

Начин 

коришћења 
Облик својине 

1 393 Плавна 153м да улица јавна својина 

2 267/2 Плавна 413м да улица јавна својина 
3 267/1 Плавна 107 да улица јавна својина 
4 160/1 Плавна 417 да улица јавна својина 
5 160/2 Плавна 50 да улица јавна својина 
6 1192 Плавна 434 да улица јавна својина 
7 1191 Плавна 359 да улица јавна својина 
8 203 Плавна 101 да улица јавна својина 
9 1181 Плавна 1405 да улица јавна својина 
10 439 Плавна 77 да улица јавна својина 
11 1186 Плавна 152 да улица јавна својина 
12 1184 Плавна 257 да улица јавна својина 
13 1188 Плавна 310 да улица јавна својина 
14 1183 Плавна 689 да улица јавна својина 
15 1193 Плавна 440 да улица јавна својина 
16 1190 Плавна 390 да улица јавна својина 
17 1189 Плавна 155 да улица јавна својина 
18 1194 Плавна 350 да улица јавна својина 
19 1195 Плавна 195 да улица јавна својина 
20 976 Плавна 126 да улица јавна својина 
21 1197 Плавна 240 да улица јавна својина 
22 1196 Плавна 180 да улица јавна својина 

Укупна дужина трасе 7000м 



  број 1– стр. 4  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 23. јануар  2019. године   
 

BAC-31227-LOC-1/2018 од 15.11.2018. године и решење o грађевинској дозволи бр. RОP-BAC-34859-

CPI-2/2018 од 27. новембра 2018. године.   

На основу приложених доказа а сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) којим је између осталог, 

прописано да за изградњу линијских инфраструктурних објеката, као доказ о одговарајућем праву 

сматра се и правоснажно или коначно решење о експропријацији, закључен уговор о праву 

службености у складу са овим законом, као и други докази прописани чланом 69. истог закона, 

донето је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може 

изјавити жалба, већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном 

суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 

Решење доставити: 

1. ДОО“САТ ТРАКТ“ Бачка Топола, М. Тита 111; 

2. Општина Бач 

3. Архива. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

Број:  020-3-4/2019-II 

Дана: 23. јануара  2019. године  
 

                                                                                            Председавајући Општинског већа 

                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                     Борислав Антонић .с.р 

 

3. 
На основу члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 2. Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање правa 

службености на стварима у јавној својини општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 22/2017) 

Општинско веће општине Бач на 98. седници  одржаној 23.   јануара 2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСТАНОВЉАВА СЕ службеност пролаза и вођење оптичког кабла кабловско 

дистрибутивног система, дуж улица у насељеном месту Селенча у општини Бач преко катастарских 

парцела и то: 
Редни 

број 

Број катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 
Дужина 

Грађевински 

реон 

Начин 

коришћења 
Облик својине 

1 1689 Селенча 1240 да улица јавна својина 

2 1690 Селенча 334 да улица јавна својина 
3 1707 Селенча 136 да улица јавна својина 
4 1706 Селенча 230 да улица јавна својина 
5 1705 Селенча 225 да улица јавна својина 
6 1726 Селенча 505 да улица јавна својина 
7 1433 Селенча 260 да улица јавна својина 
8 1727 Селенча 88 да улица јавна својина 
9 1728 Селенча 337 да улица јавна својина 
10 1729 Селенча 38 да улица јавна својина 
11 1730 Селенча 40 да улица јавна својина 
12 1731 Селенча 48 да улица јавна својина 
13 1732 Селенча 621 да улица јавна својина 
14 1725 Селенча 525 да улица јавна својина 
15 1710 Селенча 1125 да улица јавна својина 
16 1073 Селенча 30 да улица јавна својина 
17 1717 Селенча 47 да улица јавна својина 
18 1718 Селенча 455 да улица јавна својина 
19 1719/1 Селенча 125 да улица јавна својина 
20 1721 Селенча 645 да улица јавна својина 
21 1154 Селенча 15 да улица јавна својина 
22 1735 Селенча 75 да улица јавна својина 



 `  ̀

  23. јануар  2019. године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 1– стр. 5  
 

 
Редни 

број 

Број катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 
Дужина 

Грађевински 

реон 

Начин 

коришћења 
Облик својине 

23 1734 Селенча 135 да улица јавна својина 
24 1733 Селенча 177 да улица јавна својина 
25 1722/3 Селенча 440 да улица јавна својина 
26 1722/2 Селенча 111 да улица јавна својина 
27 1351 Селенча 55 да улица јавна својина 
28 1722/1 Селенча 40 да улица јавна својина 
29 1709 Селенча 1050 да улица јавна својина 
30 1719/2 Селенча 83 да улица јавна својина 
31 1699 Селенча 1082 да улица јавна својина 
32 1701/2 Селенча 40 да улица јавна својина 
33 1704 Селенча 405 да улица јавна својина 
34 883 Селенча 70 да улица јавна својина 
35 1703 Селенча 430 да улица јавна својина 
36 1701/1 Селенча 330 да улица јавна својина 
37 455 Селенча 67 да улица јавна својина 
38 440 Селенча 86 да улица јавна својина 
39 441 Селенча 105 да улица јавна својина 
40 1700 Селенча 156 да улица јавна својина 
41 1696 Селенча 480 да улица јавна својина 
42 1695 Селенча 325 да улица јавна својина 
43 1694 Селенча 132 да улица јавна својина 
44 1693 Селенча 292 да улица јавна својина 
45 1697 Селенча 290 да улица јавна својина 
46 1698 Селенча 20 да улица јавна својина 
47 1711 Селенча 705 да улица јавна својина 
48 1716 Селенча 28 да улица јавна својина 
49 1715 Селенча 195 да улица јавна својина 
50 1714 Селенча 250 да улица јавна својина 
51 1712 Селенча 205 да улица јавна својина 

Укупна дужина трасе 14928м 

 

На којима је као носилац права јавне својине уписана Општина Бач, у целости, у корист ДОО 

„САТ -ТРАКТ“, Бачка Топола, Маршала Тита 111, матични број: 08551375. 

Службеност пролаза преко катастарских парцела из става 1. изреке овог решења се 

установљава у циљу изградње Кабловског дистрибутивног система у насeљеном месту Селенча. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „САТ-ТРАКТ“ ДОО да сва евентуална оштећења на катастарским парцелама 

из става 1. изреке овог решења санира о свом трошку. 

На основу овог решења закључиће се Уговор између „САТ-ТРАКТ“ ДОО из Бачке Тополе и 

ОПШТИНЕ БАЧ којим ће се ближе регулисати услови и начин успостављања службености пролаза и 

питање накнаде. 

Ово решење је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

ДОО „САТ -ТРАКТ“  из Бачке Тополе, М. Тита 111, матични број 08551375, обратило се овом 

органу ради успостављања службености пролаза преко катастарских парцела наведених у 

диспозитиву  овог решења, а у циљу изградње кабловског дистрибутивног система у насељеном 

месту Селенча. 

Уз захтев је достављено: 

- 0 - Главну свеску са графичким прилогом КДС-а - Пројекат за грађевинску дозволу за изград-

њу КДС Селенча број 18/0-18 

У поступку је утврђено да је подносилац захтева од Одeљења за урбанизам, заштиту животне 

средине, имовинско правне и комунално стамбене послове исходовао локацијске услове бр. ROP-

BAC-18075-LOC-1/2018 од 10. августа 2018. године и решење o грађевинској дозволи бр. RОP-BAC-

23714-CPIH-2/2018 од 27. септембра 2018. године.   

На основу приложених доказа а сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) којим је између осталог, 



  број 1– стр. 6  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 23. јануар  2019. године   
 

прописано да за изградњу линијских инфраструктурних објеката, као доказ о одговарајућем праву 

сматра се и правоснажно или коначно решење о експропријацији, закључен уговор о праву 

службености у складу са овим законом, као и други докази прописани чланом 69. истог закона, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може 

изјавити жалба, већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном 

суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

Решење доставити: 

1. ДОО“САТ ТРАКТ“ Бачка Топола, М. Тита 111; 

2. Општина Бач 

3. Архива. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

Број:  020-3-5/2019-II 

Дана: 23. јануара  2019. године 
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                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                                   Борислав Антонић с.р. 

 

 

4.                                                                                                                            
На основу члана 110. став 5. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“ 

број 24/2011), члана 14. став 1. тачка 18. и члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине 

Бач“ број 1/2015- пречишћен текст, 19/201/ и 31/2017) и члана 6. Одлуке о правима на социјалну 

заштиту у општини Бач („Службени лист општине Бач“, број 4/2017 и 3/2018), Општинско веће 

општине Бач, на 98. седници одржаној  дана 23. јануара 2019. године,  донело је 

 

О Д Л У К У 

О ПРУЖАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА ОПШТИНЕ БАЧ  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одлуком о пружању једнократне новчане помоћи пензионерима општине Бач за 2019. годину (у да-

љем тексту: Одлука) утврђује се начин и поступак остваривања права на новчану помоћ одређеним 

категоријама пензионера са пребивалиштем на територији општине Бач за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

Једнократна новчана помоћ обезбеђује се свим лицима који права из пензијског и инвалидског оси-

гурања остварују код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који су право на пен-

зију стекли као осигураници из радног односа, осигураници самосталних делатности или као пољо-

привредни осигураници, без обзира да ли су корисници старосне, инвалидске или породичне пензије, 

као и корисници накнаде за телесно оштећење,  под следећим условима: 

 

- да висина пензије коју корисници старосне, инвалидске или породичне пензије остварују по 

основу права из радног односа или по основу осигурања од самосталних делатности не прела-

зи износ од 14.338,72 динара; 

- да висина пензије коју корисници старосне, инвалидске или породичне пензије остварују по 

основу права из пољопривредног осигурања не прелази износ од 11.272,77 динара; 

 

Право из става 1. овог члана остварују и корисници иностраних пензија, под условом да им иностра-

на пензија (самостално, или у збиру са пензијом оствареном у Републици Србији) не прелази најнижи 

износ предвиђен у ставу 1. алинеја 1. и 2. овог члана. 
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Право из става 1. овог члана не могу да остваре пензионери који су корисници права на туђу негу и 

помоћ. 

 

Члан 3. 

Једнократна новчана помоћ пензионерима за 2019. годину утврђује се у износу од 3.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

Средства за исплату једнократне новчане помоћи обезбеђена су у Одлуци о буџету општине Бач за 

2019. годину („Службени лист општине Бач број: 26/2018). 

 

Члан 5. 

Поступак утврђивања права и исплате једнократне новчане помоћи пензионерима поверава се Цен-

тру за социјални рад општине Бач. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и има се  објавити у „Службеном листу општине Бач“. 
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Излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 

Одговорни уредник:    Јарослав Кућенич 

Уредништво: Ватрослава Загорчић 


