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-70На основу Закључка Владе број 023-6624/2011 од 1. септембра 2011. године и члана 59.
Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 16/2008) Општинско веће Општине
Бач на својој 46. седници 13.октобра 2011. године доноси следећу
OДЛУКУ О ОТПИСУ КАМАТЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПОСТУПКУ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И РЕСТРУКТУРИРАЊА НА ДОСПЕЛЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се отпис обрачунате камате на обавезе по основу изворних и
уступљених јавних прихода буџета општине Бач, а који су доспели за наплату закључно са
31. децембром 2010. године.
Члан 2.
Право на отпис камате на доспеле обавезе по основу изворних и уступљених прихода
који су доспели за наплату закључно са 31.12.2010. године, имају привредни субјекти који се
продају у поступку приватизације, односно привредни субјекти који су у поступку
реструктуирања, а то је на територији Општине Бач - А.Д “Агробачка“ Бач.
Члан 3.
Право на отпис камате утврђује се решењем Општинске управе - Одељења за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.
Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода води евиденцију о
остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бач“.
ОПШТИНА БАЧ
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-48/2011-II
Датум: 13.октобар 2011.године
Б А Ч
Председник Општинског већа општине Бач
мр Томислав Богуновић с.р.
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- 71 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Статута Општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број
16/2008, 2/2010), и члана 2. став 1. тачка 9. Одлуке о Општинском већу Општине Бач
(“Службени лист Општине Бач број 18/2008) Општинско веће Општине Бач на својој 46.
седници одржаној дана 13.10.2011. године, д он о с и
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност
Општине Бач
Члан 1.
У члану 2. Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност Општине
Бач број: 020-3-28/2009-II од дана 11. маја 2009. године (“Службени лист Општине Бач” број
3/2009 и 7/2011) мења се став 2. тачка 1. тако да сада гласи:
1. Комад Риста, командир полицијске испоставе у Бачу;
Члан 2.
У члану 2. став 2. истог решења врши се допуна, тако што се додаје тачка 3. која гласи:
3. Стевица Милосављевић, командир станице полиције у Бачу.
Члан 3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бач“, а ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.

ОПШТИНА БАЧ
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-47/2011-II
Датум: 13.10.2011.г.
БАЧ
Председавајући општинског већа општине Бач
Председник општине Бач
мр Томислав Богуновић с.р.
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-72 На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09) и члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине Општине
Бач („Сл лист општине Бач“ бр. 3/2010) Општинско веће општине Бач на својој 46. седници
одржаној 13. октобра 2011. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине (у
даљем тексту: Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2011. године планирају у области заштите и унапређивања животне
средине.
2. За реализацију Програма планирају се средства од накнаде за заштиту и унапређење
животне средине и накнада за загађивање животне средине у укупном износу од 1.500.000,00
динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:
I Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте које доприносе битном
смањењу загађивања животне средине 1.155.000,00 динара
-

озелењавање ................................................................ 50.000,00
сузбијање амброзије ......................................................200.000,00
унапређење комуналне зоохигијене ............................ 250.000,00
сакупљање и сахрањивање угинулих животиња ...... 55.000,00
уклањање дивљих депонија ....................................... 600.000,00

Уколико буде потребно Општинска управа Општине Бач ће предлагати и спроводити
мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама.
II Програме контроле квалитета, анализа и праћење стања животне средине у општини
(мониторинг) …... 300.000,00 динара
1.
2.
3.

праћење квалитета ваздуха ....................................... 120.000,00
праћење буке .............................................................. 120.000,00
мерења у ванредним ситуацијам .............................. 60.000,00

Реализацију наведених праћења и мерења вршиће овлаштене стручне организације са
којима се потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим прописима.
III Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине .....
30.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне
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средине, Општинске управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове ће
самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и
унапређивање животне средине и обележавање значајних датума и догађаја.
IV Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине .......
15.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о
стању животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, штампаће се
флајери и публикације. Обавештаваће се јавност о стању животне средине и путем средстава
јавног информисања.
4. Финансирање односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљеним у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине на територији општине Бач, односно прилива наменски
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.
135/2004 и 36/2009), односно Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину као и
евентуалних донација намењених заштити животне средине.
5. Када се прилив не оствари у планираном износу, председник општине Бач утврђује
приоритетне активности.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за урбанизам и
комунално-стамбене послове.
1. Овај програм објавити у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНА БАЧ
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-49/2011-II
Датум: 13. 10. 2011. године
БАЧ
Председавајући:
Председник Општинског већа општине Бач
мр Томислав Богуновић с.р.
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Не подлеже плаћању пореза на промет према мишљењу Покрајинског секретаријата
за образовање, науку и културу, број 412-220/75 од 17. јуна 1975. године.
Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2.
Одговорни уредник: Жељко Паклединац
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
Уредништво: Мариа Грнова
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97,
позив на број: 68-204
Тираж 50 комада. Штампа издавач.
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