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201.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број: 15/2016), члана 28.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Тврђава „Бач“ („Сл лист
општине Бач“, број: 9/2013 )и члана 59. и 62. Статута општине Бач („Сл лист општине Бач“, број:
1/2015 – пречишћен текст),
Општинско веће општине Бач, на својој 4. седници, одржаној дана 24. јуна 2016. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, број: 02-236/2016 од дана
21. јуна 2016. године, који је донео вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Тврђава“ Бач.
II
Овај Закључак ће се објавити у Службеном листу општине Бач.
Општинско веће општине Бач
Број: 020-5-97/2016-II
Дана: 24. јун 2016. године
Председавајући
Зденко Колар, с.р
____________________________________

202.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,
Општинско веће општине Бач на IV седници одржаној дана 24. јуна 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист
општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1.
Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Општинској изборној комисији у
износу од 105.000,00 динара за повећање апропријације.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1. Скупштина општине,
глава 2. Општинска изборна комисија, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 130 Опште услуге на позицију 6.2 економске класификације 423591 – Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија за покриће расхода накнада за
присуствовање на седницама ОИК-е.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број: 020-5-97/2016-II
Дана: 24. јун 2016. године
Председавајући
Зденко Колар, с.р
____________________________________

203.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско веће општине Бач на
IV седници одржаној дана 24. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист
општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1.
Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Вук Караџић“ Бач
у износу од 11.500,00 динара за повећање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 9. Основна школа „Вук Караџић“ Бач, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912
Основно образовање на позицију 173. економске класификације 463241 – Капитални
трансфери нивоу општина за покриће расхода по рачуну за набавку бојлера у школској
кухињи.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
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4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број: 020-5-98/2016-II
Дана: 24. јун 2016. године
Председавајући
Зденко Колар, с.р
____________________________________

204.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,
Општинско веће општине Бач на IV седници одржаној дана 24. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист
општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1.
Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Иво Лола Рибар“
Плавна у износу од 6.500,00 динара за oтварање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 12. Основна школа „Иво Лола Рибар“ Плавна, програм 2002 Основно образовање,
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912 Основно образовање на новоотворену позицију 194.1 економске класификације
463141 – Текући трансфери нивоу општина за покриће расхода по рачуну за превоз ученика на школско такмичење.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број: 020-5-99/2016-II
Дана: 24. јун 2016. године
Председавајући
Зденко Колар, с.р
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205.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Општинско веће општине Бач на 4. седници одржаној дана 24. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист
општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1.
Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства ЈП СРЦ „Бачка Тврђава“ у ликвидацији у износу од 95.000,00 динара за oтварање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 22. ЈП СРЦ „Бачка Тврђава“ у ликвидацији, програм 1301 Развој спорта и омладине,
програмска активност 0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и
масовној физичкој култури, функционална класификација 810-услуге рекреације и спорта
на отворену позицију 330 економске класификације 495231 – Издаци за не финансијску
имовину - за набавку пића.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број: 020-5-103/2016-II
Дана: 24. јун 2016. године
Председавајући
Зденко Колар, с.р
________________________________

206.
На основу члана 59. Статута општине Бач ( „Службени лист општине Бач“, број: 1/2015 ) и
члана 3. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази
на територији општине Бач, број: 011-112/2016-I од дана 20. јуна 2016. године, Општинско веће
општине Бач на седници одржаној дана 29. јуна 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
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Члан 1.
Формира се радна група ради реализације поступка скидања усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које се налази на територији општине Бач.
Члан 2.
У Радну групу именују се:
1. Јоца Петровић, члан општинског већа задужен за област пољопривреде;
2. Станко Кондић,заменик председника Скупштине општине;
3. Иван Ловас, стручни сарадник за пољопривреду
4. Бранимир Аничић, стручни сарадник за пољопривреду;
5. Драгомир Златановић, шеф пољочуварске службе;
6. Василије Раковић, геометар
7. Зоран Јовановић, сарадник за јавне набавке
Зоран Миланко, саветник председника општина Бач је координатор Радне групе.
Члан 3.
Задатак радне групе је реализација поступка скидања усева са пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на територији општине Бач у складу са одредбама Одлуке о скидању
усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Бач
и важећих законских и подзаконских прописа.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења
Општинско веће општине Бач
Број: 020-5-105/2016-II
Дана: 29. јун 2016. године
Председавајући
Зденко Колар, с.р
__________________________________

207.
Ј А В Н И
П О З И В
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту ( „Сл.Гласник РС“.број 62/06, 65/08 и – др.
закон и 41/09 и 112/2015) Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљиштa општине Бач za 2017.г., расписује Јавни позив свим физичким и
правним лицима, којим обавештава:
1. Власнике система за наводњавање и одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта,
стакленика, пластеника и вишегодишљих засада (воћњака и винограда који су у роду) на
пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту
„инфраструктура“) и

30. јун 2016.
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2.

Власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објекта за гајење тих
животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује,
који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу
најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном
земљишту у државној својини на територји општине Бач за 2017. годину, до дана
31.октобра.
2016. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над
инфраструктуром:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром
потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља
подносилац захтева)
2. Извод из јавне евиденције о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе),
односно ако инфраструктура није укњижена у јавну евиденцију о непокретности правно лице
доставља пописну листу и књиговодствену документацију потписану и оверену у складу са
Законом о рачуноводству;
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016. године , поднесу
Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања
на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2016.
године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на
којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака,
пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда):
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства
у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе),
5. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона
улагања за инфрасртуктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни
уговор физичког глица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло
инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања
животиња која доставља физичко односно правно лице.
1.
Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева)
2.
Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова објекта као доказ да објекат
испуњава услове за гајење животиња и као доказ да је лице власник, односно закупац објекта
за загајење животиња (доставља подносилац захтева)
3.
Исправа ветеринарске станице којом се потврђује да је подносилац захтева власник
домаћих животиња (прибавља јединица локалне самоуправе)
4.
Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинства у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе)
5.
Записник Републичког ветеринарског инспектора (доставља подносилац захтева)
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016. године поднесу
захтев Републичком ветеринарском инспектору да утврди број условних грла, у складу са
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капацитетом, врстом и категоријом животиља из решења о утврђивању ветеринарско
санитарних услова. Уколико републички ветеринарски инспектор не затекнени једну
животињу у објекту у тренутку контроле, код животиња које се узгајају у турнусима, он
обрачуванаброј условних грла на основу исправе лица о продаји на клање и извозу животиња, а
највише до капацитета из Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова. Записник
је саставни део документације коју треба доставити до 31. октобра 201. године.)
6. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште
које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су
оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
7. Изјава подносиоца захтева, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљиштана
територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев;
- изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;
- списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседујуу
власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: баба, деда, мајка, отац, деца,
супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код
правних лица повезаним лицима сматрају се: правно лице и/или физичко лице које има
најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)
8.
Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се дозазује укупна површина
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији
јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев. (прибавља јединица локалне
самоуправе)
9.
Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева, на
територији јединице локалоне самоуправе на којој се подноси захтев. (прибавља јединица
локалне самоуправе након увида у списак тих лица који у изјави доставља подносилац захтева:
- код подносиоца захтева физичког лица: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник,
ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси
- код подносиоца захтева правног лица за сва лица која су наведена у претходно прибављеном
доказу из Агенције за привредне регистре о повезаним лицима са подносиоцем захтева;
Сва ограничења из члана 64а. став 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са
другим лицима, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп
пољопривредног земљишта у државној својини) односи се на територију јединице локалне
самоуправе где се налази објекат, односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2. и 4., односно из дела II тачке 4., 7. и 8. јединица локалне
самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа
по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена
по броју условних грла по записнику Републичког ветеринарског инспектора, умањује за
површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а. став 17. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/6, 65/08-др.закон, 41/09 и
112/2015).
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на
исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог
пољопривредног газдинства и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који
издаје исправу.
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За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину
закупа, ради закључивања уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења
плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине
пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и
правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као
средство обезбеђења плаћања закупнине, који ће се у случају редовног плаћања рачунати као
плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико се за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег
закупа утврди да су предмет реституције, предметне катастарске парцеле ће се изузети из даљег
поступка давања у закуп.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, у
просторијама одељења за пољопривреду Општинске управе Бач. Спрат 2 канцеларија 208. или
са сајта општине Бач.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је
31.октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву
сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом,
у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „захтев за остваривање права пречег закупа
по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „захтев за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма,
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бач за 2017.г., на адресу
Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој општинске управе Бач, трг др Зорана
Ђинђића број 2, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца
захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Бранимир Аничић,
телефон: 021/770-075, или лично у просторијама Одељења за привреду, пољопривреду и
економски развој Општинске управе Бач, Трг др. Зорана Ђинђића број 2 , спрат 2 канцеларија
208.
Овај јавни позив објавити у листу „Наше новине“, службеном листу општине Бач, интернет
страници општине Бач и огласним таблама општине и месних канцеларија.
Комисија за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини оштине Бач за 2017.г.
Дана: 30.06.2016. године
Број: 320-3-87/16-IV-03
Председник Комисије
Драган Амиџић, с.р.
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208.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ

-

-

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08
– др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Бач за 2017.г.(у даљем тексту: Комисија)
расписује јавни позив којим обавештава:
образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се
може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је
примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe
за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина
пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве,
а највише до 1.000 хектара;
правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач за 2017. годину, до
дана 31. октобра 2016. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране
одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији
од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини
већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном
земљишту) на територији Републике Србије.
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним
копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи
достављање оригинала или оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, у просторијама
Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој Општинске управе Бач, у Бачу, Трг др
Зорана Ђинђића бр.2, други спрат, канцеларија бр. 208 или са сајта
www.bac.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар
2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или
поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017.годину“ за Комисију за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бач за 2017.г., на
адресу:
Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој Општинске управе Бач, Бач,
ул.Трг др Зорана Ђинђића, бр.2. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

30. јун 2016.
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Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Бранимир
Аничић, телефон: 021/770075, email: branimir.anicic@bac.rs или лично у просторијама Одељења за
привреду, пољопривреду и економски развој Општинске управе Бач, у Бачу, Трг др Зорана Ђинђића
бр.2, други спрат, канцеларија бр. 208.
Овај јавни позив објавити у листу „Наше новине“,у службеном листу општине, на интернет
страници општине www.bac.rs, као и огласним таблама општине и месних канцеларија.
Комисија за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини оштине Бач за 2017.г.
Дана: 30.06.2016. године
Број: 320-3-88/16-IV-03
Председник Комисије
Драган Амиџић, с.р.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич
Уредништво: Зоран Јовановић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

