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162.
На основу члана 2. став 3. и члана 3. става 1. тачка 7. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016), и члана 181. Одлуке о комуналним
делатностима (,,Сл. лист општине Бач”, бр. 5/2014, 28/2016, 4/2017 и 22/2017) и члана 40. став
1. тачка 37. Статута општине Бач (,,Сл. лист општине Бач”, бр. 1/2015, 19/2017 и 31/2017),
Скупштина општине Бач, на 18. седници, одржаној дана 16. октобра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о јавним паркиралиштима на територији
Општине Бач
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређује се управљање, уређивање, одржавање и коришћење јавних
паркиралишта на територији Општине Бач (у даљем тексту: Општина).
Члан 2
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни
простори одређени и обележени за паркирање возила.
Члан 3
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са важећим
прописима о безбедности саобраћаја.
Члан 4
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање:
1. путничких возила.
2. аутобуса,
3. теретних возила,
4. мотоцикла, мопеда, лаких трицикала, тешких трицикала, лаких четвороцикала, тешких
четвороцикала,
5. прикључних возила, и
6. бицикла.
Члан 5
За јавна паркиралишта, се не врши наплата за коришћење
II УПРАВЉАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ
И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 6
Општинска управа Бач стараће се о спровођењу законских обавеза које се односе на
управљање заштиту, одржавање, финансирање, реконструкцију јавних паркилалишта на
територији општине Бач.
Паркиралишта се одређују на основу пројектно-техничке документације које прибавља
Општинска управа.
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Општинска управа Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне
послове и комунално стамбене послове опрема и обележава јавна паркиралишта води
евиденцију о јавним паркиралиштима и саобраћајној сигнализацији на јавним паркиралиштима.
Члан 7
Послове уређивања и одржавања јавних паркиралишта врши јавно комунално предузеће
по насељеним местима Општине Бач (у даљем тексту: Предузеће) .
Члан 8
Одржавање и уређивање јавних паркиралишта испред пословних и пословно стамбених
објеката врше власници, односно корисници наведених објеката.
Члан 9
Општинска управа, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне
послове и комунално стамбене послове и Предузеће немају обавезу чувања возила и не сносе
одговорност за оштећење или крађу возила и нестанак ствари из возила на јавним
паркиралиштима.
Члан 10
Корисником јавног паркиралишта у смислу ове одлуке сматра се возач, односно власник
возила (у даљем тексту: корисник).
Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном
сигнализацијом.
Члан 11
Актом Општинске управе, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско
правне послове и комунално стамбене послове биће одређени број и локације посебних паркинг
места особа са инвалидитетом.
Паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе инвалидна лица која имају
важеће паркинг карте.
Општинска управа, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне
послове и комунално стамбене послове је дужна да води евиденцију о издатим паркинг картама
из става 2. овог члана.
Члан 12
Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање одређене врсте возила, могу да се
користе само за ту врсту возила.
Члан 13
Актом Општинске управе, Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско
правне послове и комунално стамбене послове могу се одобрити паркинг места на јавним
паркиралиштима за потребе државних органа, органа Аутономне Покрајине Војводине и
Општине, јавним службама, дипломатским и другим страним представницима, другим правним
лицима и предузетницима, као и физичким лицима.
III ЗАБРАНЕ
Члан 14
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. паркирање возила супротно саобраћајној сигнализацији и ознакама из члана 10. став 2.
ове одлуке, као и на други начин ометање коришћења јавних паркиралишта,
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2. паркирање возила на паркинг месту резервисаном за паркирање возила особа са
инвалидитетом ако не поседује паркинг карту из члана 11. став 2. ове одлуке, односно
другу одговарајућу ознаку особе са инвалидитетом,
3. паркирање одбаченог или хаварисаног возила,
4. паркирање прикључног возила без сопственог погона,
5. остављање пловних објеката, других ствари и предмета, као и коришћење паркиралишта
на начин супротан намени,
6. ограђивање паркинг места,
7. самовласно уређење резервисаног паркинг места,
8. прање возила или на други начин коришћење јавних паркиралишта супротно њиховој
намени, и
9. друге радње које доводе до прљања, оштећења или уништавања јавног паркиралишта.
IV НАДЗОР
Члан 15
Надзор над спровођењем ове одлуке обавља Одељење за урбанизам, заштиту животне
средине, имовинско правне послове и комунално стамбене послове преко инспектора за
друмски саобраћај и комуналног инспектора (у даљем тексту: инспектор).
Члан 16
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да контролише:
1. саобраћајну сигнализацију на јавним паркиралиштима,
2. техничку исправност јавних паркиралишта,
3. јавна паркиралишта са аспекта безбедности саобраћаја и на основу налаза надлежног
органа нареди измену режима саобраћаја односно паркирања.
Члан 17
Инспектор је овлашћен да, када се јавна паркиралишта користе супротно одредбама ове
одлуке, нареди кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило.
У случају из става 1. овог члана ако се корисник не налази на лицу места или одбије да
уклони возило, инспектор ће да фотографише возило и донесе решење којим се налаже
уклањање возила у одређеном року.
Решење из става 2. овог члана причвршћује се на возило уз назначење дана и часа када је
причвршћен, а тиме се сматра и да је достављање уредно извршено.
Члан 18
Инспектор је овлашћен да контролише да ли се јавна паркиралишта користе у складу са
наменом прописаном овом одлуком и да нареди отклањање недостатака у одређеном року.
Инспектор је овлашћен да изда прекршајни налог. као и да предузима друге потребне
мере за коришћење јавних паркиралишта у складу са овом одлуком и другим актима донетим на
основу ове одлуке.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19
За прекршај из члана 14. ове одлукe казниће се правно лице новчаном казном у
фиксном износу од 60.000,00 динара.
За прекршај из члана 14. ове одлукe казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из члана 14. ове одлукe казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 30.000,00 динара.
За прекршај из члана 14. ове одлукe казниће се физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара.
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Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од осам
дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне ослобађа се
плаћања друге половине изречене новчане казне.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Општине Бач".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-95/2018-I
Дана: 16.10.2018. године
Председник Скупштине општине Бач
Новаковић др Зоран с.р.

163.
На основу члана 1. став 1. и члана 5. став 1. Одлуке о Награди општине и осталим јавним
признањима Општине Бач („Службени лист Општине Бач“ бр. 19/2018) и члана 40. став 1 .
тачка 7. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“,број 1/2015,19/2017 и 31/2017),
Скупштина општине Бач, на 18. седници, одржаној дана 16. октобра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2 0 1 8. ГОДИНУ
Члан 1.
Награда Општине Бач за 2018. годину (у даљем тексту:Награда)
-

додељује се:

Предшколској установи „Колибри“ Бач, за постигнуте резултате у раду у области
образовања и васпитања, стваралаштву и нарочитом залагању на пољу друштвених
делатности.

Члан 2.
Награда ће се доделити у виду плакете и дипломе.
Поред плакете и дипломе, добитнику се додељује и новчани износ у висини једне нето просечне
зараде исплаћене у Републици Србији према последњем податку објављеном у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Члан 3.
Ово Решење има се објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-96/2018-I
Дана: 16.10.2018. године
Председник Скупштине општине Бач
Новаковић др Зоран с.р.
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164.
На основу члана 12. Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима Општине Бач
(„Службени лист Општине Бач“ бр. 19/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач
(„Сл.лист општине Бач“, број 1/2015, 19/2017 и 31/2017), Скупштина општине Бач, на 18.
седници, одржаној дана 16. октобра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2 0 1 8. ГОДИНУ
Члан 1.
Посебно јавно признање Општине Бач за 2018. годину ( у даљем тексту:Посебно јавно
признање) д о д е љ у ј е се:
1. Културно уметничком друштву „Младост“ Бач за постигнуте запажене резултате у раду и
културно-уметничком стваралаштву, и
2. Центру за органску производњу из Селенче за постигнуте резултате у раду на пољу
унапређења и развоја органске пољопривредне производње.
Члан 2.
Посебно јавно признање ће се доделити у виду плакете и дипломе.
Поред плакете и дипломе, добитницима Посебног јавног признања из Члана 1. тачке 1. и тачке
2. додељује се и новчани износ у висини од по једне нето просечне зараде исплаћене у
Републици Србији према последњем податку објављеном у „Службеном гласнику Републике
Србије“,
Члан 3.
Ово Решење има се објавити у „Службеном листу Општине Бач“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-97/2018-I
Дана: 16.10.2018. године
Председник Скупштине општине Бач
Новаковић др Зоран с.р.
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На основу члана 1. став 3. и члана 16. Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима
Општине Бач („Службени лист Општине Бач“ бр. 19/2018) и члана 40.став 1. тачка 7. Статута општине
Бач („Сл. лист општине Бач“,број 1/2015, 19/2017 и 31/2017), Скупштина општине Бач, на 18. седници,
одржаној дана 16. октобра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2 0 1 8. ГОДИНУ
Члан 1.
Спортско признање Општине Бач за 2018. годину (у даљем тексту:Спортско признање)
д о д е љ у ј е се:

1. Клубу дизача тегова „Херкулес“ из Бача за постигнуте врхунске резултате у области спорта.
2. Владимиру Торубарову из Плавне за постигнуте врхунске резултате у области спорта.
Члан 2.
Спортско признање ће се доделити у виду плакете и дипломе.
Поред плакете и дипломе, добитницима Спортског признања из Члана 1. тачке 1. и тачке 2.
додељује се и новчани износ у висини од по једне нето просечне зараде исплаћене у Републици
Србији према последњем податку објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“,
Члан 3.
Ово Решење има се објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-98/2018-I
Дана: 16.10.2018. године
Председник Скупштине општине Бач
Новаковић др Зоран с.р.

166.
На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018, др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.
Закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015,
19/2017 и 31/2017), Скупштина општине Бач, на 18. седници, одржаној дана 16. октобра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ПЛАВНА
Члан 1.
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Плавна,
број: 011-38/2018-I од дана 27. 04. 2018. године („Службени лист општине Бач,бр. 9/2018), мења
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се у члану 1. код “ представника запослених“, тачка 2. тако да уместо „2.
из Бача“ сада гласи:

Драгана Арежина

„ 2. Дарко Јовановић из Бача;“
Члан 2.
Изборни период новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата члановима
именованим Решењем о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола
Рибар“ Плавна, број: 011-38/2018-I од дана 27. 04. 2018. године („Службени лист општине
Бач,бр. 9/2018).
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
општине Бач“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-99/2018-I
Дана: 16.10.2018. године
Председник Скупштине општине Бач
Новаковић др Зоран с.р.

167.
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број
36/15), члана 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и чл. 40. став 1 тачка 7. Статута општине Бач
(„Сл лист општине Бач“, бр. 1/2015, 19/2017 и 31/2017), Скупштина општине Бач на 18.
седници одржанoј дана 16. октобра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БАЧ
I Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања
надзора, поред усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски
надзор над пословима из изворне надлежности општине Бач, обезбеђује и Комисија.
II Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Бач
врше:
1) комунална инспекција у саставу Одељења за урбанизам, заштиту животне средине,
имовинско правне и комунално стамбене послове;
2) инспекција за друмски саобраћај и путеве у саставу Одељења за урбанизам, заштиту
животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове;
3) пореска инспекција у саставу Одељења за буџет и финансије.
III Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које
достављају инспекције;
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2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и
даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског
надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:
- за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
- за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
-за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о
раду инспекција,
-за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се
уређују питања инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад
инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања
поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и
објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и
стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања
инспектора, и подноси иницијативе надлежним органима који се односе на финансирање,
техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и
допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Бач објављују прописи, акти
и документи који се односе на инспекцијски надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг
инспекција у надлежности општине Бач, најкасније у року од седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини и даје
предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Бач објављују информације о
свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима,
адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на
рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
12) да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.
IV Комисију чини 5 чланова, и то председник, заменик председника и 3 члана из реда
запослених у Општинској управи.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице
Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик
председника Комисије.
У Комисију се именују:
за председника:
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Маја Савић, члан Општинског већа Општине Бач, задужена за област саобраћаја, одржавањa и
коришћењa локалних путева и улица.
за заменика председника:
Зденко Колар, заменик председника општине;
за чланове:
1) Валентина Синић, начелник Општинске управе;
2) Оливера Мишан, руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско
правне и комунално стамбене послове;
3) Анна Гутеша, руководилац Одељења за буџет и финансије;
V Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке III тачка 2) овог
решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог
Општинском већу, односно Скупштини да заузму став поводом овог питања, односно предузму
мере и радње из свог делокруга.
VI Послове из тачке III тачка 2) алинеја (4) овог решења Комисија обавља у сарадњи са органом
општинске управе надлежним за послове информатике и електронске управе, који обавља
стручне послове и послове општинске управе који се односе на успостављање и одржавање
информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.
VII Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одељења за урбанизам,
заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове.
VIII У оквиру Комисијe могу се образовати радне групе и стручни тимови за одређену област,
односно одређена питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе,
односно стручног тима могу учествовати представници инспекција које немају чланове у
саставу Комисије, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Бач, удружења, научних
и образовних установа, као и других организација чији је рад повезан са системом и пословима
инспекцијског надзора у општини Бач.
IX Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој
потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних
овлашћења.
X Комисија доноси пословник о свом раду.
XI Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Бач, обезбеђивањем
координације и међусобне сарадње инспекција општине Бач у утврђивању планова
инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или
заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима сарадње

16. октобар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 22– стр. 11

утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и локална
самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата
међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње од
значаја за инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења делотворности инспекцијског
надзора у надлежности општине Бач.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује општинска управа, Одељење за
урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове и
Одељење за буџет и финаније усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Бач.
XII Комисија подноси извештај о раду Скупштини општине Бач, најмање једном годишње, као и
ванредне извештаје по потреби, и редовно их објављује на интернет страници.
XIII Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-100/2018-I
Дана: 16.10.2018. године
Председник Скупштине општине Бач
Новаковић др Зоран с.р.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Јарослав Кућенич

Уредништво: Ватрослава Загорчић

