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165. 

 

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(“Сл.гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања 

општине Бач за 2013. годину (Сл. лист.Општине Бач број, 3/2013 и 22/2013), Општинско веће 

Општине Бач на својој XX седници одржаној дана 9. октобра 2013. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног позива за доделу субвенција  послодавцима на 

територији општине Бач у 2013. години 
 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се поступак расписивања Јавног позива за доделу субвенција  

послодавцима на територији Општине Бач у 2013. години, у локалним средствима информисања на 

територији Општине Бач и на огласној табли у Општини Бач. 

 

Члан 2. 

 За реализацију мера активне политике запошљавања у општини Бач у 2013. години обезбеђена 

су средства у укупном износу од 4.500.000,00 динара. 

 У оквиру тог износа, за програм субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним 

радним местима предвиђено укупно 2.500.000,00 динара, односно 100.000,00 за свако новоотворено 

радно место. 

 

Члан 3. 

 Услови и документација, приоритети за доделу субвенција, закључивање уговора, обавезе 

корисника као и остале информације биће објављене у Јавном позиву. 

 

Члан 4. 

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

Бач”. 
 
 

Број: 020-3-189/2013-II 

У Бачу, 9. октобра 2013. године 
 

Општинско веће Општине Бач 
 

Председавајући 

Огњен Марковић, с.р. 
 

______________________________ 

 
166. 

 

На основу члана 3. став 2. Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа са 

пребивалиштем на територији општине Бач („Сл. лист општине Бач“ број 22/2013), председник 

општине Бач  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о висини стипендија за студенте и ученике средњих школа са пребивалиштем 

на територији општине Бач у школској 2013/2014 години 
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Члан 1. 

У школској 2013/2014 години утврђује се нето износ стипендије за ученике средњих школа 

од 3.000,00 динара месечно. 

Нето износ стипендије за ученике средњих школа са постигнутим успехом од 4,50 – 5,00, 

износиће 4.000,00 динара месечно. 

 

Члан 2. 

 У школској 2013/2014 години утврђује се нето износ стипендије за студенте од 4.000,00 

динара месечно. 

Нето износ стипендије за студенте са постигнутим успехом од 9,00-10,00, износиће 5.000,00 

динара месечно. 

 

Члан 3.  

Финансијска средства за ученичке и студентске стипендије обезбеђена су у буџету општине 

Бач. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

Број: 020-4-263/2013-III 

У Бачу, 10. октобра 2013. године 
 

Општина Бач 
 

Председник општине 

Огњен Марковић, с.р. 

 

___________________________ 

 

 

На основу члана 14. тачка 21. Статута општине Бач ( „Службени лист општине Бач“, број 

16/2008,2/2010,14/2012,1/2013), на основу  Инструкције за реализацију ван судских поравнања 

донетих од стране Управе за пољопривредно земљиште, Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, број: Службено од 09.08.2013. године, на основу Одлуке о расписивању јавног огласа 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач, Број: 011-34/2013-

I од дана 21.02.2013. године и на основу Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, број: 320-11-00398/2013-14 од 21.02.2013. 

године, Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, на својој 

седници одржаној дана 10.10. 2013. доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се накнада за коришћење земљишта испод рибњака у државној 

својини без правног основа на територији општине Бач у поступку ван судског поравнања у 

производно-економској години: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 и 

2012/2013, и накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног 
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основа на територији општине Бач у поступку ван судског поравнања у производно-економској 

години: 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013. 

 

Члан 2. 

Уколико је земљиште испод рибњака у јавној својини било предмет јавног надметања, али 

није било заинтересованих понуђача (лицитаната), а узурпатор је користио (користи) предметно 

земљиште, те у случају да земљиште испод рибњака у државној својини није било предмет јавног 

надметања, односно није било у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, накнада за коришћење земљишта у државној својини као рибњак, 

противно закону о пољопривредном земљишту, односно без правног основа по хектару износи 25 

евра, а прерачунаваће се у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 

 

Члан 3. 

У случају да је пољопривредно земљиште у државној својини на јавном надметању 

излицитирало лице ( правно или физичко), а касније није у року измирило  своје обавезе по основу 

закупа Министарству и наставило је да бесправно користи предметно земљиште, накнада се 

узурпатору утврђује у висини излицитиране цене закупа. 

 

Члан 4. 

У случају да је пољопривредно земљиште у државној својини на јавном надметању 

излицитирало лице ( правно или физичко), а касније и закључило Уговор о закупу са 

Министарством, али због узурпације предметног земљишта од стране трећег лица закупац није 

могао да користи закупљено земљиште, накнада се узурпатору утврђује у висини излицитиране цене 

закупа. 

 

Члан 5. 

Уколико је пољопривредно земљиште у јавној својини било предмет јавног надметања, али 

није било заинтересованих понуђача (лицитаната), а узурпатор је користио (користи) предметно 

пољопривредно земљиште, те у случају да пољопривредно земљиште у државној својини никада 

није било предмет јавног надметања, односно никада није било у Годишњем програму заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта, накнада се утврђује на бази просечне последње 

излицитиране цене на последњем јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној 

својини истог квалитета које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе на којој се 

налази предметно пољопривредно земљиште, односно за просечну излицитирану цену 

пољопривредног земљишта у државној својини истог квалитета најближе јединице локалне 

самоуправе. 

 

Накнада по хектару културе „њива“ по класама од I до VIII утврђена у је еврима, а 

прерачунаваће се у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања и износи: 
 

I класа………………………………………………299,73 

II класа……………………………………………...285,46 

III класа…………………………………………….271,87 

IV класа…………………………………………….258,28 

V класа……………………………………………...245,36 

VI класа…………………………………………….233,09 

VII класа……………………………………………221,44 

VIII класа…………………………………………...210,37 

 

Накнада по хектару културе „пашњак“ по класама од I до VIII утврђена у еврима, а 

прерачунаваће се у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања и износи: 
 

I класа……………………………………………….210,37 

II класа………………………………………………199,85 



 10. октобар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   број 23 – стр. 646 
 

 

  

III класа…………………………………………….189,86 

IV класа…………………………………………….180,37 

V класа……………………………………………..171,35 

VI класа…………………………………………….162,78 

VII класа……………………………………………154,64 

VIII класа……………………………………………146,91 

 

Члан 6. 

 Утврђене накнаде из члана 2., члана 3. и члана 4. ове Одлуке надлежна Комисија примењиваће 

у поступку ван судског поравнања за производно-економску: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 годину. 

 

Члан 7.  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

Број: 320-2-72/2013-IV-03 

Дана: 10.10.2013.године 

 

Општина Бач 

Комисија за давање у закуп 

пољопривредног земљишта 

у државној својини 

 

Председник Комисије 

Звездан Мешановић, с.р. 
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