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231.
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 11. седници, одржаној дана 2.
септембра 2016. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач, број: 02-463/2016 од дана 31. августа 2016. године,
који је донео в. д. директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач.
II
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Општинско веће општине Бач
Број:020-5- 128 /2016-II
Дана: 2. септембра 2016. године
Председавајући Општинског већа
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар, с.р.

232.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број:
120/2007 и 83/2014 – др. закон), и члана 37. став 2. Одлуке о месним заједницама („Сл лист општине Бач“, број: 10/2000, 16/2004 и 2/2005 ), на 11. седници, одржаној дана 2. септембра 2016.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на постављење секретара Месне заједнице Бач
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на постављење Јелисавац Мирослава ветеринарског техничара из
Бача, за СЕКРЕТАРА Месне заједнице Бач на мандатни период од четири године, на основу Одлу-
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ке Савета Месне заједнице Бач, број: 61-2/2016 од дана 19. августа 2016. године.
II
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Општинско веће Општине бач
Број:020-5- 129/2016-II
Дана: 2. септембра 2016. године
Председавајући Општинског већа
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар, с.р.

233.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број:
120/2007 и 83/2014 – др. закон), и члана 37. став 2. Одлуке о месним заједницама („Сл лист општине Бач“, број: 10/2000, 16/2004 и 2/2005 ), на 11. седници, одржаној дана 2. септембра 2016.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на постављење секретара Месне заједнице Вајска
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на постављење Момира Сворцана, за СЕКРЕТАРА Месне заједнице Вајска, на мандатни период од четири године, на основу Одлуке Савета Месне заједнице Вајска,
број: 74-8/ 16 од дана 24. августа 2016. године.
II
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Општинско веће Општине бач
Број:020-5- 130 /2016-II
Дана: 2. септембра 2016. године
Председавајући Општинског већа
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар, с.р.
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234.
На основу члана 43. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Сл. лист општине Бач“,
број 18/2008), и члана 6. став 3. Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Бач, Општинско веће општине Бач, на 11 седници, одржаној дана 2. септембра 2016.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ПРОГРАМА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Образује се Комисија за реализацију мера програма за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје општине Бач за 2016. годину (у даљем тексту: Комисија).
Мере програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.
годину које Комисија треба да реализује су:
1.Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава;
2. Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и
катастрофалним догађајима и вођење одговарајућих превентивних активности;
3.Кредитна подршка
Члан 2.
У Комисију се именују:
1. Драган Бањац, дипл правник из Оџака, за председника
2. Бојан Ћеран, дипл економиста из Бача, за члана
3. Иван Ловас, дипл инж пољопривреде из Вајске, за члана
4. Јоца Петровић, за област пољопривреде
5. Зоран Јовановић, економски техничар из Вајске, за члана
Члан 3.
Задаци Комисије:
У циљу реализације мера Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (шифра
мере: 101) и Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним
непогодама и катастрофалним догађајима и вођење одговарајућих превентивних активности
(шифра мере: 104) у оквиру Програма:
- припреми и објави Конкурсе,
- изврши обраду поднетих захтева,
- сачини Извештај о обављеном послу са предлогом за доделу субвенција и исти достави
Општинском већу ради давања сагласности и доношења коначне Одлуке о расподели субвенција.
У циљу реализације мере Кредитна подршка (шифра мере: 100.2) у оквиру Програма:
- припреми и објави Јавни позив за избор банке,
- изврши оцену и рангирање поднетих пријава,
- сачини Извештај о обављеном послу са предлогом за избор банке и исти достави Општинском
већу ради доношења коначне Одлуке о избору банке,
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- припреми и објави Конкурс за суфинансирање каматне стопе код изабране банке,
- посредује у подношењу захтева и комуникацији између заинтересованих пољопривредних
газдинстава и изабране банке,
- сачини Извештај о обављеном послу и реалозованим кредитима те коначним уплатама
извршеним на име субвенција и достави Општинском већу.
Комисија је дужна да све Конкурсе и Јавне позиве објави на сајту Општине Бач. Након доношења
Одлуке о расподели субвенција од стране Општинског већа, исту објавити на сајту Општине Бач.
Комисија ће из редова својих чланова формирати Радну групу која ће проверити да ли су
субвенције утрошене наменски и у складу са расписаним Конкурсом и дужна је да на крају године
Општинском већу достави Завршни извештај о реализацији мера Програма.
Члан 4.
Стручне и административне послове за Комисију врши Одељење Општинске управе Бач –
Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Општинско веће Општине бач
Број:020-5- 131/2016-II
Дана: 2. септембра 2016. године
Председавајући Општинског већа
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар, с.р.

235.
На основу члана 6 став 4 Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Бач,
Општинско веће општине Бач на 11 седници одржаној дана 2 . септембра донело је
ПРАВИЛНИК О РАДУ
Комисије буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Бач
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређује начин рада и одлучивања, права и дужности чланова, као и
друга питања од значаја за рад Комисије буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Бач. (у даљем
тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.
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Члан 2.
Одредбе овог Правилника су обавезне за све чланове Комисије и друга лица која учествују у раду
Комисије или присуствују седницама овог органа.
Члан 3.

Председник комисије се стара и одговоран је за правилну примену одредаба овог правилника.
II НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 4.
Комисија одлучује на седницама.
Члан 5.
По објављеним Конкурсима и Јавним позивима из своје надлежности Комисија поступа по основу
закона и других прописа, искључиво у границама својих овлашћења дефинисаних решењем о свом
образовању и у складу са циљем у коме су овлашћења дата, уважавајући принцип самосталности и
независности у одлучивању.
Комисија у пословима из своје надлежности поступа ажурно, у складу са расписаним Конкурсима и
Јавним позивима, усвојеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручјуе општине Бач у 2016. год. (у даљем тексту: Програм) и Решењем о њеном
образовању, у предвиђеним роковима, са што мање трошкова за странке и друге учеснике у поступцима,
истовремено настојећи да се потпуно утврди чињенично стање и да на правилан и законит рад спроведе
поступак који је прописан Конкурсима, односно Јавним позивима.
Члан 6.
Комисија има Председника и четири члана.
Комисија може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Комисија доноси одлуке по прегледаној конкурсној документацији и утврђеној испуњености услова
садржаних у Конкурсу, односно Јавном позиву.
Члан 7.
Председник и чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговорности за рад.
Члан Комисије који је спречен да присуствује седници или поступку прегледа приспеле
документације дужан је да благовремено обавести председника и оправда одсуство.
Члан 8.
Задатак Комисије је да:
У циљу реализације мера Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (шифра
мере: 101) и Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и
катастрофалним догађајима и вођење одговарајућих превентивних активности (шифра мере: 104) у оквиру
Програма:
- припреми и објави Конкурсе,
- изврши обраду поднетих захтева,
- сачини Извештај о обављеном послу са предлогом за доделу субвенција и исти достави
Општинском већу ради давања сагласности и доношења коначне Одлуке о расподели субвенција.
У циљу реализације мере Кредитна подршка (шифра мере: 100.2) у оквиру Програма:
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- припреми и објави Јавни позив за избор банке,
- изврши оцену и рангирање поднетих пријава,
- сачини Извештај о обављеном послу са предлогом за избор банке и исти достави Општинском већу
ради доношења коначне Одлуке о избору банке,
- припремi и објави Конкурс за суфинансирање каматне стопе код изабране банке,
- посредује у подношењу захтева и комуникацији између заинтересованих пољопривредних
газдинстава и изабране банке,
- сачини Извештај о обављеном послу и реалозованим кредитима те коначним уплатама извршеним
на име субвенција и достави Општинском већу.
Комисија је дужна да све Конкурсе и Јавне позиве објави на сајту Општине Бач. Након доношења
Одлуке о расподели субвенција од стране Општинског већа, исту објавити на сајту Општине Бач.
Комисија ће из редова својих чланова формирати Радну групу која ће проверити да ли су субвенције
утрошене наменски и у складу са расписаним Конкурсом и дужна је да на крају године Општинском већу
достави Завршни извештај о реализацији мера Програма.
III ПРИПРЕМА И ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦА
Члан 9.
Председник Комисије заказује седницу по потреби.
Члан 10.
Седница Комисије се заказује писаним путем.
Позив за седницу Комисије се, по правилу, доставља најкасније 3 дана пре дана одређеног за
одржавање седнице.
Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени, овај рок може бити и краћи.
IV ТОК И НАЧИН РАДА СЕДНИЦЕ
Члан 11.
Седницом Комисије председава и њеним радом руководи Председник Комисије.
На почетку седнице, Председник Комисије отвара седницу и утврђује да ли седници присуствује
довољан број чланова за пуноважно одлучивање. Наводи који чланови су оправдали одсуство и ко је позван
да присуствује седници.
У случају да седници не присуствује довољан број чланова за одлучивање (потребна већина), седница
се одлаже. У том случају се одсутним члановима доставља писано обавештење о дану одржавања нове
седнице.
Члан 12.
На седници Комисије води се записник.
Записник садржи основне податке о раду седнице, о времену и месту одржавања седнице, о
присутним и одсутним члановима, евиденцију свих осталих присутних лица на седници, имена лица која по
позиву учествују на седници, попис учесника у дискусији, податке о битним деловима излагања појединих
чланова Комисије, о питањима која су разматрана на седници и о усвојеним и одбијеним захтевима по
објављеном Конкурсу.
Члан 13.
У вршењу својих надлежности, Комисија доноси Одлуке, Закључке, предлоге, образложења и друга
акта.
Потписник ових акта је Председник комисије.
Члан 14.
О реду на седници стара се Председник Комисије.
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Општинско веће Општине бач
Број:020-5- 132/2016-II
Дана: 2. септембра 2016. године
Председавајући Општинског већа
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар, с.р.

02. септембар 2016.
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Мариа Поптешин
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.

