
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 
 

11. АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 3 

12. 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ И О   
ИЗБОРУ НОВИХ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ 10 

13. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 10 

14. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ 10 

15. 
ОДЛУКА О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 18 

16. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ЛОКАЦИЈА 1А У К.О. БАЧ 19 

17. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ЛОКАЦИЈА 5 У К.О. БАЧКО НОВО СЕЛО 24 

18. 
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО - ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 26 

19. 
ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА  
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ 28 

20. ОДЛУКА О ПРАВИМА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У ОПШТИНИ БАЧ 29 

21. 
ОДЛУКА  О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
“РАДИО БАЧКА” БАЧ У ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 30 

22. 

ОДЛУКА 
 О НАКНАДАМА, ПУТНИМ ТРОШКОВИМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧ 38 

23. ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ 40 

24. ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО 40 

25. ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ 41 

26. ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА 41 

27. ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА 42 

28. ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА 42 

29. 
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 43 

30. 

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ  
ЗА 2017. ГОДИНУ 43 

ГОДИНА  XLII                                                                                                                                
      Годишња претплата 

Број 4 Бач, 31. јануар 2017. године 1.000,00 динара 
   

Редни  
број 

С А Д Р Ж А Ј Страница 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ  БАЧ 

 



 број 4 – стр. 2     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 31. јануар 2017.     
 

 

 `` 

  

31. 
ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА  
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 44 

32. 
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА  
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 45 

33. 
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 45 

34. 
ОДЛУКА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 46 

35. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 47 

36. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 47 

37. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО  ЗА 2017. ГОДИНУ 48 

38. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА  ЗА 2017. ГОДИНУ 49 

39. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА  ЗА 2017. ГОДИНУ 49 

40. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА  ЗА 2017. ГОДИНУ 50 

41. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 51 

42. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 52 

43. 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА 
ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 54 

44. 
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ БАЧ 
ЗА ПЕРИОД 01.01. 2016. – 31.12.2016. ГОДИНЕ 55 

45. 
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 56 

46. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 56 

47. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 57 

48. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 57 

49. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ "РАДИО БАЧКА" БАЧ 58 

50. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ "РАДИО БАЧКА" БАЧ 59 

51. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 59 

52. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 60 

53. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ БАЧ 61 

54. 
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНО - ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 62 

55. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 63 

56. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 64 

57. 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 64 

 
 

 

 
 
 
 
 

  



 31. јануар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 4 – стр. 3         
 

 

 

 

 

  

 
11. 

 
          На основу члана 40. Статута општине Бач  („Службени лист Општине Бач“ 1/2015- 

пречишћен текст), члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Слу-

жбени гласник Републике Србије“  број: 36/2009 и 88/2010) и Закључка Савета за запошљавање 

Општине Бач,  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној 31. јануара 2017. године, донела је  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

 

Акционим планом запошљавања Општине Бач за 2017. годину у даљем тексту: (Акциони 

план) утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослених на тери-

торији Општине Бач. 

Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености, којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може 

по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити Локални акциони план 

запошљавања. 

Чланом 60. истог Закона утврђена је могућност да локална самоуправа која у оквиру свог 

локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за 

финансирање одређеног програма, или за мере активне политике запошљавања може поднети захтев 

надлежном Министарству, за учешће у финансирању предвиђених програма и мере.  

Услов за одобрење суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да 

локална самоуправа формира Локални савет за запопшљавања, донесе Локални ациони план 

запошљавања, којим је обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање 

одређеног програма и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног 

тржишта рада. 

Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености:  

• макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, 

• стање и токове на тржишту рада за наредну годину, 

• циљеве и приоритете политике запошљавања, 

• програме и мере активне политике запошљавања са одговорностима за њихово 

провођење и потребним средствима, 

• финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, 

• носиоце послова реализације акционог плана, 

• категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у  мере активне 

политике запошљавања, 

• индикаторе успешности реализације програма и мера, 

• друге елементе. 

 

Акционим планом се утврђују проиоритети активне политике запошљавања за 2017. годину: 

• Установљавање мера за смањање незапослености, 

• Подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица млађих од 30 

година и старијих од 50 година и технолошки вишкови, 

• Незапослена лица, корисници помоћи Центра за социјални рад, 

• Унапређење социјалног дијалога на територији Општине Бач. 
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Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера, подразумева 

активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. У изради Акционог плана 

учествовали су: 

• Општина Бач – надлежне службе   

• Национална служба за запошљавање - Служба Бач 

• Центар за социјални рад 

 

 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 

 

Општина Бач се налази у југозападном делу Бачког региона.Простире се на површини од 

367км2 и обухвата 6 насеља ( Бач, Бачко Ново Село, Плвна, Вајска, Бођани и Селенча ).Бачка 

општина је погранична, а њену западну границу чини највећа средњеевропска река Дунав, у дужини 

од 43 км.Управо река Дунав, канал Дунав-Тиса-Дунав, те богата ловишта представљају веома 

значајан ресурс за развој сеоског, али и спортско-рекреативног те риболовног туризма.Велики 

потенцијал представља и богата културна баштина. 

Према попису становништва из 2011. године у општини Бач живи 14.405 становника који су 

се премаверској припадности изјаснили на следећи начин.Укупно 7193 православаца, 4780 

римокатолика, 1313 протстаната, 12 хришћана, прпадника исламске вере 198 и осталих. 

 

 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и средњошколско 

васпитање и образовање. На подручју општине свако насеље има основну школу. Сам Бач има једну 

предшколску установу („Колибри“) са шест објеката, четири основне школе ( „Вук Караџић“у месту 

Бач, “Иво Лола Рибар” у Плавни, “Моша Пијаде” у Бачком Новом Селу, “Јан Колар” у Селенчи, 

“Алекса Шантић” у Вајској са издвојеним одељењем у Бођанима и издвојено одељење основне му-

зичке школе „Стеван Христић“ из Бачке Паланке,  као и једну средњу школу – Пољоприврена школа 

у Бачу.Поред тога значајно место заузима КУД „Младост“,  хор „Невен“ и камерни хор “Звони”,  

Народна библиотека „Вук Караџић“, као и многобројна удружења у сваком општинском месту чији 

је рад и интересовање усмерено на очување традиције народа и народности са територије општине 

Бач. 

 

 

БРОЈ КОРИСНИКА  

ПЕНЗИЈА И БРОЈ ОСИГУРАНИКА У ОПШТИНИ БАЧ У ЈУНУ 2016.Г.  

 

 

              КОРИСНИЦИ ПЕНЗИЈА                                    ОСИГУРАНИЦИ 

 

 

Општина 

 

Запослени 

 

Самосталне 

делатности 

 

Пољопри-

вредници 

 

УКУПНО 

 

Запослени 

 

Самосталне 

делатности 

 

Пољопри-

вредници 

 

УКУПНО 

БАЧ 2034 157 453 2644 1964 454 754 3172 

 

 

 

Статистички подаци су узети из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 

јуни месец  2016. године. 
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III   ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА 

 

Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области привреде 

наше Општине, а које су образложене у СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 

2014-2020. 
 

ПРИВРЕДА 

 

У Општини Бач је укупно у 2016.г. регистровано  144 привредних друштава и укупно 350 

предузетничких фирми. 
 

 Број привредних друштава     

1. Активних    143 

2. Новооснованих    10 

3. Брисаних-угашених    1 

 Број предузетника    350 

1. Активних    348 

2. Новооснованих    35 

3. Брисаних-угашених    2 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 
 

У општини Бач у току 2016. г.  активности је имао буџетски фонд. У оквиру свога рада 

расписан је: 

• Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција  у физичка средства 

пољопривредних газдинстава што укупно износи 7.008.815,47 динара. 

• Конкурс за доделу субвенција за сифинансирање осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада и расаданика што укупно износи 241.789,16 динара 

• Конкурс за доделу субвенција за сифинансирање инвестиција у физичка средства 

пољопривредних газдинстава – набавка кошница и опреме за пчеларство што укупно 

износи 1.402.165,06 динара 

• Програм субвенционисања каматних стопа на краткорочне пољопривредне кредите 

што укупно износи 2.753.726,12 динара. 

Тренутно број  регистрованих  пољопривредних газдинстава у Општини Бач је 2.048 ПГ. 

 

ТУРИЗАМ 

 

Стратегија промоције туристичке организације допринела је бољој слици Бача као атрактивне 

туристичке дестинације са великим туристичким потенцијалима и могућности прихвата домаћих и 

страних гостију. Реализација програмских активности у 2017. Години огледала се у следећем: 

• Промоција туризма јединица локалне самоуправе 

• Сарадња између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно 

делују на унапређењу и промоцији туризма 

• Обезбеђење информативно промотивног матријала којим се промовишу туристичке 

вредности јединице локалне самоуправе 

• Информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине као и друге 

активности значајне за туризам 

• Организовање и учешће у организацији туристичких, научних, спортских, културних 

и других скупова и манифестација 

• Рад туристичко информативног центра 

• Изградња туристичке инфраструктуре и уређење простора 
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ЗАПОСЛЕНОСТ 

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ОКТОБАР 2016 

 

 Просечне зараде бруто Просечне зараде нето 

 X 2016 X 2016 

Б А Ч 62414,00 45281,00 

Подаци преузети од Републичког завода за статистику. 
 

 

   IV СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Организациона јединица Националне службе за запошљавање, Служба Бач је јавни сервис 

који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у нашој Општини. Особље службе је 

оспособљено за нове моделе рада што подразумева добијање додатних обука и тренинга у области 

рада са клијентима. Већина запослених поседује високу и вишу стручну спрему. 

На евиденцији незапослених у Служби у Бачу заснивање радног односа по месецима би био 

следећи: 

 

 

Месец  2015 2016 

I 142 119 

II 48 118 

III 144 138 

IV 132 190 

V 110 129 

VI 91 116 

VII 116 128 

VIII 81 85 

IX 148 138 

X 146 88 

XI 162 64 

XII 98  

УКУПНО :   

 

 

  

 Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу: 

 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

УКУПНО ЖЕНЕ 

I 554 253 

II 107 60 

III 439 154 

IV 378 213 

V 16 5 

VI1 13 7 

VI2 15 7 

VII1 46 27 
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Преглед незапослених лица по полу и старости: 

 

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ 

15-19 77 33 

20-24 208 87 

25-29 183 92 

30-34 201 102 

35-39 174 96 

40-44 190 92 

45-49 166 87 

50-54 168 72 

55-59 139 59 

60-65 62 6 

 

 

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење: 

 

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ 

До 3 месеца 288 119 

3-6 месеци 134 65 

6-9 месеци 108 45 

9-12 месеци 107 43 

1-2 године 211 100 

2-3 године 129 63 

3-5 година 200 86 

5-8 година 204 84 

8-10 година 78 55 

Преко 10 година 109 66 

 

   

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, роми, корисници соци-

јалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно лица старија од 60 година. 

На евиденцији Службе Бач  на дан 04. јануара 2017.г. Има 1657 незапослених лица док према 

евиденцији Центара за социјални рад у новембру месецу 2016.г. има 167 породица које су корисници 

новчане помоћи. 

 

Послодавци са територије Општине су исказали потребу за радницима који поседују потре-

бне додатне вештине: 

• практична знања у производним занимањима, што указује на неадекватност образовног 

система изражен кроз недостатак практичних знања која се стичу током формалног 

образовања, 

• основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код незапослених лица 

старијих од 35 година, 

• виши ниво знања страних језика, посебно енглеског, 

• поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овлашћене 

књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, испит из безбедности и здравња на раду, 

испит за ношење ватреног оружја, сертификате за овлашћене мењаче, као и поседовања 

знања и вештина у пружању занатских услуга. 

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (конобари, ку-

вари, месари), затим професори немачког и енглеског језика, професори математике и информатике, 

дефектолози, олигофренолози, фармацеути. 
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Суфицитарна   занимања  су   правници,  економисти,  васпитачи,   професори,  учитељи,  

матуранти гимназије,   економски техничари,  пољипривредни техничари,  дипл. инг. пољопривреде, 

текстилни и кожарски радници и трговци.  

   

 

 

V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Циљеви политике запошљавања на територије Општине Бач за 2017. годину су: 

• Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање формалне 

запослености, 

• Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености, 

• Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,  

• Укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке, 

• Подстицање запошљавања младих, 

• Подршка смањењу неформалног рада, 

• Подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица, 

• Унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера, 

• Сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама тржишта рада, 

• Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању,  

• Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања /старији 

од 50 година, самохраних мајки, Рома и осталих маргинализованих група/, 

• Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавање. 

 

 

 

VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бач и локални Савет за 

запошљавање у сарадњи са НСЗ Служба Бач. 

У складу са Акционим планом за 2017. годину предвиђене су следеће мере: 

• подстицај за развој предузетништва 

• финансијска подршка локално економском  развоју,преквалификација,доквалификација, 

јавни радови, стручна пракса 

Предлог мера расподеле срестава за реализацију мера активне политике запошљавања 

Општине за 2017. годину су: 

• подстицај за развој предузетништва, субвенције послодавцима за запошљавање 

незапослених лица са укупно  1.500.000,00 динара 

• финансијска подршка локално економском развоју,преквалификација, доквалификација, 

обуке и практична знања укупно 500.000,00 динара 

• Програм  јавних радова – 2.000.000,00 динара 

• Програм стручне праксе - 1.000.000,00 динара 

За предвиђене активне мере из буџета општине Бач је издвојено 5.000.000,00 динара. 

 

 

ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година 
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Програми, мере и 

активности 

Очекивани 

резултати 
индикатори 

Носиоци 

активности 

и рок 

Потребна 

финансијска 

средства у 

РСД 

Планирани извори финансирања 

Буџет 

локалне 

заједнице 

Буџет 

АПВ 

Републички 

буџет 

Пoдстицај за развој 

предузетништва, 

субвенције 

послодавцима за 

запошљавање 

незапослених лица 

 

Повећан број 

предузетника 

Број лица која 

су запослена 
НСЗ и ЛСЗ  

1.500.000,0

0 
 
1.300.000,0

0 

Финансијска 

подршка локално 

економском развоју 

преквалификација, 

доквалификација, 

обуке 

 

Повећан број 

запошљавања 

младих и 

старијих од 50 

година 

Број лица 

запослених 
НСЗ и ЛСЗ  500.000,00  400.000,00 

Програм Јавних 

радова 

Повећан број 

запошљавања 

младих и 

старијих од 50 

година 

Број лица 

запослених 
НСЗ и ЛСЗ  2.000.00,00  1.700.00,00 

Програм Стручна 

пракса 

Оспособљавање 

за рад младих 

Стручно 

оспособљава

ње 

НСЗ и ЛСЗ  1.000.00,00  900.000.00, 

 

 

 

VII НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бач за 2017. годину, реализо-

ваће Савет за запошљавање Општине Бач у сарадњи са НСЗ – Служба Бач и надлежним Одељењем  

Општинске управе Општине  Бач. 

Надлежно Одељење  је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања за 2017. 

годину извештај достави Председнику Општине Бач и Општинском већу Општине Бач. 

Овај Акциони план запошљавања Општине Бач за 2017. годину објавиће се у  „Службеном 

листу Општине Бач“. 

 

 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-1/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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На  основу  члана  32. став 1. тачка  12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 13.  Статута општине Бач („Службени 

лист општине Бач“ бр. 1/2015 – пречишћен текст) те применом одредби  Пословника Скупштине 

општине Бач, („Службени лист општине Бач“ 18/2018) ,  

Скупштина општине Бач на 8. седници одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела  је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ  

И О  ИЗБОРУ НОВИХ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Марко Алавања из Бођана, дужности члана Општинског већа општине Бач. 

2. РАЗРЕШАВА СЕ Јоца Петровић из Вајске,  дужности члана Општинског већа општине Бач. 

3. БИРА СЕ за члана Општинског већа општине Бач, Иван Кулаш из Бођана. 

4. БИРА СЕ за члана Општинског већа општине Бач, Сањин Бркић из Вајске. 

5. Мандат изабраним члановима Општинског већа општине Бач траје до истека сазива  Скуп-

штине општине Бач изабраног на изборима 24. априла 2016. године и поновљених избора за 

одборнике у Скупштини општине Бач од 13. маја 2016. године. 

6. Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-2/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
13. 

 
На основу члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 – пре-

чишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8. седници од 31. јануара 2017. године, донела је 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти, 

утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Скупштина општине заступа и штити интересе 

грађана онолико добро колико је добро организована, припремљена и успешна у доношењу 

исправних одлука које су од значаја за грађане општине и органе локалне управе. 

 

 

План рада Скупштине општине Бач за текућу годину садржи распоред разматрања и усвајања 
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најважнијих одлука, општинских решења, извештаја, стратегија и других тема које се по сили закона 

налазе на дневном реду Скупштине општине Бач у 2017. години. Стога је циљ овог документа да 

олакша и унапреди рад Скупштине општине како би она постала функционалнија, боље 

организована, транспарентнија и успешнија у свом раду. 

 

Скупштина општине је највиши представнички орган општине, којег непосредно на изборима 

бирају грађани. Скупштину општине чине 25 одборника који из својих редова бирају председника 

Скупштине општине, заменика председника и потпредседнике Скупштине општине. Право је и 

дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија, предлаже 

Скупштини расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из 

надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана 

за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. Право је одборника 

да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа 

и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за 

седнице Скупштине општине. 

 

Седнице Скупштине општине су отворене за грађане, медије и ширу јавност, осим у случајевима 

затворених седница, које су предвиђене законом. 

 

Скупштина општине усваја акте у оквиру своје надлежности. Акти Скупштине општине важе на 

територији општине која је ове акте усвојила. Нека од најважнијих аката које доноси и усваја 

Скупштина општине су Статут општине, Пословник о раду Скупштине општине, општинске одлуке, 

правилници и решења и било који други правни акти који су неопходни за ефикасан рад и 

функционисање локалне самоуправе. 

 

Скупштина општине свој рад базира на Закону о локалној самоуправи, Статуту општине Бач и 

осталим подзаконским актима.  

 

При доношењу Програма рада Скупштине општине Бач за 2017. годину пошло се од следећих 

чињеница: 

 

- да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања друштвеног живота 

и рада грађана општине у оквиру послова локалне самоуправе, а који проистичу из одредби Закона 

о локалној самоуправи и Статута општине Бач; 

- да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује уставне и законске 

поставке о локалној самоуправи, са приоритетима на конкретном решавању актуелних питања из 

свих области од најнепосреднијег интереса за грађане општине; 

- да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из којих произилази 

потреба да Скупштина општине предузима конкретне мере и активности у остваривању актуелних 

задатака који произилазе из текућих потреба у пракси; 

- да се одређеним активностима органа општине, и то Скупштине општине, Општинског већа, 

председника општине и Општинске управе обезбеди спровођење Устава, закона и других прописа и 

општих аката чије извршавање је поверено локалној самоуправи, као и извршавање прописа и 

општих аката Скупштине општине; 

  

I 

 Овим Програмом утврђују се називи и садржај најбитнијих питања о којима ће Скупштина и стална 

радна тела расправљати током 2017. године, назив обрађивача, рокови за доставу материјала 

предлагачу и рокови у којима је предлагач дужан да достави предлоге материјала председнику 

Скупштине општине. 
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 У 2017. години Скупштина ће расправљати и одлучивати о следећим питањима: 

  

I ПОЛУГОДИШТЕ 

 

ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

СИСТЕМУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016. ГОДИНУ 

Стручна обрада: Општинска управа Општине Бач и јавна предузећа и установе чији је оснивач.   

 
 

 

Предлагач:   Општинско   веће Општине Бач 

 

 

 

 Претходно разматра: Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта као и Савет 

за финансије. 

  

  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016.     ГОДИНУ  

  

Извештајем за 2016. годину дати кратак приказ стања у области за које је управа надлежна, 

ефикасност у решавању о правима и интересима правних лица и грађана, рад општинских 

инспекција са освртом на уочене појаве и предузете мере. 

  

Посебно обрадити решавање предмета у управном поступку (придржавање рокова за доношење 

решења, стање нерешених предмета из ранијих година са разлозима нерешавања), кадровску 

попуњеност и техничку опремљеност Општинске управе са предлогом мера. 

 Стручна обрада: Општинска управа Општине Бач – сва Одељења и Службе 

 Рок за доставу материјала предлагачу: 

 01. април  2017. године Предлагач: Општинско веће 

 Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

 15. април 2017. године, 

 Претходно разматра: Сва стална радна тела Скупштине општине и Савет за међунационалне 

односе. 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

Стручна обрада: Правобранилац Општине Бач 

Рок за доставу материјала предлагачу: 

 април  2017. године 

 Предлагач: Општинско веће 

 Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

 15. април 2017. године 

  

Претходно разматра: Надлежна радна тела Скупштине општине и Савет за финансије 
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      ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ БАЧ 

  

Стручна обрада: Одељење за привреду 

  

Рок за доставу материјала предлагачу: 

  

1. март 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине 

  

15. март 2017. године 

  

Претходно разматра: Савет за привреду, финансије и друштвене делатности 

 

ОДЛУКА О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ         

ВОЈВОДИНЕ”  НОВИ САД 

 

Стручна обрада: Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове 

  

Предлагач: Општинско веће општине Бач 

  

РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ УСТАНОВА, 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  

• Јавно комунално предузеће „Тврђава" Бач, 

• Установа за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач, 

• Народна библиотека „Вук Караџић" Бач, 

• Центар за социјални рад Општине Бач, 

• Дом здравља Бач 

• Туристичка организација општине Бач 

• Црвени крст 

• -  
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Извештајем обрадити стање у области за коју је образовано предузеће, установа, односно јавна 

служба, организованост, оспособљеност, ефикасност и   евентуалне проблеме у обављању 

поверених послова, затим рад органа (управног и надзорног одбора), као и материјално финансијско 

пословање по завршном рачуну. У извештају изнети и     оцену надлежног органа који врши стручни 

надзор над радом установе односно предузећа. 

 Извештајем о раду Дома здравља обрадити проблем рада здравствених амбуланти и апотекарских 

јединица у мањим сеоским насељима, као и организацију рада у специјалистичко-консултативним 

делатностима и служби хитне медицинске помоћи. 

  

Стручна обрада: Свако јавно предузеће, установа, јавна служба и друга организација, чији је 

оснивач Скупштина општине 

Рок за доставу материјала предлагачу: 

  

01. март 2017. године  

Предлагач: Општинско веће општине Бач 

  

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

  

15. март 2017. године 

  

Претходно разматра: Надлежна радна тела Скупштине општине  

    

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

Стручна обрада: Одељење за финансије и буџет 

  

Рок за доставу материјала предлагачу: 

  

15. мај 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

  

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

  

01. јун 2017. године 

 

Претходно разматра: Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта 

скупштине и Савет за привреду, финансије и друштвене делатности  
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II   ПОЛУГОДИШТЕ 

  

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. 

ГОДИНЕ 

  

Стручна обрада: Одељење за финансије и буџет 

  

Рок за доставу материјала предлагачу: 

  

15. јул 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

  

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

  

01. август 2017. године 

  

Претходно разматра: Савет за привреду, финансије и друштвене делатности  

 

  

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КОЛИБРИ" БАЧ ЗА ШКОЛСКУ 

2016/2017 ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ 

  

Извештајем обрадити стање у области за које је установа образована, организованост, 

оспособљеност, ефикасност и евентуалне проблеме у обављању поверених послова. 

  

Стручна обрада: Предшколска установа „Колибри" Бач 

Рок за доставу материјала предлагачу: 

15. септембар 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

  

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

  

15. октобар 2017. године 

  

Претходно разматра: Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта 

скупштине и Савет за привреду, финансије и друштвене делатности 
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       ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 

СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

  

Стручна обрада: Одељење за финансије и буџет 

 Рок за доставу материјала предлагачу: 

 15. октобар 2017. године  

Предлагач: Општинско веће 

 Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

 01. новембар 2017. године 

 Претходно разматра: Савет за привреду, финансије и друштвене делатности 

  

       РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 Стручна обрада: Свако јавно предузеће, установа, јавна служба и друга организација чији је 

оснивач Скупштина општине 

 Рок за доставу материјала предлагачу: 

 новембар 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

 1.децембар 2017. године 

Претходно разматра: Надлежна радна тела Скупштине општине  

  

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

Стручна обрада: Одељење за финансије и буџет 

  

Рок за доставу материјала предлагачу: 

  

15.новембар 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

  

Рок за доставу материјала председнику Скупштине општине: 

 01. децембар 2017. године 

  

Претходно разматра: Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта скупштине и 

Савет за привреду, финансије и друштвене делатности 
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 ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Стручна обрада: Служба за послове органа општине 

  

Рок за доставу материјала предлагачу: 

  

15. новембар 2017. године 

Предлагач: Општинско веће 

  

Рок за доставу материјала пред-седнику Скупштине општине: 

  

01. децембар 2017. године 

  

Претходно разматра: Сва радна тела Скупштине општине и Савет за међунационалне однос 

  

Скупштина општине Бач ће у току 2017. године доносити одлуке и друга општа акта за које 

буде овлашћена и задужена законима и другим прописима. 

  

II 

 Скупштина општине ће разматрати и остала питања из своје надлежности: сагласности на 

општа акта установа и јавних предузећа , изборе и именовања и друга питања према указаној 

потреби, на предлог овлашћених предлагача. 

 О извршењу Програма рада стараће се председник Скупштине општине, секретар Скупштине општине, 

начелник Општинске управе и руководиоци других субјеката задужених за обраду појединих 

материјала. 

  

III 

 Програм рада Скупштине општине Бач објавиће се у „Службеном листу Општине Бач". 

 

 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-3/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

 



 број 4 – стр. 18     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 31. јануар 2017.     
 

 

 `` 

  

 
14. 

 
На основу  члана 109 став 3. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број: 

1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела 

је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ промени Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број: 1/2015- 

пречишћен текст), на предлог председника општине. 

 

Члан 2. 

Промене у Статуту општине Бач извршиће се ради усаглашавања са одредбама Закона о 

локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 127/2009 и 83/2014). 

 

Члан 3. 

За израду Нацрта Одлуке о промени Статута општине Бач, именује се Комисија у следећем 

саставу: 

1. Драган Бањац, дипл правник, за председника 

2. Мариа Поптешин, дипл правник, за члана 

3. Јарослав Кућенич, дипл правник, за члана 

 

Члан 4. 

Задатак Комисије је да изради нацрт Одлуке о промени Статута општине Бач  у складу са 

Законом о локалној самоуправи и другим законским прописима. 

Рок за израду нацрта  Одлуке је  30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

.  

Члан 5. 

Комисија из члана 3.  Ове Одлуке ће текст нацрта Одлуке доставити Општинском већу на 

даље поступање. 

Општинско веће ће након утврђивања текста нацрта Одлуке исти упутити на јавну расправу.  

Након спроведене јавне расправе Општинско веће ће утврдити предлог Одлуке и исти доста-

вити Скупштини општине на усвајање. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бач“.  

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-4/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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15. 

 
Ha основу члана 13. ст. 1. и члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник PC“, бр. 129/07 и 83/14), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 

РС", број 15/16), члана 36. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и 

члана 40. Статута општине Бач (Сл. лист општине Бач, број: 1/2015 – пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници одржаној дана 31. јануара 2017. године, доноси   

 

 

ОДЛУКУ  

О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 
 

 

1. Оснивање и оснивачи јавног предузећа  

 

Члан 1. 

Овом одлуком општина Бач оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: Завод), као 

заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем Аутономном покрајином Војводином (у даљем 

тексту: Већински оснивач) и другим јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне 

покрајине Војводине које донесу одлуку о суоснивању 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничког предузећа. 

 

 

2. Циљ оснивања 

 

Члан 2.  

Општина Бач оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничко јавно предузеће у циљу 

обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбани-

стичког планирања, заштите животне средине и других стручних послова из оквира делатности за 

коју је Завод основан, а која је утврђена оснивачким актом Већинског оснивача и општим актима 

Завода. 

 

На основу ове одлуке Завод је носилац искључивог права за обављање послова из става 1. овог члана 

на територији општине Бач, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Овлашћења оснивача 

 

Члан 3. 

Права која општина Бач као суоснивач остварује према Заводу су: 

 

 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта;  

 даје сагласност на промену делатности, 

 даје сагласност на статусне промене, 

 разматра извештаје о извршењу послова уговорених за општину Бач, 

 

Права која Аутономна покрајина Војводина, као већински оснивач, остварује према Заводу су: 

 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта;  

 даје сагласност на промену делатности, 
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 даје сагласност на статусне промене, 

 именује и разрешава Надзорни одбор, 

 именује и разрешава директора, 

 даје сагласност на програме пословања,  

 разматра извештаје о пословању, 

 даје сагласност на одлуку о расподели добити, 

 предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању, 

 врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 
 

Члан 4.  

Права оснивача врши Покрајинска влада, уколико овом одлуком није другачије одређено. 

 

Права која као суоснивач остварује општина Бач врши Општинско веће општине Бач, уколико овом 

одлуком није другачије одређено. 

 
 

4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету 
 

Члан 5. 

Завод послује под пословним именом Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. 

 

Скраћено пословно име је ЈП "Завод за урбанизам Војводине". 

 

О промени пословног имена Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске владе и 

свих суоснивача. 

 

 

Члан 6. 

Седиште Завода је у Новом Саду, улица Железничка број 6/III. 

 

О промени седишта Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске владе и свих 

суоснивача. 

 

Члан 7.  

 

Матични број Завода је 08068313.  

 

Завод има својство правног лица. 

 

У правном промету с трећим лицима, Завод иступа у своје име и за свој рачун. 

 

У правном промету с трећим лицима, Завод за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 

Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком. 
 
 

5. Делатност јавног предузећа 

 

Члан 8. 

 

Претежна делатност Завода јесте: 

- шифра делатности: 71.11; 

- назив делатности: архитектонска делатност. 
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Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност: 

- шифра делатности: 71.12; 

- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање. 

 

Завод може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне 

делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 

 
Делатности из става 3. овог члана утврђују се Сатутом Завода, на који сагласност даје Покрајинска 

влада. 

 

6. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 9. 

Основни капитал Завода - у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за 

регистрацију - унет као регистрациони податак, износи: 
 

 уписани новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности - 40.021.353,26 

динара; 

 уплаћени новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности - 40.021.353,26 

динара, на дан 30.06.2002. године. 

 

Аутономна покрајина Војводина je власник 100% удела у основном капиталу Заводa.  

 

 

Члан 10. 

По основу улагања у капитал, суоснивачи стичу удео у основном капиталу Завода. 

 

Основни капитал Завода се повећава новим улозима суоснивача.  

 

Оснивачки улог општине Бач износи 80.042,71 динара, што чини 0,20 % вредности уписаног 

и уплаћеног капитала Завода евидентираног у Агенцији за привредне регистре. 

 

Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским извештајима у 

складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација 

привредних субјеката. 

 

Члан 11. 

Општина Бач ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити уплату 

новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 5. ове одлуке на текући 

рачун Завода број: 355-3200222069-04, Војвођанска банка АД Нови Сад  и Заводу и доставити 

потврду пословне банке о уплати истог. 

 
 

7. Планови и програми рада и извештаји 

 

Члан 12. 

Послови које ће Завод обављати за општину Бач као суоснивача, утврђиваће се за сваку календарску 

годину, у складу са усвојеним буџетом општине Бач и програмом рада органа надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма за ту годину.  

 

 



 број 4 – стр. 22     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 31. јануар 2017.     
 

 

 `` 

  

Сви неопходни елементи извршења посла који ће Завод радити за општину Бач у одређеној кален-

дарској години, регулисаће се уговором између општине Бач и Завода.  

 

Члан 13. 

Општина Бач ће свој план и програм послова, које ће обављати Завод у наредној години, доставити 

Заводу до 1. децембра текуће године. 

 

У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће Завод 

радити за своје суосниваче, општина Бач ће благовремено доставити Заводу своје средњорочне и 

дугорочне планове израде планских докумената и друге документације из области за коју је овом 

одлуком основала Завод. 

 

Члан 14. 

Динамика извршавања послова за јединице локалне самоуправе као суосниваче усклађиваће се са 

динамиком извршавања послова које Завод обавља за Већинског оснивача.  

 

 

Члан 15. 

Надлежни орган Аутономне покрајине Војводине, као Већински оснивач, разматра и даје сагласност 
на програме пословања и финансијске извештаје Завода. 

 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу послова у-
говорених са Заводом. 
 
 

8. Органи јавног предузећа 
 

Члан 16. 

Органи Завода су: 

1. Надзорни одбор; 

2. директор. 

 

 

Члан 17. 

Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири године, под усло-
вима, на начин и пo поступку утврђеним законом. 

 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених. 

 

Председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада. 

 

 

Члан 18. 

Директора Завода именује и разрешава Покрајинска влада, по поступку и условима утврђеним за-
коном. 
  
 

Члан 19. 

Директор Завода представља и заступа Завод, организује и руководи процесом рада, води пословање 
Заводa, одговара за законитост рада Заводa и врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и Статутом Заводa. 
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9. Расподела добити и начин покрића губитка 

 
Члан 20. 

Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Завода, у 
складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитака, Статутом 
Завода, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност 
Покрајинске владе. 
 
Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходних година и других извора. 
 

 

10. Поремећај у пословању јавног предузећа 
 

Члан 21. 

Директор Завода ће, у случају поремећаја пословања Завода, обавестити све осниваче. 

 

У случају поремећаја у пословању Завода Аутономна покрајина Војводина ће, као већински осни-
вач, предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузе-
ћем, у складу са законом, a нарочито: 

 промена унутрашње организације предузећа; 

 разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа; 

 ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса, другим законом и оснивачким актом Завода. 
 
 

11.  Завршне одредбе 

 

Члан 22. 

У складу са овом одлуком, Скупштина Аутономне покрајине Војводине ће извршити усклађи-

вање Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање 

и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад ("Службени лист АПВ", број 51/16), као 

оснивачког акта Завода.  

 

На основу усклађеног оснивачког акта Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање "Завод за урбанизам  Војводине" Нови Сад, уписаће се настале про-
мене у регистру, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава 
и поступак регистрације. 

 
 

Члан 23. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бач“. 
 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-5/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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16. 

 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 

98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/2010) и члана 40. Статута Општине 

Бач („Службени лист општине Бач“, број: 1/2015) а по претходно прибављеном мишљењу Комисије 

за планове општине Бач, број: 350-1-1/2017-IV-03 од дана  10. јануара 2017. године, 

 Скупштина општине Бач, на 8. седници одржаној 31. јануара  2017. године,    д о н о с и 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ЛОКАЦИЈА 1А У К.О. БАЧ 
 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за радну зону – локација 1а у к.о. Бач (у даљем 

тексту: План), у циљу сагледавања затеченог стања на терену и дефинисање потреба новог 

просторног уређења у обухвату Плана, са циљем успостављања нове регулацие, нових садржаја и 

дефинисања нових грађевинских парцела. 

 

Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а то је парцела број 3994 к.о. Бач 

, потес Држа, радна зона у ванграђевинском подручју насеља Бач а то је графички приказано и 

нумерисано у Просторном плану општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 8/2015).  

Површина планског подручја обухваћена границом износи приближно 32ха. 

Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. (Прилог 1) 

 

Члан 3. 

 Плански основ за израду овог Плана је Просторни план општине Бач („Службени лист 

општине Бач“, број 8/2015). 

Реализација нове радне зоне ван насеља – локација 1а (ПП Општине Бач) ће се вршити на основу 

Плана детаљне регулације, уз поштовање планиране намене и правила уређења у складу са 

Просторним планом општине Бач: 

- У склопу радне зоне могућа је изградња  најразличитијих производних и пословних садржаја, 

али превасходно објеката, односно делатности које у погледу простора, саобраћаја, инфрас-

труктурне опремљености или радног процеса, не угрожавају стање животне средине; 

- Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног про-

цеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне услове и 

услове заштите животне средине; 

- Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом до јавног пута и бити 

снабдевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за производни процес; загађене 

отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте;  

- неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду; 

- У оквиру радног комплекса могу се градити: пословни објекти, производни, складишни, еко-

номски, услужни, објекти инфраструктуре и слично; 

- Основни урбанистички показатељи, спратност објекта и други услови за уређење и изградњу 

биће дефинисани урбанистичким планом, у складу са одређеним технолошким процесима и 

законском регулативом, која ову област уређује, када буду познати корисници простора и кон-

кретни садржаји. 

За потребе израде Плана потребно је прибавити: оверен катастарско-топографски план у размери 

1:2500 
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Члан 4. 

План треба да дефинише концепцију просторног развоја уз рационално сагледавање потреба 

и садржаја нове радне зоне, да дефинише простор  намењен за радни садржај према условима из 

Просторног плана Општине Бач, као и површине намењене за нову инфраструктуру и површине за 

озелењавање радне зоне. 

 

Члан 5. 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду, достављања адекватног катастарско-топографског плана са 

ажурним стањем на терену, као и услова за уређење простора од органа, организација и предузећа 

који су законом овлашћени да их  утврђују. 

 

Члан 6. 

Израда Плана уступиће се обрађивачу у складу са законском регулативом која регулише ову 

материју. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Бач. Оквирна процена 

финансијских средстава за израду Плана износи  2.250.000,000 динара са ПДВ-ом. 

 

Члан 7. 

 Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско 

правне послове, Општинске управе Бач. 

 

Члан 8.  

Саставни део ове одлуке је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације радне зоне – локација 1а у к.о. Бач, под бројем 501-

9/2016-IV-03 од дана 05. јануара 2017. године. (Прилог 1) 

 

Члан 9. 

По објављивању одлуке о изради Плана, носилац израде Плана ће организовати упознавање 

јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне 

целине, као и ефектима планирања у поступку оглашавања јавног увида. Рани јавни увид објављује 

комисија за планове општине Бач. По завршетку раног јавног увида Комисије за планове сачињава 

извештај који садржи податке о извршеном раном јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и 

закључцима Комисије у виду смерница. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињана увида, у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од 

дана објављивања. 

Након израде Нацрта, План се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама 

зграде Општинске управе Бач, а време и место одржавања јавног увида се оглашава у средствима 

јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се Одељење за урбанизам, заштиту животне 

средину и имовинско правне послове. Јавни увид обавља Комисија за планове општине Бач. По 

завршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном 

јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и закључкком Комисије по свакој примедби и исти 

доставља обрађивачу Плана. 

 

 

Члан 10. 

План ће бити сачињен у пет примерака у аналогном и пет примерака у дигиталном облику, 

од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак у 

дигиталном облику чувати у својој архиви обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима 

општине. 
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Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-6/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
17. 

 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 

98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/2010) и члана 40. Статута Општине 

Бач („Службени лист општине Бач“, број 1/2015) а по претходно прибављеном мишљењу Комисије 

за планове општине Бач, број 350-1-2/2017-IV-03 од дана    10. јануара 2017. године, 

 Скупштина општине Бач, на 8. седници одржаној 31. јануара 2017.  године,   д о н о с и 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ –  

ЛОКАЦИЈА 5  У К.О. БАЧКО НОВО СЕЛО 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за радну зону – локација 5 у к.о. Бачко Ново 

Село (у даљем тексту: План), у циљу сагледавања затеченог стања на терену и дефинисање потреба 

новог просторног уређења у обухвату Плана, са циљем успостављања нове регулације, нових 

садржаја и дефинисања нових грађевинских парцела. 

 

Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а то су парцеле број: 828, 829, 

830, 831, 832 све у к.о. Бачко Ново Село, ван граница грађевинског подручја насеља Бачко Ново 

Село, а то је графички приказано и нумерисано у Просторном плану општине Бач („Службени лист 

општине Бач“, број 8/2015 од 16. марта 2015. године).  

Површина планског подручја обухваћена границом износи приближно 14ха. 

Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. (Прилог 2) 

 

Члан 3. 

 Плански основ за израду овог Плана је Просторни план општине Бач („Службени лист 

општине Бач“, број 8/2015 од 16. марта 2015. године). 

Реализација нове радне зоне ван насеља – локација 5 у к.о. Бачко Ново Село (ПП Општине Бач) ће 

се вршити на основу Плана детаљне регулације, уз поштовање планиране намене и правила уређења 

у складу са Просторним планом општине Бач: 

У склопу радне зоне могућа је изградња  најразличитијих производних и пословних садржаја, али 

превасходно објеката, односно делатности које у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне 

опремљености или радног процеса, не угрожавају стање животне средине; 
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- Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног про-

цеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне услове и 

услове заштите животне средине; 

- Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом до јавног пута и бити 

снабдевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за производни процес; загађене 

отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; неор-

гански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду; 

- У оквиру радног комплекса могу се градити: пословни објекти, производни, складишни, еко-

номски, услужни, објекти инфраструктуре и слично; 

- Основни урбанистички показатељи, спратност објекта и други услови за уређење и изградњу 

биће дефинисани урбанистичким планом, у складу са одређеним технолошким процесима и 

законском регулативом, која ову област уређује, када буду познати корисници простора и кон-

кретни садржаји. 

За потребе израде Плана потребно је прибавити: оверен катастарско-топографски план у размери 

1:2500 

 

Члан 4. 

План треба да дефинише концепцију просторног развоја уз рационално сагледавање потреба 

и садржаја нове радне зоне, да дефинише простор  намењен за радни садржај према условима из 

Просторног плана Општине Бач, као и површине намењене за нову инфраструктуру и површине за 

озелењавање радне зоне. 

 

Члан 5. 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду, достављања адекватног катастарско-топографског плана са 

ажурним стањем на терену, као и услова за уређење простора од органа, организација и предузећа 

који су законом овлашћени да их  утврђују. 
 

Члан 6. 

Израда Плана уступиће се обрађивачу у складу са законском регулативом која регулише ову 

материју. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Бач. Оквирна процена 

финансијских средстава за израду Плана износи 1.150.000,00 динара са ПДВ-ом.  

 

Члан 7. 

 Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско 

правне послове, Општинске управе Бач. 

 

Члан 8.  

Саставни део ове одлуке је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације радне зоне – локација 5 у к.о. Бачко Ново Село, под 

бројем 501-10/2016-IV-03 од дана 05. јануара 2017. године. (Прилог 2) 

 

Члан 9. 

По објављивању одлуке о изради Плана, носилац израде Плана ће организовати упознавање 

јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне 

целине, као и ефектима планирања у поступку оглашавања јавног увида. Рани јавни увид објављује 

комисија за планове општине Бач. По завршетку раног јавног увида Комисије за планове сачињава 

извештај који садржи податке о извршеном раном јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и 

закључцима Комисије у виду смерница. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињана увида, у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од 

дана објављивања. 
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Након израде Нацрта, План се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама 

зграде Општинске управе Бач, а време и место одржавања јавног увида се оглашава у средствима 

јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се Одељење за урбанизам, заштиту животне 

средину и имовинско правне послове. Јавни увид обавља Комисија за планове општине Бач. По 

завршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном 

јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и закључкком Комисије по свакој примедби и исти 

доставља обрађивачу Плана. 

 

Члан 10. 

План ће бити сачињен у пет примерака у аналогном и пет примерака у дигиталном облику, 

од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак у 

дигиталном облику чувати у својој архиви обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима 

општине. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-7/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
18. 

 
На основу члана 12. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама ("Сл гласник РС", 

број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач, ("Сл лист 

општине Бач", број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 8.  седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО - ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

Члан 1. 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак реализације пројекта јавно - приватног партнерства у области јавне 

расвете "РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 

НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ БАЧ". 

 

Члан 2. 

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

Бач". 
 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-8/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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19. 

 
На основу члана 3. став 1. тачка 24. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Репу-

блике Србије”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014–др закон) и члана 40. став 

1. тачка 7. Статута општине Бач (“Службени лист општине Бач”, број 1/2015 - пречишћен текст)  

Скупштина општине Бач на 8. седници одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРУЖАЊА УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ  

 

Члан 1. 

 Додељује се јавном предузећу чији је оснивач општина Бач и то: Јавном комуналном 

предузећу „Тврђава“ Бач искључиво право на обављање делатности одређених Oдлуком о оснивању 

и Статутом овог јавног предузећа, на територији општине Бач и од значаја за општину Бач и то: 

- снабдевање водом за пиће; 

- пречишћавање и одвођење отпадних вода; 

- депоновање смећа, чишћење и одржавање депонија, 

- одржавање јавних зелених површина на територији општине Бач, 

- уређивање и одржавање пијаца, 

- машинско и ручно сузбијање штетне биљке амброзија, 

- одржавање чистоће на улицама које служе за јавни саобраћај, на трговима и тротоарима, 

- одржавање улица и путева, 

- орезивање и кошење заштитног појаса пута, банкина и троуглова прегледности, 

- одвођење атмосферске канализације, 

- градски и приградски превоз путника, 

- послови сакупљања лешева угинулих животиња са површина јавне намене, 

- послови одржавања саобраћајних површина у зимским условима - „зимска служба“, 

- уређивање и одржавање гробља и капела у насељеним местима Бач и Мали Бач. 

 

Члан 2. 

 Делатности из члана 1. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним средствима према 

Одлуци о буџету општине Бач за 2017. годину („Сл лист општине Бач”, број 35/2016).  

 

Члан 3. 

 На основу ове Одлуке Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач, је носилац искључивог 

права за обављање послова утврђених у члану 1. овог акта на територији општине Бач, у смислу 

прописа којима се уређују јавне набавке. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном 

листу општине Бач“. 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

Број:  011-9/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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20. 

 
На основу члана 9. став 1. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник Републике Србије”, број 

24/2011) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (“Сл. лист општине Бач”, број1/2015 - 

пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници одржаној  31. јануара 2017.   године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРАВИМА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У ОПШТИНИ БАЧ 
 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Одлуком о правима на социјалну заштиту у општини Бач (у даљем тексту: Одлука) уређује 

се пружање услуга социјалне заштите и материјалне подршке за чије остваривање је надлежна 

општина Бач, као и услови и начин остваривања тих права. 

 

Члан 2. 

Права и услуге у социјалној заштити, утврђене овом Одлуком, могу да остваре лица са 

пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Бач, као и лица која се затекну на 

територији општине Бач у стању социјалне потребе. 

 

Члан 3. 

Центар за социјални рад општине Бач (у даљем тексту: ЦСР Бач), предлаже и предузима мере 

у решавању стања социјалне потребе грађана и прати њихово извршење, у складу са Законом, овом 

Одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке. 

Осим ЦСР Бач, у извршавању активности из ове Одлуке могу да учествују и органи и 

организације општине Бач, као и други пружаоци услуга, са којима се закључи уговор. 

 

ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Члан 4. 

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу 

обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице. 

Права утврђена овом Одлуком су: 

1. једнократна помоћ, 

2. трошкови сахране.  

 

Члан 5. 

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим 

породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања 

ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот. 

Услуге утврђене овом Одлуком су: 

1. помоћ у кући, 

2. лични пратилац детета, 

3. дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, 

4. социјално становање у заштићеним условима. 
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Једнократна помоћ 
 

Члан 6. 

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у 

стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, које нема 

средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја, а 

средства за то му не могу обезбедити ни сродници који су по прописима о породичним односима 

дужни да учествују у његовом издржавању. 

Једнократна помоћ може се обезбедити и ради отклањања последица елементарних непогода 

или других несрећа, обезбеђивањем средстава за набавку неопходног грађевинског или другог 

материјала или опреме. 

Једнократна помоћ може бити новчана, или у натури, а ближе услове, начин остваривања и 

висину прописује општина Бач. 

Поступак за остваривање права на помоћ у натури спроводи орган, организација или служба 

одређена актом општине Бач. 

Једнократном помоћи у натури може се обезбедити зимница, огрев, брикети, одећа, обућа, 

уџбеници и школски прибор, као и друге неопходне ствари, а након стручне процене ЦСР Бач. 

Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи ЦСР Бач. 

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у 

општини Бач, важећем у месецу у коме се врши исплата. 

Износ једнократне новчане социјалне помоћи одређује ЦСР Бач у зависности од конкретне 

потребе или стања појединца или породице. 

Појединац или породица може користити једнократну новчану помоћ и више пута у току 

једне календарске године, али та средства у току једне године не могу бити већа од двоструког 

износа просечне зараде по запосленом у општини Бач, важећем у месецима у којима се помоћ 

исплаћује.  
 

Трошкови сахране 
 

Члан 7. 

Право на трошкове сахране може се признати за: 

- лице без прихода и имовине, смештено у установу социјалне заштите или другу породицу 

за чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије, 

-  корисника права на новчану социјалну помоћ, које нема имовине, ни законских 

обвезника издржавања, 

- лице без прихода у домаћинству, које нема сроднике или има сроднике за које утврђено 

да нису у могућности да сносе трошкове, 

- лице без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Бач. 

 

Члан 8. 

Лице, које није сродник обавезан на издржавање, које изврши сахрану лица из претходног 

члана ове Одлуке, има право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова учињених за набавку 

неопходне погребне опреме најниже вредности (сандук, покров, крст са натписом), за превоз 

покојника од места смрти до места сахране и за неопходне трошкове сахране. 

Лице које је извршило сахрањивање право на трошкове сахране остварује преко ЦСР Бач, уз 

прилагање доказа о стварним трошковима. 
 

Помоћ у кући 
 

Члан 9. 

Помоћ у кући обезбеђује се деци, одраслима и старијима, који имају ограничења физичких и 

психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне 

помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна 

или није расположива. 
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Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних 

потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. 

Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ која, 

у складу са проценом потреба корисника, може обухватати: 

1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, 

обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ 

при храњењу; 

2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при 

облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, 

бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће 

просторија, судова и уређаја у домаћинству; 

3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, 

помоћ у набавци огрева; 

4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: 

помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и 

укључивање корисника у пригодне културне активности, старање о плаћању рачуна за електричну 

енергију, телефон, комуналије и слично; 

6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране 

квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; 

7) санирање и негу мањих повреда и контролу виталних функција (крвни притисак, телесна 

температура, ниво шећера у крви и слично). 

 

Члан 10. 

Помоћ у кући обезбеђуј е се ангажовањем неговатељица-домаћица, са завршеном обуком по 

акредитованом програму. 

 

Члан 11. 

Критеријуме и мерила за евентуално учешће корисника у трошковима услуге Помоћ у кући 

и цене услуге, утврђује Општинско веће општине Бач. 

Сродник који има законску обавезу издржавања корисника услуге Помоћ у кући, учествује у 

плаћању услуге до износа утврђеног судском одлуком о издржавању корисника, односно до износа 

утврђеног судским поравнањем закљученим у складу са законом који уређује породичне односе, а 

највише до пуног износа цене услуге. 

Сродник који има законску обавезу издржавања корисника може се сагласити са плаћањем 

пуног износа цене услуге. 

 

Члан 12. 

Услугу Помоћ у кући организује ЦСР Бач, а могу је пружати и други пружаоци услуга 

социјалне заштите, који имају лиценцу за пружање те услуге. 

 

Члан 13. 

Међусобна права и обавезе између пружаоца услуге и корисника регулишу се посебним 

уговором. 

 

Лични пратилац детета 

 

Члан 14. 

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме 

је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, 

одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је 

укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, 

укључујући завршетак средње школе. 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне 
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подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што 

већег нивоа самосталности.  

Програмске активности личног пратиоца детета реализују се кроз акредитовани програм, у 

оквиру посебне услуге личног пратиоца детета, или као програмске активности у оквиру услуге 

дневног боравка или помоћи у кући. 

Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним 

потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације 

са другима, што укључује: 

1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), 

при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и 

сл.), припрему књига и опреме за вртић односно школу; 

2) помоћ у заједници, што укључује: 

(1) помоћ у коришћењу превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и 

сл.), 

(2) помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање 

колица или коришћење других помагала и сл.), 

(3) одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, 

подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности. 

 

 

Члан 16. 

Пружалац услуге, односно реализатор програмских активности личног пратиоца детета мора 

да има најмање једног стручног радника. 

Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник - лични пратилац детета. 

Стручни радник и сарадник - лични пратилац морају да имају завршену обуку по 

акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца. 

Сарадник - лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи 

корисник, сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци 

корисника. 

 

Члан 17. 

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, о чему стручну 

процену даје ЦСР Бач и решењем дете упућује пружаоцу услуге. 

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања услуге лични пратилац детета, ЦСР 

Бач посебно цени породични статус домаћинства детета са сметњама у развоју, као и степене 

подршке, а у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите.  

 

 

Члан 18. 

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету општине Бач. 

 

 

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 

 

Члан 19. 

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју обезбеђује структуиране активности 

усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавања социјалних, 

когнитивних и физичких функција корисника, у складу са њиховим способностима, склоностима и 

испољеним интересовањима. 

У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, едукативне и услуге подршке и помоћи у 

активностима свакодневног живота. 
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Члан 20. 

Корисници услуге могу бити деца и млади са сметњама у развоју (телесним, интелектуалним, 

менталним, сензорним, говорно-језичким, социо-емоционалним и вишеструким). 

Услуга се обезбеђује деци предшколског узраста, деци и младима узраста до 18 година, 

младима узраста од 18 до 26 година. 

 

Члан 21. 

Сврха услуге дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у 

властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких 

функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. 

Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, уз потребни надзор, 

задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност 

ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. 

Дневним боравком се реализује позитивно и конструктивно искуство боравка изван 

породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. 

Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и 

ограниченим временским периодима. 

 

Члан 22. 

Дневни боравак се може реализовати у предшколској установи, школама и другим 

адекватним просторима. 

Услугу пружа пружалац услуге социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање тих 

услуга.  
 

Социјално становање у заштићеним условима 

 

Члан 23. 

Услуга социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се привремено појединцу и 

породици у стању социјалне потребе, који немају решено питање становања и пружа се у наменски 

изграђеним стамбеним објектима за то намењеним од стране општине Бач, без могућности откупа. 

Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се стручна подршка и 

одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу. 

Корисници социјалног становања у заштићеним условима могу бити социјално угрожена 

лица са пребивалиштем или боравиштем на територији општине Бач која имају статус избеглице са 

простора бивше СФРЈ, корисници новчане социјалне помоћи, самохрани родитељи, лица која су као 

малолетна била под посебном заштитом државе (старатељство, хранитељство, смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу, особе са инвалидитетом, избегла и интерно расељена лица) 

и социјално угрожено домицилно становништво, по стручној процени ЦСР Бач. 

 

Члан 24. 

О објекту социјалног становања у заштићеним условима стара се домаћин социјалног 

становања који се бира из реда корисника социјалног становања, а који се стара о поштовању кућног 

реда, о одржавању заједничких просторија, очувању имовине у објекту и који пружа помоћ 

корисницима у вези са правима и обавезама везаним за становање. 

 

Члан 25. 

Корисници социјалног становања у заштићеним условима учествују у плаћању сразмерног 

дела трошкова за утрошену електричну енергију и комуналне услуге (у складу са квадратуром 

корисног простора који користе и укупним месечним трошковима, исказаним на рачунима 

електродистрибутивног и комуналног предузећа), осим ако посебним актом није другачије одређено. 

Корисници социјалног становања у заштићеним условима сносе и друге трошкове тог 

становања (трошкове текућег одржавања и слично). 
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Члан 26. 

Објектима социјалног становања у заштићеним условима управља ЦСР Бач. 

ЦСР Бач је дужан да објекте социјалног становања одржава у функционалном стању 

(инвестиционо одржавање). 

Средства за инвестиционо одржавање објеката социјалног становања обезбеђују се у буџету 

општине Бач.  
 

Члан 27. 

О коришћењу услуге социјалног становања у заштићеним условима одлучује ЦСР Бач, а 

међусобна права и обавезе корисника и ЦСР Бач уређују се посебним уговором, који закључују 

директор ЦСР Бач и корисник. 

Кућни ред у зградама социјалног становања доноси Управни одбор ЦСР Бач. 

 

Члан 28. 

Право на привремени смештај у објектима социјалног становања у заштићеним условима 

нема, односно губи породица чији је члан продао стамбени објекат у држави порекла, ушао у посед 

неоштећеног или обновљеног стамбеног објекта у држави порекла, обезбедио одговарајући 

стамбени простор у Републици Србији, постао власник пословног простора или оснивач предузећа 

или радње. 

Право на привремени смештај у објектима социјалног становања нема, односно губи 

породица чији месечни приход по члану породице је већи од просечне месечне зараде без пореза и 

доприноса у Републици Србији. 

Право на привремени смештај у објектима социјалног становања губи корисник који не 

измири благовремено трошкове становања (комуналије, електрична енергија и друго) за један месец, 

који омогући лицима која нису унета у уговор као чланови његове породице да, са њим или уместо 

њега, станују у предметном стану, који ненаменски користи простор и опрему или причињава штету 

на простору и опреми, који својим понашањем, или понашањем чланова његове породице ремети 

кућни ред и омета друге кориснике у коришћењу смештаја, или ако се одлуком власника објекта 

промени његова намена. 

 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 29. 

Поступак за остваривање права по овој Одлуци покреће се по захтеву странке, или по 

службеној дужности. 

Иницијативу за покретање поступка из ове Одлуке може поднети свако физичко или правно 

лице. Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са Законом. 

Уколико је у првом степену одлучивао ЦСР Бач, по жалби одлучује Општинско веће општине 

Бач. 
 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 30. 

Средства за остваривање права и за пружање услуга из ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

општине Бач, учешћем корисника и лица која су у складу са Законом дужна да учествују у њиховом 

издржавању, од донатора и из других извора у складу са Законом.  

Средства из буџета општине Бач наменски се преносе ЦСР Бач, или пружаоцу услуге код кога 

се она непосредно остварује. 

 

Члан 31. 

За обављање послова из ове Одлуке, као проширених права социјалне заштите које обезбеђује 

општина Бач, Центру за социјални рад општине Бач обезбеђују се средства из буџета општине Бач, 

и то за: 
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1. плате потребног број а запослених и 

2. трошкове енергетских и комуналних услуга. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима у социјалној заштити 

у општини Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2004). 

 

Члан 33. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења а има се објавити у "Службеном 

листу општине Бач. 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-10/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
21. 

 
На основу члана 478. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014 - др закон и 5/2015) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута оппштине Бач („Службени 

лист општине Бач“ број 1/2015 - пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8.  седници одржаној дана 31. јануара 2017.године,  донела  је 

 

ОДЛУКУ 

 О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ “РАДИО БАЧКА” БАЧ  

У ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

 

  Члан 1. 

КОНСТАТУЈЕ СЕ промена правне форме Јавног предузећа радиодифузне делатности “Радио 

Бачка” Бач, услед преноса удела без накнаде запосленима у поступку приватизације, у друштво са 

ограниченом одговорношћу. 

 

Члан 2. 

Министарство привреде Републике Србије, под бројем 401-00-00606/2016-05-62/07- 1511, 

донело је Решење о преносу бесплатних удела на запослене Јавног предузећа радиодифузне 

делатности Радио Бачка Бач, матични број: 08223467. 

Уделичари су: 

1. БАЊАЦ (ДМИТАР) СИМО, са уделом који износи: 406.198,00 

2. ВЛАЈИЋ (ИВАН) РОЗАЛИЈА, са уделом који износи: 203.099,00 

3. ВРАНЕШЕВИЋ (ЗДРАВКО) МИЛЕНКО, са уделом који износи: 468.690,00 

4. ДАЈИЋ (МИЛОРАД) ПАВЛЕ, са уделом који износи: 218.722,00 

5. ИВАНОВИЋ (РАЈКО) МЛАДЕН, са уделом који износи: 109.361,00 

6. ЈОШИЋ (ВЛАДО) СТРАХИЊА, са уделом који износи: 249.968,00 

7. ЈОШИЋ (НЕЂО) БИЉАНА, са уделом који износи: 281.214,00 

8. ПЕРИШКИЋ (ИВАН) СТЈЕПАН, са уделом који износи: 234.345,00 

9. ПОЗНАНОВИЋ (ДУШАН) СТЕВАН, са уделом који износи: 218.722,00 
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10. ЦВИЈАНОВИЋ (РАЈКО) ГОСПА, са уделом који износи: 15.623,00 

11. АКЦИОНАРСКИ ФОНД, са уделом који износи: 58,00 
 

Тиме Општина Бач иступа из власништва над основним капиталом Јавног предузећа.  

 

Члан 3. 

Решењем Агенције за привредне регистре БД 105423/2016 од дана 30.12.2016. године, 

усвојена је регистрациона пријава те је у Регистар привредних субјеката, регистрована промена 

података код Јавног предузећа радиодифузне делатности “Радио Бачка” Бач и то: 

Промена података о правној форми: 

Мења се 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ Уписује се 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

Промена пословног имена: 

Брише се 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ РАДИО БАЧКА БАЧ Уписује се 

РАДИО БАЧКА ДОО БАЧ 

Промена скраћеног пословног имена Брише се: 

ЈП РАДИО БАЧКА БАЧ 

Промена седишта привредног друштва: 

Брише се 

Адреса: Трг Маршала Тита 4, Бач Уписује се 

Трг др Зорана Ђинђића 4, Бач. 

Истим решењем, извршене су и следеће промене: промена претежне делатности, промена 

датума оснивачког акта, промена законских заступника, промена надзорног одбора, промена чланова 

и промена основног капитала. 

 

Члан 4. 

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе Јавног предузећа Радиодифузне 

делатности Радио Бачка Бач, Трг Маршала Тита број 4, преносе се на Друштво са ограниченом 

одговорношћу РАДИО БАЧКА ДОО БАЧ. 

Судски и други поступци и потраживања против овог Јавног предузећа настављају се против 

Друштва РАДИО БАЧКА ДОО БАЧ. 

 

Члан 5. 

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о 

привредним друштвима.  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити „Службеном листу општине 

Бач“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању 

општинског Јавног предузећа Радиодифузне делатности „Радио Бачка“, Бач („Службени лист 

општине Бач“ број: 9/2013 ). 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-11/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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22. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист 
општине Бач“, број 1/2015 - пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара 2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА, ПУТНИМ ТРОШКОВИМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Члан 1.  
Одлуком о накнадама, путним трошковима и другим примањима одборника Скупштине 

општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине Бач, Општинског 

већа и председника општине Бач (у даљем тексту: Одлука) одређују се критеријуми и висина нак-

наде, путни трошкови и друга примања одборника скупштине општине, чланова општинског већа и 

чланова радних тела Скупштине општине Бач, Општинског већа и председника општине Бач. 

 

 

Члан 2.  
Одборник, од дана потврђивања до дана престанка одборничког мандата, има право на:  

Накнаду за вршење одборничке функције (одборничка накнада), и то: 
 
-  у месечном паушалном износу од 5.000, динара 
- за присуство и рад у дане одржавања седнице Скупштине општине у износу од  
1.500,00 динара. 
 

 Накнаду трошкова превоза у висини трошкова аутобуске карте од места становања до места 
одржавања седнице, а на основу евиденције која потврђује присуство одборника седници.  
 

 

Члан 3.  
Накнада из члана 2. се исплаћује одборнику ако је присуствовао седници од почетка до 

закључења седнице. 

Одборник неће примити накнаду утврђену у члану 2. ове Одлуке у следећим случајевима:  
 ако се налази на сталном раду у Општини;  
 ако до почетка седнице Скупштине не обавести секретара Скупштине општине или 

заменика секретара у писаној форми, о оправданости одсуствовања са седнице Скупштине 
општине, односно, са седница радних тела Скупштине општине Бач;  

 ако му на седници Скупштине општине буде изречена мера удаљења са седнице; 

Одборнику који без оправданог разлога не присуствује седници Скупштине општине, или 

коме буде изречена мера удаљења са седнице Скупштине општине, не исплаћује се накнада утвр-

ђена у члану 2. Одлуке почев од месеца у којем је одржана седница на којој није присуствовао без 

оправданог разлога, односно почев од месеца у којем је одржана седница на којој му је изречена 

мера удаљења, па све до месеца у којем се одржава следећа седница Скупштине општине којој при-

суствује, односно, на којој му се не изрекне мера удаљења 
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Члан 4. 

Председницима Савета– сталних радних тела Скупштине општине Бач и то:  Савета за младе, 

Савета за привреду, финансије и друштвене делатности, Савета за урбанизам, комуналне делатности 

и заштиту животне средине и Савета за праћења примене етичког кодекса утврђује се месечна нак-

нада у  износу од 17.000,00 динара. 
 
 

Члан 5. 

Председницима сталних радних тела Скупштине општине (осим Комисије за планове и 

Жалбене Комисије за чије чланове се накнада утврђује посебним актом), Општинског већа и 
председника општине Бач припада накнада за присуствовање на седници у износу од 1.500,00,00 

динара. 
Члановима сталних радних тела Скупштине општине Бач  (осим Комисије за планове и 

Жалбене комисије), Општинског већа и председника општине Бач припада накнада за 
присуствовање на седници у износу од 800,00 динара. 

Лицима која су чланови радних тела из става 1 овог члана, а који се налазе у сталном радном 
односу и чија се плата финансира из буџета општине Бач, немају право на накнаду утврђену у ставу 
1 овог члана ако се седница одржава у радно време. 

Право на накнаду из овог члана се остварује под условом да је лице присуствовало седници 
радног тела од почетка до завршетка седнице, односно, под условом да је учествовало у раду стручне 
комисије до извршења посла за који је образована. 

 
 

Члан 6. 

Чланови Општинског већа општине Бач остварују право на накнаду за присуствовање на сед-

ници у износу од 1.500,00 динара. 

Накнаду трошкова превоза у висини трошкова аутобуске карте од места становања до места 

одржавања седнице, а на основу евиденције која потврђује присуство члана Општинског већа сед-

ници.  
  

Члан 7. 
 

Накнаде по овој Одлуци исплаћују се на рачун примаоца накнаде, месечно, до десетог дана у 
месецу за претходни месец. 

 

  Члан 8. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама одборника и чланова радних 

тела Скупштине општине Бач, број: 011-72/2014-I,  („Службени лист општине Бач“, број 14/2014). 

 

 

Члан 9. 
 

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

Бач.“ 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-12/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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23. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бач  („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),   

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Бач, коју је донео Савет 

Месне заједнице Бач на седници одржаној дана  23.  јануара 2017. године, под бројем: 09/2017. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. (Прилог 3a) 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-13/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
24. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Бачко Ново Село, коју је 

донео Савет Месне заједнице Бачко Ново Село на седници одржаној дана  29.  децембра 2016. 

године, под бројем: 106/16. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. (Прилог 3b) 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-14/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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25. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  

 
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Бођани, коју је донео 

Савет Месне заједнице Бођани, под бројем: 40/2016. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. (Прилог 3c) 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-15/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
26. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  

 
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Плавна, коју је донео 

Савет Месне заједнице Плавна на седници одржаној дана  29.  децембра 2016. године, под бројем: 

182/16. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. (Прилог 3d) 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-16/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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27. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА 
 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Вајска, коју је донео Савет 

Месне заједнице Вајска на седници одржаној дана  17.  јануара 2017. године, под бројем: 15-01/17 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. (Прилог 3e) 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-17/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
28. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – други закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА 
 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Селенча, коју је донео 

Савет Месне заједнице Селенча на седници одржаној дана  12. јануара 2017. године, под бројем: 

4/17. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. (Прилог 3f) 

 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  011-18/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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29. 

 
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 15/2016) и члана 40.  Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-

пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8.  седници од 31. јануара 2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 

2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач дана 20. 

јануара 2017. године, Одлуком број: 02-18/2017. 

 

Члан 2. 

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2017. годину, саставни је 

део ове Одлуке. (Прилог 4) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-19/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
30. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на  8.  седници од  31. јануара 2017. године,  донела  је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке 

„Вук Караџић“ Бач за 2017. годину, које је усвојио Управни одбор Народне библиотеке „Вук Кара-

џић“ Бач дана 27. децембра 2016. године, Одлуком број: 109-1/2016. 

 

Члан 2. 

 План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач за 2017. 

годину, саставни је део ове Одлуке. (Прилог 5) 
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Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-20/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
31. 

 
На основу  члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник   

Републике Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара  2017. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Центра за социјални рад 

Бач за 2017. годину, које је донео Управни одбор Центра за социјални рад Бач дана  24. јануара 2017. 

године, Одлукама број: 1/2017-2 и 1/2017-3. 

 

 

Члан 2. 

Годишњи програм пословања и финансијски план Центра за социјални рад Бач за 2017. го-

дину саставни је део ове Одлуке. (Прилог 6) 

 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-21/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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32. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара 2017. године донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Дома здравља Бач за 2017. 

годину, који је донео Управни одбор Дома здравља Бач дана 23. јануара 2017. године, Одлуком број: 

01-58/1-17. 

 

Члан 2. 

 Годишњи програм пословања и финансијски план Дома здравља Бач за 2017. годину саставни 

је део ове Одлуке. (Прилог 7) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-22/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
33. 

 
На основу члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара  2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ   ПОСЛОВАЊА  

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ  

„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм пословања и финансијски план Установе за спорт 

и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ове установе дана 

27. децембра 2016 године, Одлуком број: 49-1/2017. 
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Члан 2. 

 Годишњи програм пословања  и  финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Бачка 

Тврђава“ Бач за 2017. годину саставни је део ове Одлуке. (Прилог 8) 

 

Члан 3. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-23/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
34. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара  2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Туристичке организације 

општине Бач за 2017. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације општине Бач 

дана 13. јануара 2017. године. 

 

Члан 2. 

 Годишњи програм пословања и финансијски план Туристичке организације општине Бач за 

2017. годину саставни је део ове Одлуке. (Прилог 9) 

 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-24/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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35. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Слу-

жбени лист општине Бач“ број: 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара  2017. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада Месне заједнице Бач са Финансијским 

планом  за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Бач, Одлуком број: 117/2016 од дана 

31. децембра 2016. године. 

  

Члан 2. 

 План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице Бач за 2017. годину 

саставни је део ове Одлуке. (Прилог 10) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-25/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
36. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Слу-

жбени лист општине Бач“ број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8.  седници од 31.  јануара 2017. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице 

Бођани за 2017. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Бођани, Одлуком број: 40-1/2016 од 

дана 27. децембра 2016. године. 
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Члан 2. 

План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице Бођани за 2017. годину 

саставни је део ове Одлуке. (Прилог 11) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-26/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
37. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара  2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада Месне заједнице Бачко Ново Село са Финан-

сијским планом  за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Бачко Ново Село, Одлуком 

број: 103/2016 од дана 29. децембра 2016. године. 

  

Члан 2. 

План и програм рада Месне заједнице Бачко Ново Село са Финансијским планом за 2017. 

годину саставни је део ове Одлуке. (Прилог 12) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-27/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р 
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38. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Слу-

жбени лист општине Бач“ број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара 2017. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице 

Плавна за 2017. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Плавна, Одлуком број: 179/16 од дана   

27. децембра 2016. године. 

  

Члан 2. 

 План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице Плавна за 2017. годину 

саставни је део ове Одлуке. (Прилог 13) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-28/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р 

__________________________________________ 

 
39. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Слу-

жбени лист општине Бач“ број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на  8. седници од 31. јануара  2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице 

Вајска  за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Вајска, Одлуком број: 12-1/2017 од дана 

19. јануара 2017. године. 
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Члан 2. 

 План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице Вајска за 2017. годину 

саставни је део ове Одлуке. (Прилог 14) 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-29/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
40. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Србије“ број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Бач („Слу-

жбени лист општине Бач“ број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8.  седници од 31. јануара 2017. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице 

Селенча  за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Селенча, Одлуком број: 2/2017 од 

дана 12. јануара 2017. године. 

  

Члан 2. 

 План и програм рада са Финансијским планом Месне заједнице Селенча за 2017. годину 

саставни је део ове Одлуке. (Прилог 15) 

 

 

Члан 3. 

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

Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-30/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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41. 

 
На основу члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 

98/2016одлука УС) и члана 40 став 1 тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист Општине Бач“, 

бр. 1/2015 ),  

Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана  31. јануара 2017. године,  донела   је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се врше измене Одлуке којима су одређене казнене одредбе за прекршаје и 

одређују новчане казне у фиксним износима како следи. 
 

Члан 2. 

У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бач“, бр.5/2014 и 28/2016) 

врше се следеће измене: 

Мења се члан 201. став 1 речи: „од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара“ 

мењују се речима: „ у фиксном износу од 60.000,00 динара“ 

У члану 201. став 2. речи: “од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ мењују се речима: „ у 

фиксном износу од 20.000,00 динара“. 

У члану 201. став 3. речи: „од 10.000,00 динара до 250.000,00 динара“ мењују се речима: „у 

фиксном износу од 30.000,00 динара“. 

У члану 201. став 4. речи: „од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ мењују се речима: “ у 

фиксном износу од 20.000,00 динара“ 

У члану 202. став 1. речи: „од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара“ мењују се речима: „ у 

фиксном износу од 60.000,00 динара“. 

У члану 202. став 2. речи: „од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ мењују се речима: „ у 

фиксном износу од 20.000,00 динара“ 

У члану 203. став 1. речи: “ од 50.000,00 до 500.000,00 динара“ мењују се речима: 

„ у фиксном износу од 60.000,00 динара“ 

У члану 203.став 2. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ мењују се речима: 

„у фиксном износу од 20.000,00 динара“ 

У члану 203. став З.речи: “од 10.000,00 до 250.000,00 динара“ мењују се речима: 

„ у фиксном износу од 30.000,00 динара“. 

У члану 203. став 4. речи „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ мењују се речима: 

„ у фиксном износу од 20.000,00 динара“.  

У члану 204.став 1. речи: “од 50.000,00 до 500.000,00 динара“ мењују се речима 

„у фиксном износу од 60.000,00 динара“. 

У члану 204 став 2. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ мењују се речима „у фиксном 

износу од 20.000,00 динара“. 

У члану 204 став 3. речи: “од 10.000,00 до 250.000,00 динара“ мењују се речима: 

„у фиксном износу од 30.000,00 динара“. 

 

Члан 3. 

Описане новчане казне у члану два ове одлуке за физика и одговорна лица, за правна лица и 

за предузетнике плаћају се по прекршајном налогу инспектора. Описана лица против којих је издат 

прекршајни налог прихватају одговорност за прекршај плаћањем половине изречене новчане казне 

у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се сви ослобађају плаћња друге 

половине изречене казне, па тако ако физичко и одговорно лице запрећену новчану казну од 

20.000,00 динара жели да плати у року од осам дана, платеће 10.000,00 динара, а ако правно лице 

запрећену новчану казну у износу од 60.000,00 динара жели да плати у року од осам дана плаћа  
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30.0 00,00 динара, и ако предузетник запрећену новчану казну од 30.000,00 динара жели да 

плати у року од осам дана платиће 15.000,00 динара. 

Ако описана лица против кога је издат прекрашајни налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречуну казну или не поднесе захтев за судско одлучивање у издатом 

прекршајном налогу, сматра ће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог 

ће постати коначан и извршан. 

Лица против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 

након истека рока од осам дана од пријема прекрашајног налога ако пре поступка извршења 

добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

Након тога прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна 

није плаћена, овлашћени комунални инспектор доставља надлежном прекрашајном суду да изречену 

новчану казну унесе у регистар и спроведе прекршајни поступак. 

 

Члан 4. 

У свему осталом Одлука о комуналним делатностима ( „Сл. лист општине Бач“ број 5/2014 и 

28/2016) остаје непромењена. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Слижбеном листу општине Бач. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-31/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
42. 

 
На основу члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 

98/2016-одлука УС) и члана 40 став 1 тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист Општине Бач“, 

бр. 1/2015 ),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници, одржаној 31. јануара  2017. године, донела  је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

Мења се Одлука о држању кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине 

Бач број: 011 -99/2015-1 од  21.09.2015. године („Службени лист Општине Бач“, бр. 27/2015 и 

33/2015 ). 

 

Члан 2. 

У Одлуци о држању кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине Бач број: 

011-99/2015-1 од 21.09.2015. године („Службени лист Општине Бач“, бр.27/2015 и 33/2015) врше се 

следеће измене: 
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Мења се члан 46 став 1 речи: „од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ мењују се речима: „ у 

фиксном износу од 25.000,00 динара“. 

Мења се члан 46 став 2 иза речи“правно лице „ додаје се реч „удржење“, а речи: „од 50.000,00 

динара до 500.000,00 динара“ мењују се речима: „ у фиксном износу од  150.000 динара“ 

  Мења се члан 46 став 3 речи: „од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ мењују се речима: „ 

у фиксном износу од 25.000,00 динара“ 

Мења се члан 46 став 4 речи: „од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ мењују се речима: „ у 

фиксном износу од 75.000,00 динара“. 

 

Члан 3. 

Описане новчане казне у члану два ове одлуке за физика и одговорна лица, за правна лица и 

удружења и за предузетнике плаћају се по прекршајном налогу инспектора. Описана лица против 

којих је издат прекршајни налог прихватају одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 

новчане казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се сви ослобађају 

плаћања друге половине изречене казне, па тако ако физичко лице запрећену новчану казну од 

25.000,00 динара жели да плати у року од осам дана, платиће 12.500,00 динара, а ако правно лице и 

удружење запрећену новчану казну у износу од 150.000,00 динара жели да плати у року од осам 

дана плаћа 75.000,00 динара, ако одговорно лице у правном лицу жели да плати новчану казну у 

износу од 25.000,00 динара у року од осам дана плаћа износ од 12.500,000 динара, а и ако предузет-

ник запрећену новчану казну од 

75.000,00 динара жели да плати у року од осам дана платиће 37.500,00 динара. 

Ако описана лица против кога је издат прекрашајни налог у року од осам дана од дана при-

јемапрекршајног налога не плати изречуну казну или не поднесе захтев за судско  

одлучивање у издатом прекршајном налогу, сматра ће се да је прихватило одговорност про-

пуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

Лица против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 

након истека рока од осам дана од пријема прекрашајног налога ако пре поступка извршења добро-

вољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

Након тога прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна 

није плаћена, овлашћени комунални инспектор доставља надлежном прекрашајном суду да изре-

чену новчану казну унесе у регистар и спроведе прекршајни поступак. 

 

Члан 4. 

У свему осталом Одлука о држању кућних љубимаца и домаћих животиња на територији 

општине Бач ( „Сл. лист општине Бач“ број 27/2015 и 33/2015 ) остаје непромењена. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слижбеном листу општине 

Бач“. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-32/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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43. 

 
На основу члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 

98/2016-одлука УС) и члана 40 став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист Општине Бач“, 

бр. 1/2015 ),  

Скупштина општине Бач на 8.  седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА 

ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 

 

 

Члан 1. 

Мења се Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање игара за 

забаву и игара на срећу, трговинских и занатских радњи, број одлуке:0П-111/2008-Ш од 23.12.2008. 

године („Службени лист Општине Бач“, бр. 20/2008 и 2/2009). 

 

Члан 2. 

У Одлуци о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање игара за забаву 

и игара на срећу, трговинских и занатских радњи, број одлуке:011- 111/2018-Ш од 23.12.2008. године 

(„Службени лист Општине Бач“, бр. 20/2008 и 2/2009 ).врше се следеће измене: 

Мења се члан 13 став 1 речи: „од 5.000,00 динара до 500.000,00 динара“ мењују се речима: „ 

у фиксном износу од 60.000,00 динара“. 

Мења се члан 13 став 2 речи: „од 250,00 динара до 25.000,00 динара“ мењују се речима: „ у 

фиксном износу од 20.000,00 динара“. 

Мења се члан 13 став 3 речи: „од 2.500,00 динара до 250.000,00 динара“ мењују се речима: „ 

у фиксном износу од 30.000,00 динара" 

Мења се члан 13 став 4 речи: „од 2.500,00 динара“ мењују се речима: „ у фиксном износу 

од 15.000,00 динара“ 

 

Члан 3. 

Описане новчане казне у члану два ове одлуке за одговорна лица, за правна лица и за 

предузетнике плаћају се по прекршајном налогу инспектора. Описана лица против којих је издат 

прекршајни налог прихватају одговорност за прекршај плаћањем половине изречене новчане казне 

у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се сви ослобађају плаћња друге 

половине изречене казне, па тако ако одговорно лице запрећену новчану казну од 20.000,00 динара 

жели да плати у року од осам дана, платеће 10.000,00 динара, а ако правно лице запрећену новчану 

казну у износу од 60.000,00 динара жели да плати у року од осам дана плаћа 30.000,00 динара, и ако 

предузетник запрећену новчану казну од 30.000,00 динара жели да плати у року од осам дана платиће 

15.000,00 динара. 

Ако описана лица против кога је издат прекрашајни налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречуну казну или не поднесе захтев за судско  

одлучивање у издатом прекршајном налогу, сматра ће се да је прихватило одговорност 

пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

Лица против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 

након истека рока од осам дана од пријема прекрашајног налога ако пре поступка извршења 

добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

Након тога прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна 

није плаћена, овлашћени комунални инспектор доставља надлежном прекрашајном суду да изречену 

новчану казну унесе у регистар и спроведе прекршајни поступак. 
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У свему осталом Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање 

игара за забаву и игара на срећу, трговинских и занатских радњи ( „Сл. лист општине Бач“ број 

20/2008 и 2/2009) остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Слижбеном листу општине Бач. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-33/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
44. 

 
На основу члана 20. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007), члана 35. став 1. тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама (Сл 
гласник РС, број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012),  и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач 
(„Службени лист општине Бач“, број: 1/2015 - пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8.  седници од 31. јануара 2017. године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА  

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ БАЧ ЗА ПЕРИОД 01.01. 2016. – 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду општинског штаба за ванредне ситуације Бач за период 01.01. 

2016. – 31.12.2016. године. 
 

Члан 2. 

Саставни део овог закључка чини и Извештај о раду општинског штаба за ванредне ситуације 

Бач за период 01.01. 2016. – 31.12.2016. године. (Прилог 16) 
 
 

Члан 3. 

Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Бач. 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-34/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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45. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/2007), члана 35. став 1. тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама (Сл гласник РС, број: 

111/2009, 92/2011 и 93/2012),  и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“, број: 1/2015 - пречишћен текст),   

Скупштина општине Бач, на 8.  седници од 31. јануара 2017. године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА  

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада  Општинског штаба за ванредне ситуације општине  Бач за 

2017 годину, број 82-1-8/2017-IV- 01 од дана 23. јануара 2017. године. 

 

 

Члан 2. 

 Саставни део овог закључка чини и План рада  Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине  Бач за 2017 годину. (Прилог 17) 

 

 

Члан 3. 

 Овај Закључак објавити у Службеном листу општине Бач. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-35/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
46. 

 
На основу  члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број: 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници, одржаној дана 31. јануара  2017. године, донела 

је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА  СЕ  дужности  потпредседника Скупштине општине Бач, Ивица Агељић, 

специјалиста ловства из Вајске са даном 31. јануар 2017. године, због поднете оставке. 
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Члан 2. 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-36/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
47. 

 
На основу  члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број: 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници, одржаној дана 31. јануара  2017. године, донела 

је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности потпредседника Скупштине општине Бач, Јосип Кнор, 

пензионер из Вајске са даном 31. јануар 2017. године, због поднете оставке. 

 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-37/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
48. 

 
На основу  члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број: 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 
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Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности потпредседника Скупштине општине Бач, Неџад Авдуловић, 

предузетник из Бачког Новог Села са даном 31. јануар 2017. године, због поднете оставке. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-38/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
49. 

 
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије" број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач 

(„Службени лист општине Бач" број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од 31. јануара 2017. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ "РАДИО БАЧКА" БАЧ 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Јавног предузећа Радиодифузне делатности "Радио 

Бачка" Бач, Александра Малиновић, дипломирани новинар из Бачке Паланке. 

 

 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у "Службеном листу општине 

Бач". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-39/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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50. 

 
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије" број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Слу-

жбени лист општине Бач" број 1/2015- пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници од  31.јануара 2017. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ "РАДИО БАЧКА" БАЧ 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Јавног предузећа Радиодифузне делатности "Радио Бачка" 

Бач ("Сл лист општине Бач", број: 22/2013, 14/2014 и 21/2016) и то: 

1. Антонија Чапеља, специјалиста струковни менаџер из Селенче, председник 

2. Милијана Савић, дипломирани економиста из Дероња, члан 

3. Гордана Кривокућа, дипломирани инжењер производног менаџмета из Оџака, члан 

 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у "Службеном листу општине 

Бач". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-40/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
51. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 129/2007 и 83/2014- др закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Сл лист 

општине Бач“, број 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 8. седници одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

МАРКО СТОЈИЋ из Бача, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Установе за 

спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач, са даном 31. јануар 2017. године. 
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Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-41/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
52. 

 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др. закон ), и члана 40. став 1. тачка 

10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници одржаној дана 31. јануара  2017. године, доноси 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

 

 

Члан 1.  

ИМЕНУЈЕ СЕ, за директора Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач, Марко 

Стојић из Бача, са даном 31. јануар 2017. године. (Прилог 18) 

 

 

Члан 2. 

Именовање се врши на период од четири године. 

 

 

Члан 3. 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 
  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-42/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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53. 

 
На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007, 34/2010 - ОУС и 54/2011), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач 

(„Службени лист општине Бач“ број 1/2015 - пречишћен текст), 

Скупштина општине Бач на 8.  седници одржаној дана 31.  јануара 2017.  донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У 

ОПШТИНИ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

Образује се Општинска изборна комисија у општини Бач. 

 

Члан 2. 

У Општинску изборну комисију у општини Бач именују се: 

• Оливера Ракоција, дипл. правник из Бача, (СНС), за председника, 

Станислава Ступар, дипл. правник из Бача, (СПС), за заменика председника; 

• Весна Јанковић из Бача, (СНС), за члана, 

Радојка Тубић из Плавне, (СНС), за заменика члана; 

• Николина Станков из Вајске, (СНС), за члана, 

Огњен Пивашевић из Бачког Новог Села, (СНС), за заменика члана; 

• Зоран Модић из Бођана, (СНС), за члана, 

Штефан Трусина из Сленче, (СНС), за заменика члана; 

• Ана Слонка из Селенче, (ЛСВ), за члана, 

Недељка Башић из Бача, (ЛСВ), за заменика члана; 

• Стоја Ступар из Бача, (ПУПС), за члана, 

Зоран Јовановић из Вајске, (ЛСВ), за заменика члана; 

• Љиљана Медић из Бача, (СРС), за члана, 

Даница Умићевић из Бача, (Одборничка група Томислав Богуновић са речи на дела - 

ДС, ЛДП, ДСХВ), за заменика члана; 

• Милан Твртковић из Бача, (Одборничка група Томислав Богуновић са речи на дела - 

ДС, ЛДП, ДСХВ), за члана, 

Дарио Бошњак из Вајске, (Одборничка група Томислав Богуновић са речи на дела - 

ДС, ЛДП, ДСХВ), за заменика члана. 

 

 

Члан 3. 

За секретара Општинске изборне комисије у општини Бач, именује се Биљана Бјелић дипл. 

правник из Бача. 

За заменика секретара Општинске изборне комисије у општини Бач,  именује се Јарослав 

Кућенич, дипл. правник из Селенче. 

 

 

Члан 4. 

Општинска изборна комисија у општини Бач ће у поступку спровођења избора обављати 

послове утврђене Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 34/2010 - ОУС и 54/2011) и примењивати упутства и друге акте Републичке изборне ко-

мисије који се односе на спровођење избора. 



 број 4 – стр. 62     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 31. јануар 2017.     
 

 

 `` 

  

 

 

Члан 5. 

Против решења Скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и 

чланова изборне комисије у сталном саставу допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа 

од доношења решења. 

 

Члан 6. 

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању 

Општинске изборне комисије у Општини Бач („Службени лист општине Бач“ број: 3/2016 и 9/2016). 

 

 

Члан 7. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-43/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
54. 

 
На основу члана 29. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама ("Сл гласник РС", 

број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач, ("Сл лист 

општине Бач", број 1/2015), 

Скупштина општине Бач, на 8. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА  

ЗА ИЗРАДУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ  

ЈАВНО - ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

Члан 1. 

Образује се стручни тим за израду конкурсне документације у даљем тексту: (Стручни тим 

јавног тела) 

У Стручни тим јавног тела, именују се: 

За руководиоца 

• Зденко Колар, заменик председника општинеБач  

За чланове 

1. Драган Бањац, заменик начелника Општинске управе Бач, 

2. Мариа Поптешин, дипломирани правник, запослена у ОУ Бач, 

3. Ненад Ковач,струковни инжењер заштите животне средине и заштите од пожара, 

запослен у ОУ Бач, 

4. Никола Бањац, струковни економиста, запослен у ОУ Бач, 

5. Васо Медић, електроинжењер. 

За секретара, именује се МилијанаСавић.  
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Члан 2. 

Задаци Стручног  тима  јавног тела, утврђени су у члану  30. Закона о јавно - приватном 

партнерству и концесијама ("Сл гласник РС", број 88/2011, 15/2016 и 104/2016). 

Стручни тим јавног тела, о свом раду води записник и сачињава друга документа. 

 

Члан 3. 

Руководилац тима, чланови и секретар могу примати накнаду за рад, коју утврђује решењем 

Општинско веће општине Бач. 

 

Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у "Службеном листу општине 

Бач". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

Број:  011-44/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
55. 

 
На основу члана 44. став 2. тачка 4. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на 8.  седници одржаној дана 31. јануара  2017. године,  донела  је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

Члан 1. 

У Решењу о образовању Савета за младе ( „Службени лист општине Бач“ број 8/2016), мењају 

се у члану 1. став 2. тачке 1. и 2. тако да сада гласе: 

„1. Никола Вулетић“, за председника 

„2. Мина Дајић, за члана“  
 

 Члан 2. 

У свему осталом  Решење о образовању Савета за младе ( „Службени лист општине Бач“ број 

8/2016) остаје неизмењено. 
 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу општине 

Бач''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-45/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 
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56. 

 
На основу члана 44. став 2. тачка 1. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на својој 8. седници одржаној дана 31. јануара  2017. године,  донела  

је  

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 1. 

У Решењу о образовању Савета за привреду, финансије и  друштвене делатности        („Слу-

жбени лист општине Бач“ број 8/2016), мења се у члану 1. став 2. тачка 1.  тако да сада гласи: 

„1. Јосип Кнор“, за председника 

 

 Члан 2. 

У свему осталом  Решење о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене делат-

ности  ( „Службени лист општине Бач“ број 8/2016) остаје неизмењено. 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу општине 

Бач''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-46/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

__________________________________________ 

 
57. 

 
На основу члана 44. став 2. тачка 2. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/2015) и члана 49. став 1. тачка 2. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине 

Бач”, број 18/2008),  

Скупштина општине Бач на 8.  седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године,  донела је  

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Решењу о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне сре-

дине ( „Службени лист општине Бач“ број 8/2016), мења се у члану 1. став 2. тачка 1.  тако да сада 

гласи: 

 

„1. Ивица Агељић“, за председника 
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Члан 2. 

У свему осталом  Решење о образовању  Савета за урбанизам,  комуналне  делатности  и 

заштиту животне средине ( „Службени лист општине Бач“ број 8/2016) остаје неизмењено. 

 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу општине 

Бач''.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:  011-47/2017-I 

У Бачу, дана 31.  јануара  2017. године                                     
 

                                                                                                   Председник СО Бач  

                                                                                Борислав Антонић, с.р. 

 

_____________________________________________________ 
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