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50. 
 

На основу  члана 40. став 1. тачка 22.  Статута Општине Бач („Сл. лист Општине 

Бач“, број: 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XIII  

седници одржаној дана 11. априла 2013. године,  д о н о с и 

 

 

 

 О Д Л У К У 

О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ БАЧ И 

ОПШТИНЕ ОРАХОВАЦ 

 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Бач успоставља сарадњу са Општином Ораховац. 

 

 

Члан 2. 

Сарадња из претходног члана успоставља се ради проширења и унапређења сарадње 

у области локалне самоуправе, привреде, пољопривреде и туризма, образовања, културе, 

спорта, здравствене заштите, заштите животне средине и у другим областима од заједничког 

интереса. 

 

 

Члан 3. 

Овлашћује се председник Општине Бач да у име Општине Бач закључи Споразум о 

сарадњи са овлашћеним представником Општине Ораховац. 

 

 

Члан 4. 

За спровођење ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету Општине Бач. 

 

 

Члан 5. 

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

Општине Бач“. 

 
 
 

Број: 011-37/2013-I 

У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р. 
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51. 
   

На основу члана  6. став 2. а у вези са чл. 47. и чл.63. Закона о буџетском систему 

(''Сл.гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/2011 и 93/2012), чл. 32.став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. Статута општине Бач 

(''Сл.лист општине Бач'', бр 16/08, 2/10 и 14/12), a на предлог Општинског већа општине Бач 

Скупштина општине Бач, на  XIII седници одржаној дана 11.  априла  2013. године, донела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

 

 

I  ОПШТИ ДЕО  

 

Члан 1.   

У Одлуци о буџету општине Бач за 2013. годину (''Сл. лист Општине Бач'', бр. 3/2013), 

члан 1. мења се и гласи:  „Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бач за 2013. 

годину (у даљем тексту: Буџет),  састоје се од: 

 

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
буџет 2013. у динарима 

по ребалансу буџета у 

динарима 

Укупни приходи и примања остварени по  

основу продаје нефинансијске имовине (7+8) 665.039.331,51 718.074.770,51 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине (4+5) 409.735.808,50 732.839.354,00 

Буџетски суфицит/дефицит (7+8)-(4+5) 255.303.523,01 -14.764.583,49 

Издаци за набавку нефинансијске имовине 

(осим за набавку домаћих хартија од вредности) 0,00 0,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит 255.303.523,01 -14.764.583,49 

      

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

Примања од задуживања 0 0 

Примања од продаје финансијске имовине 0 0 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(за набавку домаћих хартија од вредности) 7.300.000,00 7.300.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга 7.300.000,00 7.300.000,00 

Нето финансирање 0,00 0,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит  

плус нето финансирање     

      

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА 32.867.967,00 33.667.692,00 
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Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у 

рачуну прихода и примања,  расхода и издатака у следећим износима: 

 

ОПИС 
Шифра екон. 

класификације Буџет 2013 
по ребалансу 

буџета 2013. година 

1. 2.     

УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8 689.103.915,00 742.139.354,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  7+8 665.039.331,51 718.074.770,51 

1. Порески приходи 71 198.850.000,00 204.650.000,00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 137.850,00 137.850,00 

1.2. Самодопринос 711180 20.500.000,00 20.500.000,00 

1.3. Порез на имовину 713 28.010.000,00 30.310.000,00 

1.4. Порез на добра и услуге 714 10.720.000,00 10.780.000,00 

1.5. Остали порески приходи 716 1.000.000,00 3.500.000,00 

2. Непорески приход  74 319.270.809,51 356.766.248,51 

3. Донације 731+732 1.000.000,00 1.000.000,00 

4. Трансфери 733 145.918.522,00 155.658.522,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00 0,00 

6. Пренета средства 3 24.064.583,49 24.064.583,49 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5+6 689.103.915,00 742.139.354,00 

1. Текући расходи 4 680.767.415,00 731.427.354,00 

1.1. Расходи за запослене 41 117.330.031,00 114.980.105,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 130.159.838,00 177.010.559,00 

1.3. Отплата камата 44 2.350.000,00 2.350.000,00 

1.4. Субвенције 45 7.848.800,00 7.848.800,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 18.505.000,00 19.205.000,00 

1.6. Остали расходи 48+49 329.766.000,00 331.655.144,00 

2. Трансфери 463 74.807.746,00 78.377.746,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 1.036.500,00 1.412.000,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 6 7.300.000,00 9.300.000,00 

Набавка финансијске имовине 62 0,00 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

И ЗАДУЖИВАЊА   0,00 0,00 
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 

имовине 92 0,00 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ       

3. Отплата дуга 61 7.300.000,00 7.300.000,00 

Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.300.000,00 7.300.000,00 

3.2. Отплата дуга по страним кредитима 612 0,00 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 2.000.000,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 
3 24.064.583,49 24.064.583,49 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 
3   
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Члан 2. 

Члан 2. Буџета  мења се и гласи: " Потребна средства за финансирање укупног 

фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 14.764.583,49 динара обезбедиће се 

из нераспоређеног вишка прихода из претходне године у износу од 14.764.583,49 динара.  

 

 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

„ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

Економска  

класификација 
Н А З И В    П Р И Х О Д А 

Буџетска 

средства за 2013. 

годину 

План по 

ребалансу за 

2013. годину 

Стру-

ктура  

кол. 3 у 

% 
1 2 3 4 5 

Синт. 

конто 

Анал. 

конт.         

311 

Пренета неутрошена средства за 

посебне намене  24.064.583,49  24.064.583,49    

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТИ    

  711110 Порез на зараде 90.000.000,00 90.000.000,00 12,13 

  711120 
Порез на приходе од самосталних 

делатности 6.970.000,00 6.970.000,00 0,94 

  711140 Порез на приходе од имовине 2.500.000,00 2.500.000,00 0,34 

  711150 Порез на добитке од игара на срећу 0,00 0,00 0,00 

  711160 Порез на приход од осигурања лица 50.000,00 90.000,00 0,01 

  711180 Приход од месног самодоприноса  20.500.000,00 20.500.000,00 2,76 

  711190 Остали порези на доходак 39.000.000,00 39.900.000,00 5,38 

    УКУПНО 711000 159.020.000,00 159.960.000,00 21,55 

712000   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА  

  712110 Порез на фонд зарада 100.000,00 100.000,00 0,01 

    УКУПНО 712000 100.000,00 100.000,00 0,01 

713000   ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ     

   713120 Порез на имовину 16.000.000,00 16.100.000,00 2,17 

  713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.500.000,00 1.500.000,00 0,20 

  713420 Порез на капиталне трансакције 10.500.000,00 12.700.000,00 1,71 

  713610 Порез на акције на име и уделе 10.000,00 10.000,00 0,00 

    УКУПНО 713000 28.010.000,00 30.310.000,00 4,08 

714000   ПОРЕЗ НА ПОЈЕДИНАЧНЕ УСЛУГЕ И  ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА  

  714430 
Комунална такса за коришћење 

паноа и реклама 140.000,00 200.000,00 0,03 

  714440 Средства за противпожарну заштиту 80.000,00 80.000,00 0,01 

  714510 Порез на моторна возила 6.900.000,00 6.900.000,00 0,93 

  714540 
Накнада за коришћење добара од 

општег интереса 1.500.000,00 1.500.000,00 0,20 

  714550 Боравишна такса 90.000,00 90.000,00 0,01 

  714560 Општинске и градске накнаде 2.000.000,00 2.000.000,00 0,27 

  714570 
Општинске и градске комуналне 

таксе 10.000,00 10.000,00 0,00 

    УКУПНО 714000 10.720.000,00 10.780.000,00 1,45 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ     

   716110 Комунална такса на фирму 1.000.000,00 3.500.000,00 0,47 

    УКУПНО 716000 1.000.000,00 3.500.000,00 0,47 

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

  732150 
Донације од међународних 

организација 1.000.000,00 1.000.000,00 0,13 

    УКУПНО 732000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,13 
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733000   ТЕКУЋИ ТРАНСФЕР ОПШТИНАМА  

  733150 
Текући трансфери од других нивоа 

власти у корист општине 113.468.522,00 121.708.522,00 16,40 

  733152 
Други текући трансфери од 

Републике у корист нивоа општине 0,00 0,00 0,00 

  733250 

Капитални трансфери од других 

нивоа власти у 

корист општине 32.450.000,00 33.950.000,00 4,57 

    УКУПНО 733000 145.918.522,00 155.658.522,00 20,97 

741000   ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ 

  741150 Камата на средства буџета општине 3.600.000,00 3.950.000,00 0,53 

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 

пољоп.земљишта 51.615.000,00 70.500.000,00 9,50 

  741530 
Накнада за коришћење простора и 

грађ.земљишта 3.500.000,00 7.600.000,00 1,02 

    УКУПНО 741000 58.715.000,00 82.050.000,00 11,06 

742000   ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА  

  742150 Приход од закупа 650.000,00 850.000,00 0,11 

  742250 Административне таксе 1.800.000,00 1.800.000,00 0,24 

  742350 Приходи општинских органа 400.000,00 400.000,00 0,05 

    УКУПНО 742000 2.850.000,00 3.050.000,00 0,41 

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ       

  743320 
Приход од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје 3.000.000,00 3.550.000,00 0,48 

  743350 
Новчане казне изречене у 

прекршајном поступку 200.000,00 200.000,00 0,03 

    УКУПНО 743000 3.200.000,00 3.750.000,00 0,51 

744000   ТЕКУЋИ И ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

  744100 
Текући и добровољни тран.од физ. и 

правн.лица 0,00 0,00 0,00 

  744200 
Капитални и добров. тран.од физ. и 

правн.лица 0,00 0,00 0,00 

    УКУПНО 744000 0,00 0,00 0,00 

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

  745151 Остали општински приходи 254.505.809,51 267.916.248,51 36,10 

    УКУПНО 745000 254.505.809,51 267.916.248,51 36,10 

813000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОС. СРЕД.  

  813150 
Примања од продаје осталих 

основних средстава 0,00 0,00 0,00 

    УКУПНО 813000 0,00 0,00 0,00 

91100   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

  911 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00 0,00 

    УКУПНО 911000 0,00 0,00 0,00 

921000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  921950 
Примања од продаје капитала у 

корист општине 0,00 0,00 0,00 

    УКУПНО 921000 0,00 0,00 0,00 

    УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 689.103.915,00 742.139.354,00 100,00 

    
ДОДАТНИ ПРИХОДИ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 32.867.967,00 33.667.692,00   

    УКУПНА ПРИМАЊА 721.971.882,00 775.807.046,00   

 

Члан 4. 

Члан 4. Буџета мења се и гласи: "Укупни расходи и издаци буџета утврђују се 

билансом према економској класификацији у следећим износима, и то: 
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Ред 

бр. 

Ко

нто НАЗИВ КОНТА 

План по 

буџету 

2013.год. 

План по 

ребалансу 

2013. год. 

Издаци 

 из дод.  

извора 

Укупна  

средства 

Стр. у 

% 
кол. 4 

1 2 3   4 5 6 7 

  410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 117.330.031,00 114.980.105,00 9.436.402,00 124.416.507,00 15,49 

1. 411 Плате и додаци запослених 85.017.845,00 83.333.354,00 7.145.166,00 90.478.520,00 11,23 

2. 412 Доприноси на терет послодавца  15.221.941,00 14.923.787,00 1.282.236,00 16.206.023,00 2,01 

3. 413 Накнаде у натури 960.860,00 960.860,00 15.000,00 975.860,00 0,13 

4. 414 Социјална давања запосленима 3.265.000,00 3.185.000,00 960.000,00 2.788.390,00 0,25 

5. 415 Накнаде за запослене 1.878.390,00 1.828.390,00 9.000,00 7.375.005,00 0,99 

6. 416 Награде, бонуси и остали расходи 7.595.995,00 7.366.005,00 25.000,00 3.407.709,00 0,46 

7. 417 
Одборнич. додатак (Со-е и 

пред.СО-е и зам.пред. СО-е) 3.390.000,00 3.382.709,00 0,00 3.382.709,00 23,85 

  420 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 130.159.838,00 177.010.559,00 9.980.774,00 186.991.333,00 23,85 

8. 421 Стални трошкови 34.370.918,00 34.950.918,00 445.025,00 35.395.943,00 4,71 

9. 422 Трошкови путовања 1.660.000,00 1.660.000,00 584.719,00 2.244.719,00 0,22 

10. 423 Услуге по уговору 40.500.300,00 37.975.031,00 5.208.498,00 43.183.529,00 5,12 

11. 424 Специјализоване услуге 40.498.150,00 88.286.150,00 2.478.532,00 90.764.682,00 11,90 

12. 425 Текуће поправке и одржавање 5.411.070,00 6.254.070,00 705.000,00 6.959.070,00 0,84 

13. 426 Материјал 7.719.400,00 7.884.390,00 559.000,00 8.443.390,00 1,06 

  
440 

Отплата камата и пратећи 

трош.задуживања 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,32 

14. 441 Отплата домаћих камата 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,32 

  444 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  450 СУБВЕНЦИЈЕ 7.848.800,00 7.848.800,00 0,00 7.848.800,00 1,06 

15. 451 

Субвенције нефинансијским 

организацијама 7.848.800,00 7.848.800,00 0,00 7.848.800,00 1,06 

  
460 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА  ВЛАСТИ 74.807.746,00 78.377.746,00 1.585.000,00 79.962.746,00 10,56 

16. 463 Текући трансфери 72.807.746,00 74.377.746,00 1.585.000,00 75.962.746,00 10,02 

  465 Остале дотације и трансфери 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,54 

  
470 

СОЦИЈАЛНА  ЗАШТИТА  ИЗ 

БУЏЕТА 18.505.000,00 19.205.000,00 75.000,00 19.280.000,00 2,59 

17. 472 Награда за соц.заштиту из буџета 18.505.000,00 19.205.000,00 75.000,00 19.280.000,00 2,59 

  480 ОСТАЛИ  РАСХОДИ 12.637.000,00 13.651.144,00 1.644.000,00 15.295.144,00 1,84 

18. 481 

Дотације невладиним 

организацијама 9.946.000,00 10.960.144,00 1.643.000,00 12.603.144,00 1,48 

19. 482 Порези, таксе и казне 191.000,00 191.000,00 1.000,00 192.000,00 0,03 

20. 483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

21. 485 Накнада штете-комасација 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,31 

  
495 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 311.129.000,00 312.004.000,00 506.000,00 312.510.000,00 42,04 

22. 495 Издаци за нефинансијску имовину 311.129.000,00 312.004.000,00 506.000,00 312.510.000,00 42,04 

  499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,81 

23. 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,81 

  510 ОСНОВНА  СРЕДСТВА 654.000,00 989.000,00 10.440.516,00 11.429.516,00 0,13 

24. 511 Зграде и грађевински објекат  150.000,00 150.000,00 3.537.224,00 3.687.224,00 0,02 

25. 512 Машине и опрема  504.000,00 839.000,00 6.903.292,00 7.742.292,00 0,11 

  515 Нематеријална имовина (515) 382.500,00 423.000,00 0,00 423.000,00 0,06 

26. 515 Нематеријална имовина  382.500,00 423.000,00 0,00 423.000,00 0,06 

  610 ОТПЛАТА  ГЛАВНИЦЕ 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,98 

27. 611 Отплата главнице 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,98 

  
620 

НАБАВКА  ДОМАЋЕ  ФИНАН. 

ИМОВИНЕ 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

  621 

Набавка домаће финансијске 

имовине 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

    УКУПНИ РАСХОДИ (1 - 27) 689.103.915,00 742.139.354,00 33.667.692,00 775.807.046,00 100,00 
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Члан 5. 

Члан 5. буџета мења се и гласи: „Примања буџета у износу од 742.139.354,00 динара и примања из изворних активности директних и 

индиректних корисника буџетских средстава у износу од 33.667.692,00 распоређују се по корисницима и то“: 

 

1. РАСХОДИ: 
 

Ра-

здео 
Глава Функ. 

Поз 

иција 

Еконо 

клас. 
О П И С 

План по буџету 

2013. 

План по 

ребалансу 2013. 

Издаци из  
додатних 

прихода 

Укупна средства 
Структ. 

у % 

кол. 7 

1. 2. 3. 4. 5. 6.   7. 8. 9. 10. 

1         ОПШТИНСКА УПРАВА           

  1.01       ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СО-е           

    110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови   

      1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (председ.Со-е) 5.629.314,00 5.629.314,00 0,00 5.629.314,00 0,76 

      2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.007.648,00 1.007.648,00 0,00 1.007.648,00 0,14 

      3 416 
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 

(општинско веће и комисије) 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,88 

      4 417 
Одборнички додатак (скупштина, секретар и  заменик 

председника СО-е) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

      5 423 Услуге по уговору 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,10 

      6 425 Текуће поправке и одржавање возила 135.000,00 208.000,00 0,00 208.000,00 0,03 

      7 426 Материјал за саобраћај 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,19 

      9 451 Субвенц.јавним нефин.пред.и организацијама 7.848.800,00 7.848.800,00 0,00 7.848.800,00 1,06 

      10 472 Остале накнаде из буџета-образовање 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,01 

      11 481 Дотац.невлад.организацијама-скго 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

                      

          Извори финансирања за функцију 110:           

        01 Приходи из буџета 26.475.762,00 26.548.762,00 0,00 26.548.762,00 3,58 

          Укупно за функцију 110:                 26.475.762,00 26.548.762,00 0,00 26.548.762,00 3,58 

          Укупно глава 1.01: 26.475.762,00 26.548.762,00 0,00 26.548.762,00 3,58 

  1.02       
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ У 

К.О.СЕЛЕНЧА           

    420     Пољопривреда, шумарство, лов и риболов           

      12 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      13 423 Услуге по уговору 2.000.000,00 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00 0,19 
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      17 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Извори финансирања за функцију 420           

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00 0,19 

          Укупно за функцију 420: 2.000.000,00 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00 0,19 

  1.03       ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА           

    170     Трансакције везане за јавни дуг           

      24 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,32 

      26 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,98 

          Извори финансирања за функцију 170           

        01 Приходи из буџета 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 1,30 

          Укупно за функцију 170 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 1,30 

  1.04       ОПШТИНСКА УПРАВА           

    130     Опште услуге           

      27 411 Плате, додаци и накнаде запослених 35.035.432,00 35.035.432,00 0,00 35.035.432,00 4,72 

      28 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.271.886,00 6.271.886,00 0,00 6.271.886,00 0,85 

      29 413 Накнаде у натури-превоз радника 531.000,00 531.000,00 0,00 531.000,00 0,07 

      30 414 Социјално давање запосленима 1.890.000,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 0,22 

      31 415 Накнаде за запослене 810.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00 0,10 

      32 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи-јубил.наг. 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      32.1 417 Одборнички додатак (заменик начелника ОУ-е) 40.000,00 32.709,00 0,00 32.709,00 0,00 

      33 421 Стални трошкови 13.097.200,00 13.297.200,00 0,00 13.297.200,00 1,79 

      34 422 Трошкови путовања 605.000,00 605.000,00 0,00 605.000,00 0,08 

      35 423 Услуге по уговору 17.386.000,00 18.893.731,00 0,00 18.893.731,00 2,55 

      36 424 Специјализоване услуге 5.266.000,00 3.936.000,00 0,00 3.936.000,00 0,53 

      37 425 Текуће поправке зграде и опреме 790.000,00 790.000,00 0,00 790.000,00 0,11 

      38 426 Материјал 2.425.000,00 2.525.000,00 0,00 2.525.000,00 0,34 

      39 482 Порези,обавезне таксе и казне 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,01 

      40 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

      40.1 485 Oстале накнаде штете - вансудска поравнања 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,31 

      41 511 Зграда и грађевински објекти 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      42 512 Улагања у основна средства 454.000,00 789.000,00 0,00 789.000,00 0,11 

      43 515 Нематеријална улагања 382.500,00 423.000,00 0,00 423.000,00 0,06 

          Извори финансирања за функцију 130           

        01 Приход од буџета 87.769.018,00 88.284.958,00 0,00 88.284.958,00 11,90 

          Укупно за функцију 130: 87.769.018,00 88.284.958,00 0,00 88.284.958,00 11,90 

    О40     Социјална заштита- породица и деца           
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      43.1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 16.100.000,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 2,26 

          Извори финансирања за функцију 040           

        01 Приход од буџета 16.100.000,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 2,26 

          Укупно за функцију 040: 16.100.000,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 2,26 

    474     Пројекат - ФРЕСЦО           

      44 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.142.719,00 2.142.719,00 0,00 2.142.719,00 0,29 

      44.1 412 Социјални доприноси на терет послодавца 383.547,00 383.547,00 0,00 383.547,00 0,05 

      44.2 421 Стални трошкови 228.528,00 228.528,00 0,00 228.528,00 0,03 

      45 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 319.719,00 319.719,00 0,00 

      46 423 Услуге по уговору 0,00 0,00 4.342.798,00 4.342.798,00 0,00 

      46.1 424 Специјализоване услуге 0,00 0,00 473.532,00 473.532,00 0,00 

      47 511 Улагања у основна средства 0,00 0,00 3.537.224,00 3.537.224,00 0,00 

      47.1 512 Машине и опрема (512) 0,00 0,00 6.903.292,00 6.903.292,00 0,00 

        01 Приходи из буџета 2.754.794,00 2.754.794,00 0,00 2.754.794,00 0,37 

        04 Донације од међунар.организација 0,00   15.576.565,00 15.576.565,00 0,00 

          укупно за функцију 474 2.754.794,00 2.754.794,00 15.576.565,00 18.331.359,00 0,37 

    474     Пројекат- Стратегија развоја           

      47.1.2 423 Услуге по уговору 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 0,04 

      47.1.3 426 Материјал 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

      47.1.4 495 Машине и опрема (512) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Извори за функцију 474         0,00 

        01 Приходи из буџета 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,04 

        04 Донације од међунар.организација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          укупно за функцију 474 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,04 

    474     Пројекат-ДИЛС-лепота различитости           

      47.2 421 Стални трошкови 0,00 0,00 32.025,00 32.025,00 0,00 

      47.3 423 Услуге по уговору 0,00 0,00 203.700,00 203.700,00 0,00 

      47.4 426 Материјал 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 

      47.5 495 Машине и опрема (512) 0,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 

          Извори за функцију 474           

        01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00   

        04 Донације од међунар.организација 0,00 0,00 508.725,00 508.725,00 0,00 

          укупно за функцију 474 0,00 0,00 508.725,00 508.725,00 0,00 

    412     Општи послови по питању рада           

      48 411 Плате, додаци и накнаде запослених 0,00 0,00 108.430,00 108.430,00 0,02 

      48.1 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0,00 0,00 19.409,00 19.409,00 0,00 
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      48.2 415 Накнаде за запослене 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

      48.3 426 Материјал 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

      48.4 424 Специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

      48.5 465 Остале дотације и трансфери 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,29 

          Извори финансирања за функцију 412           

        01 Приход од буџета 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,58 

        04 Донације од међунар.организација 0,00 0,00 151.839,00 151.839,00   

          Укупно за функцију 412: 4.000.000,00 4.000.000,00 151.839,00 4.151.839,00 0,58 

    250     Одбрана некласификована на другом месту           

      49 423 Услуге по уговору 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,02 

      49.1 425 Текуће поправке зграде и опреме 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,02 

      49.2 426 Материјал 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,02 

      49.3 511 Улагања у основна средства 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,02 

          Извори финансирања за функцију 250           

        01 Приход из буџета 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,02 

          Укупно за функцију 250: 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,02 

    350     Јавни ред и безбедност-истраж.и развој           

      50 423 Услуге по уговору 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01 

      51 512 Основна средства 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01 

          Извори финансирања за функцију 350           

        01 Приход од буџета 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

          Укупно за функцију 350: 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

          Укупно глава 1.04 94.708.812,00 112.324.752,00 16.237.129,00 128.561.881,00 15,14 

  1.05       СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ           

    110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови       

      52 499 Издвајања у сталну резерву 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,07 

      53 499 Текућа резерва 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,74 

          Извори финансирања за функцију 110:           

        01 Приходи из буџета           

          Укупно за функцију 110:                 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,81 

  1.06       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ           

    912     Основно образовање           

      54 463 ОШ''Вук Караџић'' Бач 13.341.254,00 13.341.254,00 0,00 13.341.254,00 1,80 

      55 463 ОШ''Алекса Шантић'' Вајска 12.158.747,00 12.158.747,00 0,00 12.158.747,00 1,64 

      56 463 ОШ''Јан Колар'' Селенча 13.898.296,00 13.898.296,00 0,00 13.898.296,00 1,87 

      57 463 ОШ''Иво Лола Рибар'' Плавна 4.995.614,00 4.995.614,00 0,00 4.995.614,00 0,67 
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      58 463 ОШ''Моша Пијаде'' Бачко Ново Село 4.347.574,00 4.347.574,00 0,00 4.347.574,00 0,59 

          Извори финансирања за функцију 912           

        01 Приход од буџета 48.741.485,00 48.741.485,00 0,00 48.741.485,00 6,57 

          Укупно за функцију 912: 48.741.485,00 48.741.485,00 0,00 48.741.485,00 6,57 

  1.07       СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ           

    920     Средње образовање           

        463 Средња пољопривредна школа 2.792.700,00 2.792.700,00 1.585.000,00 4.377.700,00 0,38 

      61   Извори финансирања за функцију 920           

        01 Приход од буџета 2.792.700,00 2.792.700,00 0,00 2.792.700,00 0,38 

        04 Сопствени приходи 0,00 0,00 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00 

          Укупно за функцију 920: 2.792.700,00 2.792.700,00 1.585.000,00 4.377.700,00 0,38 

  1.08       ПУ"Колибри" Бач           

    911     Предшколско образовање           

      63 411 Плате, додаци и накнаде запослених 18.966.943,00 18.966.943,00 4.741.736,00 23.708.679,00 2,56 

      64 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.395.086,00 3.395.086,00 848.771,00 4.243.857,00 0,46 

      65 413 Накнаде у натури 165.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,02 

      66 414 Социјална давања запосленима 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,01 

      67 415 Накнада за запослене (превоз с посла и на посао) 339.550,00 339.550,00 0,00 339.550,00 0,05 

      67.1 416 Награде и бонуси- јубиларне награде 216.005,00 216.005,00 0,00 216.005,00   

      68 421 Стални трошкови 4.699.000,00 4.699.000,00 0,00 4.699.000,00 0,63 

      69 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      70 423 Услуге по уговору 207.200,00 207.200,00 0,00 207.200,00 0,03 

      71 424 Специјализоване услуге 569.300,00 569.300,00 0,00 569.300,00 0,08 

      72 425 Текуће поправке и одржавање  250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

      73 426 Материјал 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,05 

      74 472 Накнаде из буџета за децу 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,29 

      75 482 Порези,обавезне таксе и казне 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

      76 495 Ос.средст.-зграде и грађевински објекти (511) 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

      77 495 Опрема (512) 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

          Извори финансирања за функцију 911           

        01 Приход од буџета 31.808.084,00 31.808.084,00 0,00 31.808.084,00 4,29 

        04 Сопствени приходи     5.590.507,00 5.590.507,00 0,00 

          Укупно за функцију 911: 31.808.084,00 31.808.084,00 5.590.507,00 37.398.591,00 4,29 

  1.09       НБ"Вук Караџић" Бач           

    820     Услуге културе           

      78 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.841.108,00 2.841.108,00 464.000,00 3.305.108,00 0,38 
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      79 412 Социјални доприноси на терет послодавца 508.560,00 508.560,00 83.056,00 591.616,00 0,07 

      80 413 Накнаде у натури 23.300,00 23.300,00 15.000,00 38.300,00 0,00 

      81 414 Социјална давања запосленима 80.000,00 80.000,00 30.000,00 110.000,00 0,01 

      81.1 415 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 305.000,00 305.000,00 0,00 305.000,00 0,04 

      82 421 Стални трошкови 4.176.000,00 4.176.000,00 27.000,00 4.203.000,00 0,56 

      83 422 Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 70.000,00 100.000,00 0,00 

      84 423 Услуге по уговору 1.002.000,00 1.002.000,00 60.000,00 1.062.000,00 0,14 

      85 424 Специјализоване услуге 1.010.000,00 1.010.000,00 150.000,00 1.160.000,00 0,14 

      86 425 Текуће поправке и одржавање 425.000,00 775.000,00 0,00 775.000,00 0,10 

      87 426 Материјал 147.000,00 147.000,00 18.000,00 165.000,00 0,02 

      88 482 Порези, обавезне таксе и казне 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

      89 495 Ос.ср.-зграде и грађевински објекти (511) 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,04 

      90 495 Опрема (512) 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,04 

      91 495 Нематеријална имовина (515) 150.000,00 150.000,00 20.000,00 170.000,00 0,02 

          Извори финансирања за функцију 820           

        01 Приход од буџета 11.333.968,00 11.683.968,00 0,00 11.683.968,00 1,57 

        04 Сопствени приходи     937.056,00 937.056,00 0,00 

          Укупно за функцију 820: 11.333.968,00 11.683.968,00 937.056,00 12.621.024,00 1,57 

    820     ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ           

      92 481 КУД''Младост'' Бач 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,11 

      93 481 Хор ''Невен'' Бач 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,02 

      94 481 КУД''Јан Колар'' Селенча 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

      95 481 Хор ''Звона'' Селенча 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,02 

      96 481 Хор"Озвена" Селенча 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      97 481 КУД ''Дунавац'' БН Село 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      98 481 ХКУД ''Дукат'' Вајска 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      99 481 ХКУПД ''Мостонга'' Бач 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      100 481 ХКУПД '' Матош '' Плавна 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      100.1 481 ХКПУ " Зора" 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      101 481 МКУД ''Уњи Бернардин'' Бач 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      102 481 МКУД ''Различак" Вајска 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      103 481 КУД "Палона'' Плавна 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      104 481 Матица словачка у Југославији 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      105 481 Фонд за очување културно истор.баштине Векови Бача-трансфер 2.080.000,00 2.080.000,00 1.388.000,00 3.468.000,00 0,28 

          Извори финансирања за функцију 820           

        01 Приход од буџета 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,52 
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          Укупно за функцију 820 3.840.000,00 3.840.000,00 1.388.000,00 5.228.000,00 0,52 

          Свега за функцију 820: 15.173.968,00 15.523.968,00 2.325.056,00 17.849.024,00 2,09 

  1.10       ЈП"Радио Бачка" Бач           

    830     УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА           

      106 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.024.412,00 5.010.841,00 0,00 5.010.841,00 0,68 

      107 412 Социјални доприноси на терет послодавца 899.369,00 896.940,00 0,00 896.940,00 0,12 

      108 413 Накнаде у натури 134.000,00 134.000,00 0,00 134.000,00 0,02 

      109 414 Социјална давања запосленима 255.000,00 255.000,00 0,00 255.000,00 0,03 

      110 415 Накнаде за запослене 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,01 

      111 416 Награде и бонуси 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

      112 421 Стални трошкови 625.500,00 625.500,00 0,00 625.500,00 0,08 

      113 422 Трошкови путовања 435.000,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,06 

      114 423 Услуге по уговору 984.000,00 984.000,00 0,00 984.000,00 0,13 

      115 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      116 425 Текуће поправке и одржавање 201.000,00 201.000,00 0,00 201.000,00 0,03 

      117 426 Материјал 165.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,02 

      118 482 Порези,обавезне таксе и казне 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

      120 495 Опрема (512) 563.000,00 808.000,00 0,00 808.000,00 0,11 

          Извори финансирања за функцију 830           

        01 Приход од буџета 9.681.281,00 9.910.281,00 0,00 9.910.281,00 1,34 

        04 Сопствени приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно за функцију 830: 9.681.281,00 9.910.281,00 0,00 9.910.281,00 1,34 

  1.11       ФИЗИЧКА КУЛТУРА           

    810     Услуге рекреације и спорта           

      122 463 Спортски савез општине Бач 7.765.368,00 8.965.368,00 0,00 8.965.368,00 1,21 

          Извори финансирања за функцију 810           

        01 Приход од буџета 7.765.368,00 8.965.368,00 0,00 8.965.368,00 1,21 

          Укупно за функцију 810: 7.765.368,00 8.965.368,00 0,00 8.965.368,00 1,21 

  1.12       ЈП СРЦ"Бачка Тврђава" Бач           

    860     Рекреација, спорт култура неклас.на др.месту           

      123 411 Плате запослених 2.354.464,00 2.184.550,00 0,00 2.184.550,00 0,29 

      124 412 Социјални доприноси на терет послодавца 421.450,00 391.028,00 0,00 391.028,00 0,05 

      125 421 Стални трошкови 1.972.000,00 1.972.000,00 0,00 1.972.000,00 0,27 

      126 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01 

      127 423 Услуге по уговору 620.000,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,08 

      128 424 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 
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      129 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      130 426 Материјал 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

      131 495 Опрема (512) 500.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,11 

      131.1 495 Залихе(523) 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,08 

          Извори финансирања за функцију 860           

        01 Приход од буџета 7.017.914,00 7.167.578,00 0,00 7.167.578,00 0,97 

          Укупно за функцију 860: 7.017.914,00 7.167.578,00 0,00 7.167.578,00 0,97 

  1.13       СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА           

    090     Социјална заштита некв. на другом месту           

      132 463 Центар за социјални рад 9.708.193,00 9.708.193,00 0,00 9.708.193,00 1,31 

          -за зараде 741.193,00 741.193,00 0,00 741.193,00 0,10 

          -за социјална давања 2.447.000,00 2.447.000,00 0,00 2.447.000,00 0,33 

          -помоћ избеглицама 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,43 

          -помоћ пензионерима 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

          -геронто домаћице 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

          -остали трошкови 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,02 

          Извори финансирања за функцију 090           

        01 Приход од буџета 9.708.193,00 9.708.193,00 0,00 9.708.193,00 1,31 

          Укупно за функцију 090: 9.708.193,00 9.708.193,00 0,00 9.708.193,00 1,31 

  1.14       ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ           

    620     Развој заједнице           

      133 411 Плате запослених 7.702.000,00 6.235.274,00 0,00 6.235.274,00 0,84 

      134 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.378.658,00 1.122.320,00 0,00 1.122.320,00 0,15 

      135 413 Накнаде у натури 33.760,00 33.760,00 0,00 33.760,00 0,00 

      136 414 Социјална давања запосленима 600.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,10 

      137 415 Накнада за запослене  303.840,00 353.840,00 0,00 353.840,00 0,05 

      138 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 229.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      139 421 Стални трошкови 1.043.940,00 1.043.940,00 0,00 1.043.940,00 0,14 

      140 422 Трошкови путовања 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,02 

      141 423 Услуге по уговору 10.550.400,00 7.750.400,00 0,00 7.750.400,00 1,04 

      142 424 Специјализоване услуге 18.810.100,00 29.800.100,00 0,00 29.800.100,00 4,02 

      143 425 Текуће поправке и одржавање 252.070,00 252.070,00 0,00 252.070,00 0,03 

      144 426 Материјал 527.400,00 557.390,00 0,00 557.390,00 0,08 

      145 441 Отплата домаћих камата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      146 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01 

      147 495 Осн.средс.-зграде и грађевински објекти (511) 304.500.000,00 304.550.000,00 0,00 304.550.000,00 41,04 
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      148 495 Опрема (512) 465.000,00 465.000,00 0,00 465.000,00 0,06 

      149 495 Издаци за природну имовину (541) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,34 

          Извори финансирања за функцију 620         0,00 

        01 Приход од буџета 349.127.158,00 355.644.094,00 0,00 355.644.094,00 47,92 

        04 Сопствени приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно за функцију 620: 349.127.158,00 355.644.094,00 0,00 355.644.094,00 47,92 

  1.15       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ           

    473     Туризам           

      150 411 Плате запослених 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,19 

      151 412 Социјални доприноси на терет послодавца 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

      152 413 Накнаде у натури 73.800,00 73.800,00 0,00 73.800,00 0,01 

      153 415 Накнаде за запослене  10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

      154 421 Стални трошкови 165.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,02 

      155 422 Трошкови путовања 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

      156 423 Услуге по уговору 609.000,00 609.000,00 231.000,00 840.000,00 0,08 

      157 424 Специјализоване услуге-манифестације 260.000,00 260.000,00 160.000,00 420.000,00 0,04 

      158 425 Текуће поправке и одржавање 28.000,00 128.000,00 0,00 128.000,00 0,02 

      159 426 Материјал 140.000,00 140.000,00 25.000,00 165.000,00 0,02 

      160 495 Пројектно планирање 511 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,04 

      161 495 Опрема (512) 41.000,00 191.000,00 29.000,00 220.000,00 0,03 

      161.2 495 Залихе(523) 30.000,00 80.000,00 300.000,00 380.000,00 0,01 

          Извори финансирања за функцију 473         0,00 

        01 Приход од буџета 3.396.800,00 3.696.800,00 0,00 3.696.800,00 0,50 

        04 Сопствени приходи 0,00 0,00 745.000,00 745.000,00 0,00 

          Укупно за функцију 473: 3.396.800,00 3.696.800,00 745.000,00 4.441.800,00 0,50 

  1.16       ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ           

    160     
Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту           

          МЗ БАЧ           

      162 411 МЗ Бач-плате запослених 730.000,00 695.720,00 712.000,00 1.407.720,00 0,09 

      163 412 МЗ Бач-соц.доп.на терет послодавца 133.500,00 124.535,00 128.000,00 252.535,00 0,02 

      164 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

      165 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 

      166 417 Накнаде члановима савета 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,05 

      167 421 Стални трошкови 2.338.000,00 2.338.000,00 0,00 2.338.000,00 0,32 

      168 422 Трошкови путовања 10.000,00 10.000,00 35.000,00 45.000,00 0,00 

      169 423 Услуге по уговору 1.470.000,00 670.000,00 120.000,00 790.000,00 0,09 
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      170 424 Специјализоване услуге 5.150.000,00 6.476.000,00 1.400.000,00 7.876.000,00 0,87 

      171 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00 30.000,00 130.000,00 0,01 

      172 426 Материјал 910.000,00 910.000,00 85.000,00 995.000,00 0,12 

      173 481 Донације-трансфери 860.000,00 860.000,00 5.000,00 865.000,00 0,12 

      175 482 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

      176 495 Зграда и грађ.објекти 511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      177 495 Улагања у ос.средства 512 150.000,00 180.000,00 10.000,00 190.000,00 0,02 

      178 495 Остале некретнине и опрема 513 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      179 611 Отплате главнице гл.кредиторима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно МЗ Бач: 12.306.500,00 12.819.255,00 3.050.000,00 15.869.255,00 1,73 

    160     МЗ БОЂАНИ           

      181 411 МЗ Бођани-плате запослених 616.102,00 616.102,00 0,00 616.102,00 0,08 

      182 412 МЗ Бођани-соц.доп.на терет послодавца 110.288,00 110.288,00 0,00 110.288,00 0,01 

      183 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      184 421 Стални трошкови 960.750,00 960.750,00 0,00 960.750,00 0,13 

      185 422 Трошкови путовања 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

      186 423 Услуге по уговору 921.700,00 921.700,00 0,00 921.700,00 0,12 

      187 424 Специјализоване услуге 542.750,00 542.750,00 0,00 542.750,00 0,07 

      188 425 Текуће поправке и одржавање 420.000,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,08 

      189 426 Материјал 290.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,04 

      190 472 Дотације 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      191 495 Зграде и гр.објекти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно МЗ Бођани: 3.986.590,00 4.186.590,00 0,00 4.186.590,00   

    160     МЗ БАЧКО НОВО СЕЛО           

      192 411 МЗ БН Село-плате запослених 571.247,00 571.247,00 0,00 571.247,00 0,08 

      193 412 МЗ БН Село-соц.доп.на терет послодавца 102.249,00 102.249,00 0,00 102.249,00 0,01 

      194 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

      195 421 Стални трошкови 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,09 

      196 422 Трошкови путовања 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,01 

      197 423 Услуге по уговору 730.000,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,10 

      198 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,07 

      199 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 200.000,00 150.000,00 350.000,00 0,03 

      200 426 Материјал 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

      201 481 Дотације ост.непроф.институц. 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,03 

      202 495 Зграде и грађевински објекти (511) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно МЗ Бачко Ново Село: 3.508.496,00 3.508.496,00 150.000,00 3.658.496,00 0,47 
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    160     МЗ ВАЈСКА           

      203 411 МЗ Вајска-плате запослених 598.000,00 598.000,00 870.000,00 1.468.000,00 0,08 

      204 412 МЗ Вајска-соц.доп.на терет послодавца 108.000,00 108.000,00 158.000,00 266.000,00 0,01 

      205 414 Социјална давања запосленима 400.000,00 400.000,00 250.000,00 650.000,00 0,05 

      205.1 421 Стални трошкови 2.195.000,00 2.195.000,00 171.000,00 2.366.000,00 0,30 

      206 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 55.000,00 105.000,00 0,01 

      207 423 Услуге по уговору 110.000,00 110.000,00 101.000,00 211.000,00 0,01 

      208 424 Специјализоване услуге 30.000,00 100.000,00 5.000,00 105.000,00 0,01 

      209 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00 145.000,00 1.145.000,00 0,13 

      210 426 Материјал 190.000,00 190.000,00 90.000,00 280.000,00 0,03 

      211 472 Накнаде за образовање и спорт 100.000,00 100.000,00 75.000,00 175.000,00 0,01 

      211.1 495 Зграде и грађевински објекти (511) 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      211.2 495 Машине и опрема (512) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно МЗ Вајска: 4.881.000,00 4.951.000,00 1.920.000,00 6.871.000,00 0,67 

    160     МЗ ПЛАВНА           

      212 411 МЗ Плавна-плате запослених 659.964,00 659.964,00 0,00 659.964,00 0,09 

      213 412 МЗ Плавна-соц.доп.на терет послодавца 118.140,00 118.140,00 0,00 118.140,00 0,02 

      213.1 416 Награде и бонуси- јубиларне награде 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00   

      214 421 Стални трошкови 810.000,00 810.000,00 50.000,00 860.000,00 0,11 

      215 422 Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 

      216 423 Услуге по уговору 950.000,00 850.000,00 50.000,00 900.000,00 0,11 

      216.1 424 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00 10.000,00 210.000,00 0,03 

      217 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00 80.000,00 380.000,00 0,04 

      218 426 Материјал 360.000,00 360.000,00 50.000,00 410.000,00 0,05 

      219 481 Донације-трансфери 170.000,00 270.000,00 50.000,00 320.000,00 0,04 

      220 495 Зграде и грађевински објекти (511)   0,00 0,00 0,00 0,00 

          Укупно МЗ Плавна: 3.798.104,00 3.798.104,00 300.000,00 4.098.104,00 0,51 

    160     МЗ СЕЛЕНЧА           

      221 411 МЗ Селенча-плате запослених 746.140,00 746.140,00 249.000,00 995.140,00 0,10 

      222 412 МЗ Селенча-соц.доп.на терет послодавца 133.560,00 133.560,00 45.000,00 178.560,00 0,02 

      223 413 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      224 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 

      225 415 Накн.трошкова за запослене 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      226 421 Стални трошкови 1.360.000,00 1.590.000,00 165.000,00 1.755.000,00 0,21 

      227 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 

      228 423 Услуге по уговору 650.000,00 770.000,00 100.000,00 870.000,00 0,10 
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      229 424 Специјализоване услуге 1.610.000,00 1.020.000,00 280.000,00 1.300.000,00 0,14 

      230 425 Текуће поправке и одржавање 1.200.000,00 1.320.000,00 300.000,00 1.620.000,00 0,18 

      231 426 Материјал 300.000,00 320.000,00 150.000,00 470.000,00 0,04 

      232 481 Дотац.невладине организац. 300.000,00 400.000,00 200.000,00 600.000,00 0,05 

      233 482 Порези и обавезне таксе 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

      234 495 Зграде и грађ.објекти (511) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      235 495 Машине и опрема (512) 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      235.1 495 Остале некретнине и опрема 513 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00   

          Укупно МЗ Селенча: 6.499.700,00 6.499.700,00 1.765.000,00 8.264.700,00 0,88 

          Извори финансирања за функцију 160:           

        01 Приход од буџета 34.980.390,00 35.763.145,00   35.763.145,00 4,82 

        04 Сопствени извори 0,00 0,00 7.185.000,00 7.185.000,00 0,00 

          Укупно за функцију 160: 34.980.390,00 35.763.145,00 7.185.000,00 42.948.145,00 4,82 

  1.17       ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ           

    760     Здравство некласификовано на другом месту           

      236 463 Дом здравља Бач-трансфер 3.800.000,00 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00 0,56 

          Извори финансирања за функцију 760           

        01 Приход од буџета 3.800.000,00 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00 0,56 

          Укупно за функцију 760: 3.800.000,00 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00 0,56 

  1.18       ДОТАЦИЈА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА           

    110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови           

      237 481 Црвени крст 400.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,02 

      238 481 Удружење жена ''Колевка Бачке'' Бач 250.000,00 255.144,00 0,00 255.144,00 0,03 

      239 481 Удружење жена "Рука -Руци" Плавна 45.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 0,01 

      240 481 Удружење жена ''Дуга'' Селенча 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      241 481 Удружење жена ''Сунцокрет'' Вајска 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      242 481 Удружење жена "Плавна" Плавна 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      243 481 Културно етнолошки клуб"Искон" Бач 150.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      244 481 Удр.за развој рур. и еко туризма"Бач у срцу Бачке" 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

      244.1 481 НВО "Дунав" Бачко Ново Село 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,01 

      245 481 Завичајно удружење крајишких срба "П.Кочић" Бач 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

      246 481 Удружење грађана "Трагови шокаца" 45.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      247 481 Удружење грађана"Пријатељи деце Бача"Бач 200.000,00 195.000,00 0,00 195.000,00 0,03 

      248 481 Удружење омладине "Ентер" 70.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 0,01 

      248.1 481 Удружење српско руског пријат. "Владивосток" 45.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

      249 481 Удружење грађана рома и румуна ''Младост'' Вајска 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 
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      250 481 Удружење голубара ''Тврђава'' Бач 27.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 

      251 481 ОО СУБНОР-а Бач 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      252 481 Савез инвалида рада- ОО Бач 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      253 481 Удружење пчелара ''Мостонга'' Бач 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 

      254 481 Удружење пензионера 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      255 481 Савез мултиплесклерозе 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01 

      256 481 Савез слепих Војводине 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      257 481 Удружење дистрофичара 20.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      258 481 Удружење оболелих од церебралне парализе 20.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      259 481 Друштво за борб.против шећерне болести општ.Бач 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

      260 481 Радио клуб Никола Тесла 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 

      261 481 Дот.парламентар.политичк.стран. (ДС,СНС,СПС,ПУПС,ЛСВ,СРС) 467.000,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 0,14 

      262 481 Историјски архив Сомбор 10.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

      263.1 481 Удружење занеговање културе, традиције и ум.Селенча 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,04 

      263 481 Општински ватрогасни савез 250.000,00 575.000,00 0,00 575.000,00 0,08 

          Извори финансирања за функцију 110:           

        01 Приход од буџета 2.926.000,00 3.740.144,00 0,00 3.740.144,00 0,50 

          Укупно за функцију 110:                 2.926.000,00 3.740.144,00 0,00 3.740.144,00 0,50 

    840     Верске и друге услуге заједнице           

      264 481 Дотације невл.орг.- Верске заједнице 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

          Извори финансирања за функцију           

        01 Приход од буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

          Укупно за функцију : 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

  1.19       Буџетски фонд за заштиту животне средине           

    500     Заштита животне средине           

      265 423 Заштита животне средине 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

          Извори финансирања за функцију 500           

        01 Приход од буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

          Укупно за функцију 500: 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

  1.20       Пољопривреда,шумарство, лов и риболов           

    482     Развој пољопривреде,шумарства,лов и риболов           

      266 621 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

      267 424 Специјализоване услуге 4.250.000,00 43.572.000,00 0,00 43.572.000,00 5,87 

          Извори финансирања за функцију 482           

        01 Приход од буџета 4.250.000,00 45.572.000,00 0,00 45.572.000,00 6,14 

          Укупно за функцију 482: 4.250.000,00 45.572.000,00 0,00 45.572.000,00 6,14 
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          СВЕГА РАЗДЕО 1 689.103.915,00 742.139.354,00 33.667.692,00 775.807.046,00 100,00 

          
УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА: 689.103.915,00 742.139.354,00 33.667.692,00 775.807.046,00 100,00 

 

 

Број: 011-38/2013-I 

            У Бачу, 11. априла  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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52. 

 
На основу чл. 79. и 92. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/2012), и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (,, Сл. 

лист Општине Бач”, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина општине Бач на 

својој XIII седници одржаној дана 11.  априла 2013. године,  доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 Општина Бач ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета Општине Бач за 2012 годину. 

 

 

Члан 2. 

Завршни рачун буџета Општине Бач за 2012. годину, сагласно члану 1. ове Одлуке, 

треба да садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1) до 9) 

члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања 

(“Службени гласник РС”, бр. 51/07 и 14/08- испр. ) 

 

 

Члан 3. 

Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета за 2012. годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност. 

 

 

Члан 4. 

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

општине Бач. 

 

 

 

Број: 011-39/2013-I 

            У Бачу, 11. априла  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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53. 
 

На основу члана 86. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 и 24/11) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач (“Сл. лист Општине Бач”, бр. 

16/2008 , 2/2010 ,14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XIII седници одржаној 

дана 11. априла 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СЕЛЕНЧА У К.О.  СЕЛЕНЧА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се за грађевинско земљиште изван граница градског грађевинског 

земљишта насељеног места Селенча у к.о. Селенча одређује земљиште чија је намена 

одређена Урбанистичким пројектом комплекса за складиштење и прераду воћа у Селенчи 

(“Службени лист општине Бач”, бр. 6/2002). 

 

Члан 2. 

 Земљиште које се одређује за грађевинско земљиште изван граница грађевинског 

земљишта насељеног места Селенча, налази се у: 
 

 1. К.О. СЕЛЕНЧА 
 

 I Граница грађевинског земљишта изван граница градског грађевинског земљишта полази 

од тачке 1 која је дефинисана као северна међа парцела 1430/4 и 1431/1. 

 Са тачке 1 граница се простире на југ пратећи источну границу парцеле 1430/4 до тромеђе 

парцела 1430/4, 1431/1 и 1428 (пут Бач - Селенча), где је дефинисана преломна тачка 2. 

 Од тачке 2 граница се ломи на исток пратећи северну границу парцеле пута 1428 да би на 

дужини од 87,0 м дефинисала преломну тачку 3. 

 Након тачке 3 граница се под правим углом ломи на југ сече парцелу пута 1428 и 1427, да 

би на јужној граници парцеле пута 1427 дефинисала преломну тачку 4. 

 Са тачке 4 граница се ломи на запад, прати јужну границу парцеле пута 1427 и на дужини 

од приближно 194,0 м дефинише преломну тачку 5. 

 Са тачке 5 граница се под правим углом ломи на север сече парцеле 1427 и 1428 да би на 

северној граници парцеле пута 1428 дефинисала преломну тачку 6. 

 Од тачке 6 граница се ломи на исток прате северну границу пута 1428 до тромеђе парцела 

1428, 1430/2 и 1430/3 која дефинише преломну тачку 7. 

 Након тачке 7 граница се ломи на север пратећи западну границу парцеле 1430/3 да би на 

тромеђи парцела 1430/3, 1430/2 и пољског пута дефинисала преломну тачку 8. 

 Са тачке 8 граница се ломи на исток пратећи северну границу парцела 1430/3 и 1430/4 до 

почетне тачке 1 описа границе обухвата УП-а. 

 У граници обухвата су целе парцеле 1439/3, 1430/4 и делови парцела 1428 и 1427. 

 

Члан 3. 

 Описана граница грађевинског земљишта изван граница градског грађевинског 

земљишта насељеног места Селенча у к.о. Селенча из члана 2. Одлуке обухвата изграђене и 

неизграђене грађевинске парцеле. 

 

Члан 4. 

Проглашењем земљишта за грађевинско земљиште у грађевинском подручју, не 

мења се облик својине на описаном земљишту. 
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Члан 5. 

 За коришћење и уређивање грађевинског земљишта у грађевинском подручју плаћају 

се накнаде, које се утврђују посебном Одлуком. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Бач”. 

 

Број: 011-40/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
____________________ 

54. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. и тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник РС” број 129/2007), члана 6. став 1. тачка 3. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (“Службени гласник РС”, број: 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 40. став 1. 

тачка 3. и тачка 14. Статута Општине Бач (“Сл. лист општине Бач” број 16/2008, 2/2010,  

14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XIII седници  одржаној дана                   

11.  априла 2013.  године,  донела је 

 

О Д Л У К У   

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
 

Члан 1. 

У таксеној тарифи локалних комуналних такси, Тарифни број: 4 Одлуке о локалним 

комуналним таксама („Сл. лист Општине Бач“, број: 3/2013) иза тачке 6. додаје се следећа 

тачка: 

 7.  За већ постављене, као и за постављање нових електричних стубова високог и ниског 

напона по једном стубу, по једном објекту трансформаторских станица, једном телефонском 

стубу и ормарићу, једном стубу кабловске телевизије и других сличних обејката такса се 

утврђује месечно и то према табели: 
Р.Б. О Б Ј Е К А Т И З Н О С у динарима 

1. Електрични стуб високог и ниског напона 150,00 

2. Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 10/0,4 кV 4.500,00 

3. Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 35/10кV 25.000,00 

4. Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 110/10 кV 75.000,00 

5. Телефонски стуб 150,00 

6. Ормарић Телеком МСАН 4.500,00 

7. Стуб кабловске телевизије 150,00 
  

Члан 2. 

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

општине Бач“. 

Број: 011-41/2013-I 

            У Бачу, 11. априла  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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55. 
 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/11), као и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ , број 16/2008, 

2/2010, 14/2012 и 1/2013), на XIII седници Скупштине општине Бач, која је одржана дана 11. 

априла 2013. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима, 

доноси 

 

            

ОДЛУКУ  

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА” БАЧ 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног  комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, 

које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 67378/2005 од 14. 

јула 2005. године, ставља се ван снаге Одлука о оснивању ЈКП „Тврђава“ Бач,број: 020-5/91-I 

од дана 29. марта 1991. године (''Службени лист oпштине Бач'', број: 1/91) и доноси се нови 

оснивачки акт. 

 

 Циљеви оснивања 

 

Члан 2. 

Јавно комунално предузеће  „Тврђава“ Бач ( у даљем тексту: јавно предузеће) 

основанo je и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности: снабдевања водом за 

пиће крајњих корисника, пружања услуга пречишћавања и одвођења отпадних вода; 

одржавања канализације за одвођење атмосферских вода; одржавања чистоће на површинама 

јавне намене и управљање гробљем, као делатностима од општег интереса. 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног  предузећа у обављању делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

-  назив и седиште оснивача; 

-  пословно име и седиште; 

-  претежна делатност; 

-  права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу  и предузећа према  

оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања; 

 -  заступање и представљање; 
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 -  износ основног капитала; 

-  органи предузећа; 

-  имовина која се не може отуђити; 

-  располагање (отуђење и прибављање) ствари  у јавној својини; 

-  заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се 

оснива Јавно комунално предузеће ''Тврђава“ Бач. 

     
   

II.  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног комуналног предузећа 

 

Члан 4. 

Оснивач Јавног предузећа је: Општина Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2, матични 

број: 08012814. 

Права оснивача врши Скупштина општине, а у случајевима утврђеним овом Одлуком 

извршни орган Скупштине. 

 

Правни статус јавног комуналног предузећа 

 

Члан 5. 

Јавно комунално предузеће ''Тврђава“ Бач  има статус правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

Јавно комунално предузеће ''Тврђава“ Бач  у правном промету са трећим лицима има 

сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Члан 6. 

  Јавно предузеће је основано и послује у складу са Законом којим се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

  Јавно комунално предузеће ''Тврђава“ Бач  уписано  је у регистар Агенције за 

привредне регистре Решењем бр. 67378/2005 од 14. јула 2005. године. 

 

Одговорност за обавезе јавног комуналног предузећа 

 

Члан 7. 

  Јавно комунално предузеће ''Тврђава“ Бач  за своје обавезе одговара целокупном 

својом имовином. 

  Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Тврђава“ Бач , осим у 

случајевима прописаним законом. 

 

Заступање и представљање јавног комуналног предузећа 

 

Члан 8. 

  Јавно комунално предузеће ''Тврђава“ Бач заступа и представља директор без 

ограничења. 

 

 

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног комуналног предузећа 
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Члан 9. 

  Пословно име предузећа је: Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач (у даљем 

тексту: Јавно предузеће) 

  Скраћено пословно име је ЈКП „Тврђава“ Бач.  

  О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз 

сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

  Седиште Јавног предузећа је у Бачу, улица Маршала Тита број 73. 

  О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 11. 

  Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

  Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

 

IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 12. 

  Претежна делатност Јавног предузећа  је: 

   3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

 

  Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим 

делатностима уколико испуњава услове предвиђене законом и то: 
 

01 Пољопривреда и пратеће услужне делатности 
 

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

- гајење цвећа, резаног цвећа и пупољака 
 

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака 

- гајење новогодишњих и украсних јелки 
 

01.3  Гајење садног материјала 

- гајење садница 

- гајење украсних биљака, укључујући биљке с бусеном 

- делатност расадника, осим расадника за пошумљавање 
 

02.1 Гајење шума и остале шумске делатности 

- узгој шума: садња, расађивање, пресађивање, проређивање и заштита 

шума и шумских појасева 

- подизање ниског растиња, подизање засада целулозног дрвета и дрвета 

за огрев 

- делатност расадника 
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02.20 Сеча дрвећа 
 

20.13 Производња осталих основих неорганиских хемикалија 

 - производња дестиловане воде 
 

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 

 - производња опеке, плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, 

цеви, стубова и др. 
 

23.63 Производња свежег бетона 

 - производња свежег и суво мешаног бетона и малтера 
 

25.62Машинска обрада метала 

 - бушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање, летовање, 

развртање, равнање, тестерисање, оштрење, брушење, заваривање, спајање и 

други радови на металним деловима 
 

33.11 Поправка металних производа 

 - поправка металних цистерни, резервоара и контејнера, 

 - поправка и одржавање цеви и цевних инсталација, 

 - поправка заваривањем и лемљењем 
 

33.12 Поправка машина 

 - поправка и одржавање индустријских машина и опреме - оштрење или 

инсталирање, замена сечива и тестера у комерцијалним и индустријским 

машинама, или услуге заваривања (аутоматско, опште); поправка 

пољопривредних и других машина 
 

33.14 Поправка електричне опреме 
 

35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом 

 - дистрибуција и снабдевање гасоводним горивима свих врста 

гасоводом 
 

35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже 

 - продаја гаса корисницима преко гасоводне мреже 

35.30 Снабдевање паром и климатизација 

 - производња и дистрибуција паре и топле воде за грејање и у друге 

сврхе 
 

36.0  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде сакупљање воде из 

језера, река и бунара са извора и сл. 

 - сакупљање кишнице, 

 - пречишћавање воде, 

 - обрада воде у индустријске и друге сврхе, 

 - десалинизација морске или подземне воде као главна активност у 

производњи воде 

 - дистрибуција воде цевоводом, возилом - цистерном или на други 

начин 

 - рад канала за наводњавање 
 

 37.0 Уклањање отпадних вода 

- рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода 

- сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других 

отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, 

колектора, покретних танкова или других видова транспорта 

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и 

канализационих јама, одржавање хемијских тоалета 
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- обрада/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и 

индустријске отпадне воде и воде из базена за купање) применом 

физичких, хемијских и биолошких процеса, 

- одржавање и чишћење  одводних канала и дренажа, укучујући и 

деблокирање одвода 
 

38.1 Сакупљање отпада 

38.11 Сакупљање отпада који није опасан 

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, 

као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере 

што може бити мешавина материјала који се могу поново употребити 

- сакупљање рециклабилних материјала, 

- сакупљање отпада са јавних површина 

- сакупљање грађевинског отпада, 

- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак 

- сакупљање текстилног отпада 

- активности у трансфер станицама за неопасан отпад 
 

38.12 Сакупљање опасног отпада 

- билошки опасан отпад 
 

38.2 Третман и одлагање отпада 
 

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 

ова делатност обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и 

неопасног отпада који није чврст 

- рад депонија неопасног отпада 

- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или 

инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за 

производњу електричне енергије или паре, компоста, замена за горива, 

биогас, пепео или други производи за даљу употребу, 

- третман органског отпада за одлагање 
 

38.22 Третман и одлагање опасног отпада 

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог 

контаминнираног отпада 
 

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала 

ова делатност обухвата прераду металног и неметалног отпада иотпадака и 

остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске 

процесе трансформације. Такође укључује поновну употребу материјала из 

токова отпада у форми: 

1) сепарације и разврставање материјала који се могу поновно употребити 

из токова неопасног оптада или 

2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново 

употребити, као папир, пластика, искоришћене лименке и метали у 

различите категорије 
 

41 Изградња зграда 
 

41.2 Изградња стамбених и нестамбених зграда 
 

42 Изградња осталих грађевина 
 

42.11 Изградња путева и аутопутева 

- изградња аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и 

пешаке, 
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- површинске радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или 

тунелима: асфалтирање путева, бојење и обележавање ознака на путевима и 

постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 

- изградња аеродромских писта 
 

42.2 Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова 
 

42.21 Изградња цевовода 

- изградња цевовода за транспортовање течности и изградња међусобно 

повезаних зграда и грађевина која чине саставни део тих ситема, 

- изградња осталих грађевина за: цевоводе за пренос на велике даљине и 

градске цевоводе (међумесни и локлани цевоводи), главне доводе и мрежу, 

системе за новодњавање (канали), резервоаре 

- изградња одводних система (колектора), укључујући и поправке, 

постројења за депоновање отпадних вода, црпних станица 

- копање бунара 
 

42.9 Изградња осталих грађевина 
 

42.91 Изградња хидротехничких објеката 

- изградња водених путева, пристаништа, марина, устава као и извођење 

речних радова (утврђивање обала), брана и насипа,  

- ископавање (багеровање) водених путева 
 

43Специјализовани грађевински радови 
 

43.1 Рушење и припремање градилишта 
 

43.11 Рушење објеката 

ова делатност обухвата рушење и демонтажу зграда и других објеката 
 

43.12 Припремање градилишта 

- рашчишћавање градилишта, 

- земљани радови: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, 

уклањање стена, минирање и др 

- дренажни радови на градилишту 
 

43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем 
 

43.2 Инсталациони радови у грађевинарству 
 

43.22 Постављање водоводних канализационих, грејних и климатизационих система 

ова делатност обухвата инсталирање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизционих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке 

- постављање инсталације у зградама или другим грађевинама за водоводну или 

санитарну опрему 

- ископ канала за инсталационе радове 
 

43.3 Завршни грађевинско - занатски радови 
 

43.31 Малтерисање 
 

43.32 Уградња столарије 
 

43.33 Постављање подних и зидних облога 
 

43.34 Бојење и застакљивање 
 

43.39 Остали завршни радови 
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43.91 Кровни радови 
 

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови 

ова делатност обухвата специјализоване грађевинске радове који су 

заједнички за различите врсте грађевина а захтевају поседовање специјалних 

вештина или специјалне опреме за изградњу темеља (фундирање) укључујући 

побијање шипова, постављање изолације против влаге и хидроизолација, 

копање окна, армирање, зидање опеком и каменом, подизање димњака, 

индустријских пећи и др. 
 

45.20 Одржавањe и поправка моторних возила 
 

45.22 Трговина на велико цвећем и садницама 
 

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 

- трговина на велико металним и неметалним отпацима и остацима 

намењеним за рецилажу, укључујући сакупљање, сортирање, одвајање и 

расклапање коришћене робе (као што су аутомобили) ради добијања 

употребљивих делова, паковање и препакивање, складиштење и испоруку, али 

без стварног процеса прераде 

- трговина на велико старим папиром 

- демонтажа аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање 

и препродају употребљивих делова 
 

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кучћним 

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама 
 

47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама 
 

47.81 Трговина на мало храном, пићчима и дуванским производима на тезгама 

и пијацама 

 

47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацам, 

 

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 

 

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним 

системима 

- превоз до и од аеродрома и других путничких терминала 
 

49.41 Друмски превоз терета 
 

49.42 Услуге пресељења 
  

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

ова делатност обухвата активности у вези са копненим превозом путника, 

животиња или терета 

- рад објеката и опреме на терминалима, као што су железничке и 

аутобуске станице и станице за манипулисање теретом 

- пратећом активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) 

путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, 

зимског смештаја приколица и др 
 

58.2 Издавање софтвера 
 

58.29 Издавање осталих софтвера 
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62.01 Рачунско програмирање 
 

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије 
 

62.03 Управљање рачунарском опремом 
 

62.09 Остале услуге информационе технологије 
 

63.1 Обрада података, хостинг и стим повезане делтности, веб портали 
 

64.91 Финансијски лизинг 
 

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 
 

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина или управљање 

њима 
 

71.1Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање 
 

71.11 Архитектонска делатност 
 

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
 

81 Услуге одржавања објеката и околине 
 

81.2 Услуге чишћења 

ова делатност обухвата чишћење и одржавање свих врста зграда, 

специјализоване чишћење објеката или друго специјализовано чишћење 

индустријски машина, улица, цистерни и танкера. Ту спада и дезинфиковање 

зграда и уништавање штеточина у зградама, као и чишћење индустријских 

машина, сакупљање боца са улица и чишћење улица од снега и леда 

 

81.29 Услуге осталог чишћења 

- чишћење и одржавање базена 

- чишћење цистерни и танкера 

- дезинфекција објеката и уништавање штеточина 

- сакупљање и уклањање боца са улица 

- чишћење улица, уклањање снега и леда 

- делатности чишћења на другом месту непоменуте 

 

81.30 Услуге уређења и одржавање околине 

- уређење и одржавање паркова и вртова за: приватне куће и стамбене 

зграде, јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд), 

градске зелене површине и гробља, зеленило уз саобраћајнице (путеве, 

железничке проге, пловне канале, луке индустријске и пословне зграде), 

- уређење и одржавање зеленила спортских терена за: зграде (кровне баште, 

зеленила на фасадама, кућне баште итд.), спортске терене (фудбалски терени 

итд.) терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за 

рекреацију, обале око водених површина, заливи наизменична влажна места, 

вештачка - природна језера, базени, канали, речна корита, бавричка отпадна 

вода), 

- сађење дрвета за заштиту од буке, ветра, ерозије и др. 
 

82.99 Остале услужне активности подршке пословању 

- очитавање бројила за потрошњу воде, електричне енергије, гаса итд. 

- услуге наплате паркинга 

- непоменуте услужне активности пословања 
 

 



11. април 2013.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   број 9 – страна 294 
 

 

  

 

96.03 Погребне и сродне делатности 

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева: 

припрема лешева за сахрањивање, спаљивање и балзамовање и 

погребне услуге, услуге сахрањивања и спаљивања, 

изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на 

гробљу, 

- изнајмљивање и продавање гробних места и одржавање гробова и 

споменика 

 

    Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

  О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 

Јавно предузеће  може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

  техничке опремљености; 

  кадровске оспособљености; 

  безбедности и здравља на раду; 

  заштите и унапређења животне средине и других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 14. 

  Јавно предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности 

из члана 13. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

  Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 

обавезе и одговорности које има општина као оснивач према Јавном предузећу.   

  На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

  

 

V.   ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

 

Члан 15. 

  Основни капитал ЈП који ће у складу са Законом о поступку регистрације у агенцији 

за привредне регистре и Правилником о садржини регистра привредних субјеката и 

документацији потребној за регистрацију бити унет као регистрациони податак износи и то:  

 уписан новчани капитал – 100,00 РСД 

 уплаћен новчани капитал – 100,00 РСД на дан 09. април 2013. године 

 

  Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијским 

извештајима биће извршено у складу са законом о привредним друштвима и прописима 

којима се уређују регистрација привредних субјеката. 
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Имовина јавног предузећа 

 

Члан 16. 

  Имовину Јавног предузећа  чине право својине на покретним непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине. 

  Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа  са једне и општине као оснивача, са друге стране.  

 

Члан 17. 

  Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са 

законом и актима Скупштине општине. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 18. 

  О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општина, као оснивач у складу са законом. 

 

Средства јавног предузећа 

 

Члан 19. 

  Јавно предузеће, у обављању својих делатности,  стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

 продајом производа и услуга, 

 из кредита, 

 из донација и поклона, 

 из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

 из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

 

Члан 20. 

  Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и овом одлуком. 

  Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор уз сагласност скупштине 

општине. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 21. 

  Елементи за образовање цена и ценовник производа и услуга Јавног предузећа 

уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност извршног органа 

Скупштине општине, у складу са законом. 

  

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 22. 
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  Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 

делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 

Утврђивање и измена цена 

 

Члан 23. 

  Утврђивање и измена цена врши се на начин и по поступку прописаним законом. 

  Сагласност на одлуку о ценама даје извршни орган Скупштине општине. 

  Јавно предузеће је обавезно да елемената за образовање цена и планирану измену 

цена производа и услуга у току пословне године укључи у свој годишњи програм пословања  

из  члана 25. ове Одлуке. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

 Члан 24.  

  Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

  Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика 

и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за 

њихово извршавање. 

  Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима 

се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

Планови и програми 

 

Члан 25. 

  Планови и програми Јавног предузећа  су: 

 план и програм развоја и рада, 

 финансијски планови и 

 други планови и програми, 

  Планови и програми Јавног предузећа за наредну годину достављају се Скупштини 

Oпштине најкасније до 1. децембра текуће године. 

  Планови и програми се сматрају донетим када сагласност на њих да Скупштина 

општине. 
 

 

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 

 

Члан 26. 

  По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има 

следећа права: 

 - право управљања Јавним комуналним предузећем ''Тврђава“ Бач на начин утврђен 

Законом, 
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   -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након 

престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу 

обавеза и 

- друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 27. 

  Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

   -   Статут Јавног предузећа; 

-  програм рада за наредну годину и извештај о пословању за претходну годину; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 

 -    одлуку о кредитном задужењу преко износа утврђеног програмом рада; 

 -  прибављање и отуђење средства у јавној својини вредности веће од 20% 

укупног прихода оствареног у претходној години 

 -    улагања капитала; 

 -    статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као 

и на програм и одлуку о својинској трансформацији и 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим уговором. 
 

 

Члан 28. 

 Општинско веће даје сагласност на: 

- Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

- Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 29. 

  Јавно предузеће  је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 30. 

  Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 31. 

  У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
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 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима,   

 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној 

својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и овом Одлуком. 

 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII. ПОСЛОВАЊЕ 

 

Пословање  

 

Члан 32. 

  Јавно предузеће послује у складу са законом којим се уређују услови и начин 

обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 33. 

  У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије општине. 

  Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће  

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

 

Члан 34. 

  Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и 

по поступку утврђеним законом. 

 

 

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 35. 

  Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно. 

  Органи предузећа су: 

    1) Надзорни одбор 

    2) Директор 

 

1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 36. 

  Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период 
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од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 

  Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку 

који је утврђен Статутом Јавног предузећа. 
 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 37. 

  За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

-  да је пунолетно и пословно способно; 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса 

за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

-  најмање три године искуства на руководећем положају; 

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена 

мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

 

Члан 38. 

  Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

  Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који 

су именовани, уколико: 

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

-   оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

-  пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други 

начин. 

  Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на 

који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

  Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 
 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 39. 

 Надзорни одбор: 

   1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

 4) надзире рад директора: 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

  6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 
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7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

   8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  

законом, статутом и одлуком оснивача; 

12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа уз 

сагласност председника општине; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима 

се утврђује правни положај привредних друштава. 

  Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 

 

Накнада за рад 

 

Члан 40. 

  Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад 

у Надзорном одбору. 

  Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о 

степену реализације програма пословања Јавног предузећа. 

 

2) Директор  

Члан 41. 

  Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 

  Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  

 

Надлежности директора 

 

Члан 42. 

  Директор Јавног предузећа: 

1)   представља и заступа предузећа; 

2)   организује и руководи процесом рада; 

3)   води пословање предузећа; 

4)   одговара за законитост рада предузећа; 

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

6)   предлаже финансијске извештаје; 

7)   извршава одлуке надзорног одбора; 

8)   врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 

 

Зарада директора 

 

Члан 43. 

  Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће оствари позитиван пословни резултат. 

  Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 
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Мандат директора 

 

Члан 44. 

  Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Разрешење директора 

 

Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

  Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење. 

 

Члан 46. 

 Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 47. 

  Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о 

суспензији. 

  Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 48. 

  Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, 

због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 

2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

  Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

  У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

 

 

IХ.   ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ  

 

Члан 49. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање 

Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

1. промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

2. разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог 

органа Јавног предузећа; 

3. ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у 

правном промету са трећим лицима; 

4. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини. 
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Х.   ОСТАЛА ПИТАЊА 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 50. 

  Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују 

унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад 

и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

Радни односи 

 

Члан 51. 

  Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором Јавног предузећа  у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор Јавног предузећа  мора бити сагласан са законом, општим и посебним 

колективним уговором. 

 

Члан 52. 

  У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом оснивача. 

  У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег интереса. 

  Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће  у складу са 

законом. 

 

Члан 53. 

  Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 54. 

  Јавно предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

  Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради 

заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област 

заштите животне средине. 

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 55. 

  Рад Јавног предузећа  је јаван. 

  За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор. 

 

Доступност информација 

 

Члан 56. 

  Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће  врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
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Пословна тајна 

 

Члан 57. 

  Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени, у складу са законом, 

одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа.  

  

 

XI.    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 58. 

 Општи акти Јавног предузећа  су Статут и други општи акти утврђени законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног предузећа . 

  Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа. Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 

 

 

XII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 59. 

  Јавно предузеће  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

  Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. 

 

Члан 60. 

  Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге и престаје да важи Одлука о 

оснивању Јавног комуналног предузећа '''Тврђава“ Бач број: 020-5/91-I од дана 29. марта 

1991. године (''Службени лист oпштине Бач'', број: 1/91). 

 

Члан 61. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Бач''. 

 

 

 

Број: 011-42/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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56. 
 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12) као и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ , број 16/2008, 

2/2010, 14/2012 и 1/2013), на XIII седници Скупштине општине Бач, која је одржана дана 11. 

априла 2013. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима, 

доноси: 

 

  

ОДЛУКУ  

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ 

 

 

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

  У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

Општине Бач“ Бач, које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 

78410/2005 од 14. јула 2005. године, ставља се ван снаге Одлука о оснивању ЈП   „Дирекција 

за изградњу Општине Бач“ Бач, број: 020-30/97-I од 18. 12. 1997. године (''Службени лист 

Општине Бач'', број: 6/97) и доноси се нови оснивачки акт. 

 

 Циљеви оснивања 

 

Члан 2. 

  Ради обезбеђивања услова за обављање делатности везаних за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање, уређивање и старање о заштити и рационалном 

коришћењу грађевинског земљишта, одржавање и управљање стамбеним зградама, 

становима пословним и магацинским простором и гаражама одржавање и изградњу 

комуналних добара од општег интереса и одржавање реконструкцију, изградњу и управљање 

локалним и некатегорисаним путевима у насељима на територији Општине Бач, 

Оснива се ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач (у даљем тексту: Јавно предузеће.) 

ЈП оснива се и послује ради обезбеђивања услова за обављање делатности из става 1. овог 

члана, као делатности од општег интереса на територији Општине Бач. 

  

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

  Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног  предузећа у обављању делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

-  назив и седиште оснивача; 

-  пословно име и седиште, 

-  претежна делатност, 

- права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу  и предузећа према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 
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-  условима и начину задуживања, 

-  заступање и представљање; 

-  износ основног капитала; 

-  органи предузећа; 

-  имовина која се не може отуђити; 

-  располагање (отуђење и прибављање) ствари  у јавној својини; 

-  заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно  

предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач. 

  

            

II.  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног  предузећа 

 

Члан 4. 

  Оснивач Јавног предузећа је: Општина Бач, Трг др Зорана Ђинђића  број 2, матични 

број: 08012814. 

  Права оснивача врши Скупштина општине, а у случајевима утврђеним овом Одлуком 

извршни орган Скупштине. 

 

Правни статус јавног  предузећа 

 

Члан 5. 

  Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач  има статус правног 

лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

  авно  предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач  у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Члан 6. 

  Јавно предузеће је основано и послује у складу са Законом којим се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

  Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач уписано  је у регистар 

Агенције за привредне регистре Решењем бр. 78410/2005 од 14. јула 2005. године. 

 

Одговорност за обавезе јавног  предузећа 

 

Члан 7. 

  Јавно  предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач  за своје обавезе 

одговара целокупном својом имовином. 

  Оснивач не одговара за обавезе Јавног  предузећа „Дирекција за изградњу Општине 

Бач“ Бач , осим у случајевима прописаним законом. 

 

 

Заступање и представљање јавног  предузећа 

 

Члан 8. 

  Јавно  предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач заступа и представља 

директор без ограничења. 
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III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног  предузећа 

 

Члан 9. 

  Пословно име предузећа је : Јавно  предузеће „Дирекција за изградњу Општине 

Бач“ Бач (у даљем тексту: Јавно предузеће) 

  Скраћено пословно име је ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач.  

  О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз 

сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

  Седиште Јавног предузећа  је у Бачу, улица Бачка број 4. 

  О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 11. 

  Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

  Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

 

IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 12. 

  Претежна делатност Јавног предузећа  је: 

2. 7111 архитектонска делатност 

Као делатност Јавног предузећа утврђују се: 
 

1. Послови везани за припрему програма уређивања и старања о заштити и рационалном 

коришћењу грађевинског земљишта: 

- организовање израде просторно - урбанистичке документације и техничке 

документације из области уређивања земљишта, старање о ажурном функционисању и 

развоју у области грађевинског земљишта (катастар евиденција о власништву, објектима, 

својини земљишта и објекаа и степену изграђености инфраструктурних система, 

- припрема средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, 

- уређивање грађевинског земљишта (припремање земљишта за изградњу и комунално 

опремање земљишта), 

- вођење евиденције о грађевинском земљишту на територији општине Бач 

- старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта (наменског 

коришћења, благовременог припремања за изградњу, благовременог привођења 

планираној намени и др.), 

- сви стручни послови у вези са давањем грађевинског земљишта у закуп и 

- други стручни и административно - технички послови везани за припрему програма 

уређивања и старања о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта. 
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2. Пословни везани за одржавање и изградњу комуналних добара од општег 

интереса: 

- вођење евиденције о комуналним добрима од општег интереса,  

- организовање кошења траве и одржавање зелених површина на јавним зеленим 

површинама и парковима, 

- организовање чишћења снега и леда са коловоза и стајалишта и прихват и одвоз 

атмосферских вода са јавних површина, 

- организовање одржавања и других комуналних добара од општег интереса (улице, 

тргови, објекти јавне расвете, јавна расвета, фонтане, чишћење и хигијена јавних 

површина и др.), и  

- други стручни и административно - технички послови везани за одржавање и 

изградњу комуналних добара од општег интереса. 

 

3. Послови везани за одржавање, реконструкцију и изградњу локалних и 

некатегорисаних путева: 

- вођење евиденције о локалним и некатегорисаним путевима, 

- организовање заштите, одржавања, реконструкције и изградње локалних и 

некатегорисаних путева као и бициклистичких стаза на територији општине, 

- организовање чишћења путног појаса земљишта, односно заштитног појаса, 

замена, чишћење и поправке саобраћајних знакова, семафора и друге путне опреме, и 

- други стручни и административно - технички послови везани за одржавање, 

реконструкцију и изградњу локалних и некатегорисаних путева који су од значаја за 

рад општине. 
 

4. Пословни везани за област просторног и урбанистичког планирања за потребе 

општине 
 

5. Дирекција води капиталне инвестицији по одлукама Скупштине општине. 
 

6. У оквиру послова из претходних ставова Дирекција за потребе општине израђује и 

води инвестиционе програме и врши стручни надзор над истима. 

 

  Послове из претходних ставова Дирекција врши у складу са Програмима, а у оквиру 

предложеног годишњег програма изградње и уређивања Општине Бач, а који доноси 

Скупштина општине. 

    Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

  О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

  

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 

  Јавно предузеће  може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

  техничке опремљености; 

  кадровске оспособљености; 

  безбедности и здравља на раду; 

  заштите и унапређења животне средине и других услова прописаних законом. 
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Оснивање зависних друштава 

 

Члан 14. 

  Јавно предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности 

из члана 13. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

  Јавно предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 

обавезе и одговорности које има општина као оснивач према Јавном предузећу.   

  На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

 

  

V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

 

Члан 15. 

  Основни капитал Јавног предузећа  износи 66.638,92 динара на дан 18.02.1997. 

године. 

Удео  Оснивача у основном капиталу Јавног предузећа је 100 одсто. 

 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 16. 

  Имовину Јавног предузећа  чине право својине на покретним непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине. 

  Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа  са једне и општине као оснивача, са друге стране.  

 

Члан 17. 

  Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са 

законом и актима Скупштине општине. 

   

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 18. 

  О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општина, као оснивач у складу са законом. 

 

Средства јавног предузећа 

 

Члан 19. 

  Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

 продајом производа и услуга, 

 из кредита, 

 из донација и поклона, 

 из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

 из осталих извора, у складу са законом. 
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Расподела добити 

 

Члан 20. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и овом одлуком. 

  Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор уз сагласност скупштине 

општине. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 21. 

  Елементи за образовање цена и ценовник производа и услуга Јавног предузећа 

уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност извршног органа 

Скупштине општине, у складу са законом. 

 

Утврђивање и измена цена 

 

Члан 22. 

  Утврђивање и измена цена врши се на начин и по поступку прописаним законом. 

  Сагласност на одлуку о ценама даје извршни орган Скупштине општине. 

  Јавно предузеће  је обавезно да елемената за образовање цена и планирану измену 

цена производа и услуга у току пословне године укључи у свој годишњи програм пословања  

из  члана 24. ове Одлуке. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 23. 

  Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

  Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика 

и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за 

њихово извршавање. 

  Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима 

се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

Планови и програми 

 

Члан 24. 

 Планови и програми Јавног предузећа  су: 
 

 план и програм развоја и рада, 

 финансијски планови и 

 други планови и програми 
 

  Планови и програми Јавног предузећа за наредну годину достављају се Скупштини 

Општине најкасније до 1. децембра текуће године. 

  Планови и програми се сматрају донетим када сагласност на њих да Скупштина 

општине. 
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VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 
 

Члан 25. 

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има 

следећа права: 

- право управљања Јавним  предузећем ''Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач на 

начин утврђен Законом, 

-  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

-   друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 26. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

-    Статут Јавног предузећа; 

-    програм рада за наредну годину и извештај о пословању за претходну годину; 

-  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса; 

-    одлуку о кредитном задужењу преко износа утврђеног програмом рада; 

-  прибављање и отуђење средства у јавној својини вредности веће од 20% укупног 

прихода оствареног у претходној години; 

-    улагања капитала; 

-    статусне промене; 

-   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овим уговором. 
 

Члан 27. 

Општинско веће даје сагласност на: 

- Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

- Претходну сагласност на повећање броја запослених. 
 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 28. 

Јавно предузеће  је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 29. 

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 
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Поремећај у пословању 

 

Члан 30. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

-  разрешење Надзорног одбора и директора, 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 

лицима,   

- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса и овом Одлуком. 

-  промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII. ПОСЛОВАЊЕ 
 

Пословање  

 

Члан 31. 

Јавно предузеће послује у складу са законом којим се уређују услови и начин 

обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 32. 

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије општине. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће  

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

 

Члан 33. 

Добит ЈП утврђена у складу са законом може се расподелити за повећање основног 

капитала, резерве или друге намене у складу са законом и посебном одлуком Скупштине 

општине. 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и 

по поступку утврђеним законом. 

 

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 34. 

Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) Директор 
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1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 35. 

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на 

период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку 

који је утврђен Статутом Јавног предузећа. 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 36. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

-  да је пунолетно и пословно способно; 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса 

за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

-  најмање три године искуства на руководећем положају; 

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена 

мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

 

Члан 37. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који 

су именовани, уколико: 

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на 

који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 38. 

Надзорни одбор: 

1)  утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 

реализацији; 
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2)   усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3)   доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

4)   надзире рад директора: 

5)   врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 

7)  утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

8)    доноси статут уз сагласност оснивача, 

9)  одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  

законом, статутом и одлуком оснивача; 

12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа уз 

сагласност председника општине; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 
 

Накнада за рад 
 

Члан 39. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног предузећа. 
 

2) Директор  
 

Члан 40. 

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

На поступак именовања директора примењују се одредбе Закона о јавним 

предузећима. 

На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  

 

Надлежности директора 
 

Члан 41. 

Директор Јавног предузећа: 

 1)   представља и заступа предузећа; 

 2)   организује и руководи процесом рада; 

 3)   води пословање предузећа; 

 4)   одговара за законитост рада предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

 6)   предлаже финансијске извештаје; 

 7)   извршава одлуке надзорног одбора;  

8)   врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 
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Зарада директора 

 

Члан 42. 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће оствари позитиван пословни резултат. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 

 

Мандат директора 

 

Члан 43. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Разрешење директора 

 

Члан 44. 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење. 

 

Члан 45. 

 Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 46. 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о 

суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 47. 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

1)  уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због 

подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 

 2)  уколико буде донето решење о суспензији директора; 

 3)  у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

 

 

IХ.   ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ  

 

Члан 48. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање 

Јавног предузећа  и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 
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 промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

 разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног 

предузећа; 

 ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету 

са трећим лицима; 

 ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 
 

 

Х.   ОСТАЛА ПИТАЊА 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 49. 

Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују 

унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад 

и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овом одлуком. 

 

Радни односи 

 

Члан 50. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 
 

Члан 51. 

У Јавном предузећу  право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће  у складу са 

законом. 
 

Члан 52. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 53. 

Јавно предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради 

заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област 

заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 54. 

 Рад Јавног предузећа  је јаван. 



11. април 2013.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   број 9 – страна 316 
 

 

  

 За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор. 
 

Доступност информација 

 

Члан 55. 

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће  врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.  

 

Пословна тајна 

 

Члан 56. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени, у складу са законом, 

одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа.  

 

 

XI.    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 57. 

Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа . 

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа. Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 

 

 

XII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 58. 

Јавно предузеће  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. 

 

Члан 59. 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге и престаје да важи Одлука о 

оснивању Јавног предузећа '''Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач (''Службени лист 

општине Бач'' број: 6/97). 

 

Члан 60. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Бач''. 

 

 

Број: 011-43/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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57. 
 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 

5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) као и члана 40. 

Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ , број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), на 

XIII седници Скупштине општине Бач, која је одржана дана 11. априла  2013. године,у циљу 

усклађивања оснивачког акта са законом о јавним предузећима,  донела је следећу : 

  

ОДЛУКУ  О  УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТОСТИ „РАДИО БАЧКА” БАЧ 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

 

 У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа Радиодифузне делатности  „Радио 

Бачка“ Бач, које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 325/2009 од 

08.12.2009. године, ставља се ван снаге Одлука о оснивању општинског ЈП радиодифузне 

делатности „Радио Бачка“ Бач, број:020-43/95-I од дана 21.12.1995. године и доноси се нови 

оснивачки акт. 

 

 Циљеви оснивања 

 

Члан 2. 

 

 Јавно  предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач ( у даљем тексту: јавно 

предузеће) основанo je и послује ради обезбеђивања услова за обављање делатности информисања 

грађана на територији Општине Бач. 

 

Делатност јавног информисања од локалног значаја обавља се на српском језику, и другим 

језицима који су у службеној употреби на територији Општине Бач. 

 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 

оснивача и Јавног  предузећа у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште, 

 -  претежна делатност, 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу  и предузећа према оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 

сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања, 

 -  заступање и представљање; 

 -  износ основног капитала; 

 -  органи предузећа; 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и прибављање) ствари  у јавној својини; 

 -  заштита животне средине; 
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 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно  

предузеће Радиодифузне делатности  „Радио Бачка“ Бач. 

             

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног  предузећа 

 

Члан 4. 

 

 Оснивач Јавног предузећа је: Општина Бач,  Трг др Зорана Ђинђића  број 2, матични број: 

08012814. 

 Права оснивача врши Скупштина општине, а у случајевима утврђеним овом Одлуком 

извршни орган Скупштине. 

 

Правни статус јавног  предузећа 

 

Члан 5. 

 

 Јавно предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач има статус правног лица, са 

правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

 Јавно  предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Члан 6. 

 

 Јавно предузеће је основано и послује у складу са Законом којим се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

 Јавно  предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач    уписано  је у регистар 

Агенције за привредне регистре Решењем бр. 325/2009 од 08.12.2009. године. 

 

Одговорност за обавезе јавног  предузећа 

 

Члан 7. 

 

 Јавно  предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач   за своје обавезе одговара 

целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног  предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ 

Бач  , осим у случајевима прописаним законом. 

 

Заступање и представљање јавног  предузећа 

 

Члан 8. 

 

 Јавно  предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка “ Бач  заступа и представља 

директор без ограничења. 

 

 

 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
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Пословно име јавног  предузећа 

 

Члан 9. 

 

 Пословно име предузећа је : Јавно предузеће Радиодифузне делатности „Радио Бачка“ 

Бач  (у даљем тексту: Јавно предузеће) 

 Скраћено пословно име је ЈП радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач .  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност 

оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

 

 Седиште Јавног предузећа је у Бачу, Трг Маршала Тита број 4. 

 О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 11. 

 

 Јавно предузеће  поседује свој печат и штамбиљ. 

 Печат је округлог облика величине 45мм у пречнику и садржи назив ЈП Радиодифузне 

делатности Радио Бачка, исписан на ћирилици, латиници, словачком и мађарском језику, а у 

средини седиште јавног предузећа. 

  Јавно предузеће  има и печат округлог облика пречника 25мм који садржи назив и седиште 

ЈП исписан ћирилицом. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика величине 50 x30мм на коме је уписан назив јавног 

предузећа са местом за број и датум.  

 Јавно предузеће  има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа утврђен 

Статутом Јавног предузећа. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 12. 

 

 Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација 

послова. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 13. 

 

 Претежна делатност Јавног предузећа  је: 
 

60.10 Производња и емитовање радијског програма 

 

Обухвата, емитовање звучног сигнала преко радио-станице и опреме за пренос радио-

програма широј јавности, мрежи радио станица и претплатницима; активности радио 
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мрежа, тј. састављање и пренос радио-програма подружницимаи претплатницима 

емитовањем преко радио таласа, кабловске мреже или сателита; радио-емитовање преко 

интернета (радио-станице на интернету); интегрисано емитовање података и радио-

програма. 

 

Споредна делатност Јавног предузећа је: 61.10, 61.20, 59.20, 73.11, 73.12, 73.20, 63.99 

 

Кабловске телекомуникације 61.10 
 

- управљање, одржавање или обезбеђивање капацитета за свако емитовање пренос или 

пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем кабловске 

телекомуникационе инфраструктуре, укучујући; 

- управљање и одржавање преносних и комунтационих уређаја којима се обезбеђује 

дистрибуција сигнала до конкретне тачке, одакле се сигнал може преностити преко 

земаљских  линија и сателитских веза: 

- управљање кабловских дистрибутивним системом (нпр. За дистрибуцију података и 

телевизијских сигнала) 

- испоручивање телеграфских и других незвучних комуникација .коришћењем 

сопствених уређаја 

- куповину приступа мрежи и капацитета мреже од власника и оператора мреже и 

пружање телекомуникационих услуга пословним субјектима и домаћинствима 

коришћењем капацитета те мреже 

- обезбеђивање интернет приступа од стране оператора кабловске инфраструктуре 
 

Бежичне телекомуникације 61.20 

 

обухвата активности које се односе на управљање, одржавање и омогућавање приступа 

уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текстк, слика или 

подаци) коришћењем бежичне телекомуникационе инфраструктуре. Ови уређаји 

омогућавају вишесмеран пренос електромагнетским таласима и могу се заснивати на 

једној технологији или на комбинацији више технологија. 

Укључене су и активности које се односе на одржавање и управљање, као и мобилних и 

других бежичних телекомуникационих мрежа. 

Обухвата и куповину приступа и капацитета мреже од власника и оепратора мреже и 

пружање бежичних телекомуникационих услуга (изузев сателитских) пословним 

субјектима и домаћинствима коришћењем овог капацитета. 

Такође обезбеђује интернет приступ од стране оператора бежичне инфраструктуре. 

 

Снимање и издавање звучних записа и музике 59.20 

 

Обухвата активности у вези с производњом оригиналних звучних записа на тракама и 

CD-овима; обављање, промовисање и дистрибуција звучних записа трговини на велико, 

трговини на мало и јавности (директно). Те актвности могу бити интегрисане или 

неинтегрисане са производњом оригиналних записа у истој јединици. Уколико нису 

интегрисане, јединица која обавља те активности мора прибавити права на 

репродуковање и дистрибуцију оригиналних снимака. Овде спадају и услужне 

активности приликом снимања звучних записа у студију или другде, укључујући 

продукцију раније снимљеног радио-програма (не директно). Обухваћене су активности 

у овиру музичког издаваштва, односно активности у вези са остваривањем ауторског 

права на музичким делима, промоцију и коришћење тих музичких дела на радију, 

телевизији, у филмовима, директним преносима, штампаним и дугим медијима. 

Јединице које се баве тим активностима могу бити носиоци ауторског права или деловато 

као заступници носиоца ауторских права у његово име. 
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Обухвата и објавњивање нотнох записа и аудио-књига. 
 

 

Делатност рекламих агенција 73.11 

 

Обухвата пружање целог спектра рекламних услуга (нпр. сопственим капацитетима или 

на основу подуговарања), укључујући давање савета, креативне услуге, продукцију 

рекламног материјала и продају; 

- креирање и објављивање реклама у новинама, часописима, на радију, на телевизији, на 

интернету и другим медијима 

- креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. На рекламним таблама, 

панелима, билтенима, у излозима, осликавање аутомобила и аутобуса итд. 

- рекламирање из ваздуха 

- дистрибуирање или испоручивање пропагандног материјала или узорака 

- уређивање штандова и осталих објеката и простора који служе за излагање 

пропагандног материјала 

- управљање маркетиншком кампањом и другим услугама рекламирања с циљем да се 

заинтересују и задрђе потрошачи: 

* промовисање производа 

* маркетиншке активности на месту продаје 

* непосредно рекламирање путем поште 

* маркетиншко саветовање 
 

Медијско представљање 73.12 

 

Обухвата медијско представљање, нпр. продају и препродају простора и времена за 

медијске кампање усмерене на тражење купца. 
 

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 73.20 

 

Обухвата истраживање потенцијала тржишта, обавештености, прихватања и познавања 

производа и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја нових 

производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата 

- испитивање јавног мњења о политичким, економским и социјалним питањима и њихова 

статистичка анализа 

 

Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 63.99 

 

Обухвата активности информисања на другом месту непоменуте, као што су: 

информативне услуге које се дају преко телефона а уз помоћ рачунара; услуге тражења 

информација за накнаду, услуге у вези с новинским исечцима (press clipping), итд. 

 

 
 

 
 

 

   Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

 О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 
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Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 14. 

 

 Јавно предузеће  може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган 

утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

 техничке опремљености; 

 кадровске оспособљености; 

 безбедности и здравља на раду; 

 заштите и унапређења животне средине и других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 15. 

 

 Јавно предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из 

члана 13. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Јавно предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 

обавезе и одговорности које има општина као оснивач према Јавном предузећу.   

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

 

  

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

Члан 16. 

 

 Основни капитал ЈП којиће у складу са Законом о поступку регистрације у агенцији за 

привредне регистре и Правилником о садржини регистра привредних субјеката и 

документацији потребној за регистрацију бити унет као регистрациони податак износи и то:  

 уписан новчани капитал – 100,00 РСД 

 уплаћен новчани капитал – 100,00 РСД на дан 09. април 2013. године 

 

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијским 

извештајима биће извршено у складу са законом о привредним друштвима и прописима којима 

се уређују регистрација привредних субјеката. 

 

 

 

 

 

 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 17. 

 

 Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине. 
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 Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу 

са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, 

права и обавезе Јавног предузећа  са једне и општине као оснивача, са друге стране.  

 

Члан 18. 

 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом 

и актима Скупштине општине. 

   

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 19. 

 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општина, као оснивач у складу са законом. 

 

Средства јавног предузећа 

 

Члан 20. 

 

 Јавно предузеће , у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 

извора: 

 продајом производа и услуга, 

 из кредита, 

 из донација и поклона, 

 из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и из 

осталих извора, у складу са законом. 

 

    Расподела добити 

 

Члан 21. 

 

 Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање 

основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом 

одлуком. 

 Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор уз сагласност супштине општине. 

 

 

 

 

 

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 22. 

 

Елементи за образовање цена и ценовник производа и услуга ЈП уређују се посебном одлуком 

коју доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност оснивача. 

 

  

 

Цене производа и услуга предузећа 
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Члан 23. 

 

 Елементи за одређивање цена услуга су укупни трошкови и расходи исказани у усвојеном 

програму пословања ЈП са финансијским планом за наредну годину на који сагласност даје 

оснивач. 

  

Утврђивање и измена цена 

 

Члан 24. 

 

 Утврђивање и измена цена врши се на начин и по поступку прописаним законом. 

 Сагласност на одлуку о ценама даје извршни орган Скупштине општине. 

 Јавно предузеће  је обавезно да елемената за образовање цена и планирану измену цена 

производа и услуга у току пословне године укључи у свој годишњи програм пословања  из  

члана 26. ове Одлуке. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 25. 

 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном 

плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово 

извршавање. 

 Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се 

уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

Планови и програми 

 

Члан 26. 

 

 Планови и програми Јавног предузећа  су: 

 – план и програм развоја и рада, 

 – финансијски планови и 

 – други планови и програми, 

 Планови и програми Јавног предузећа за наредну годину достављају се Скупштини 

0пштине најкасније до 1. децембра текуће године. 

 Планови и програми се сматрају донетим када сагласност на њих да Скупштина општине. 

 

 

 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан 27. 

 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има 

следећа права: 
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 - право управљања Јавним  предузећем радиодифузне делатности ''Радио Бачка“ Бач  на 

начин утврђен Законом, 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног 

предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

-  друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 28. 

 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

 -   Статут Јавног предузећа; 

 -    програм рада за наредну годину и извештај о пословању за претходну годину; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који 

нису из оквира делатности од општег интереса; 

 -    одлуку о кредитном задужењу преко износа утврђеног програмом рада; 

 -   прибављање и отуђење средства у јавној својини вредности веће од 20% укупног 

прихода оствареног у претходној години 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овим уговором. 

Члан 29. 

 Општинско веће даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2.  Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 30. 

 

 Јавно предузеће  је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на 

начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 

корисницима. 

 

 

 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 31. 

 

 Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 
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Поремећај у пословању 

 

Члан 32. 

 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере 

којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 

општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 

лицима,   

 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса и овом Одлуком. 

 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ 

Пословање  

 

Члан 33. 

 

 Јавно предузеће послује у складу са законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 34. 

 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може 

испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под 

условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање 

крајњих корисника са територије општине. 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће  обавља у 

складу са посебно закљученим уговорима. 

 

 

 

 

 

Расподела добити 

 

Члан 35. 

 

 Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом. 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 36. 



број 9 – страна 327 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   11. април 2013. 
 

 

  

 

 Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) Директор 

 

 Надзорни одбор 

 Састав Надзорног одбора 

 

Члан 37. 

 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период 

од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку који је 

утврђен Статутом Јавног предузећа. 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 38. 

 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

 -  да је пунолетно и пословно способно; 

 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

           -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за 

чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 

 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

 

 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

 

Члан 39. 

 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су 

именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне 

показатеље учинка. 
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 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или 

члана Надзорног одбора. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 40. 

 

 Надзорни одбор: 

 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 

реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

 4) надзире рад директора: 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања 

сагласности; 

 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

            9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност 

оснивача; 

 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност 

оснивача; 

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, 

статутом и одлуком оснивача; 

 12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа уз сагласност 

председника општине; 

 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у  предузећу. 

 

 

 

Накнада за рад 

 

Члан 41. 

 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног предузећа. 

 

2) Директор  

Члан 42. 

 

 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду 

(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 

 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  
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Надлежности директора 

 

Члан 43. 

 

 Директор Јавног предузећа: 

 1) представља и заступа предузећа; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање предузећа; 

 4) одговара за законитост рада предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

 6) предлаже финансијске извештаје; 

 7) извршава одлуке надзорног одбора; 

8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 

 

Зарада директора 

 

Члан 44. 

 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће 

оствари позитиван пословни резултат. 

 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 

 

Мандат директора 

 

Члан 45. 

 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

 

 

 

 

Разрешење директора 

 

Члан 46. 

 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих 

се предлаже разрешење. 

 

Члан 47. 

 

 Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 48. 

 

 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, 

правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. 
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 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 49. 

 

 Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због 

подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

 

 

 

IХ   ОСТАЛА ПИТАЊА 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 50. 

 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња 

организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање 

Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

 

 

 

Радни односи 

 

Члан 51. 

 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором Јавног предузећа  у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор Јавног предузећа  мора бити сагласан са законом, општим и посебним 

колективним уговором. 

 

Члан 52. 

 

 У Јавном предузећу  право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом оснивача. 

 У случају штрајка радника  Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у 

обављању делатности од општег интереса. 

 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће  у складу са законом. 

 

 

Члан 53. 

 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним 
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уговором, општим актима Јавног предузећа ' или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 54. 

 

 Јавно предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 

заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања 

штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

 Статутом Јавног предузећа  детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите 

животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне 

средине. 

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 55. 

 Рад Јавног предузећа  је јаван. 

 За јавност рада Јавног предузећа  одговоран је директор. 

 

 

Доступност информација 

 

Члан 56. 

 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће  врши у складу са одредбама 

закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Пословна тајна 

 

Члан 57. 

 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени, у складу са законом, одлуком 

директора или Надзорног одбора Јавног предузећа.  

  

 

XI    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 58. 

 

 Општи акти Јавног предузећа  су Статут и други општи акти утврђена законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног предузећа . 

 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа.Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 

 

 

XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Члан 59. 
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 Јавно предузеће  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа  су дужни да ускладе у року од 30 

дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. 

 

Члан 60. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге и престаје да важи Одлука о оснивању 

општинског Јавног предузећа радиодифузне делатности ''Радио Бачка “ Бач, број 020-43/95-I од 

дана 21. децембра 1995. године. 

 

 

Члан 61. 

 

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

Бач'' 

 

Број: 011-44/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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58. 
 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12) као и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ , број 16/2008, 

2/2010, 14/2012 и 1/2013), на XIII седници Скупштине општине Бач, која је одржана дана 11. 

априла 2013. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима, 

донела је следећу : 

  

ОДЛУКУ  

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ   ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО 

РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР “БАЧКА ТВРЂАВА” БАЧ 

 

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа Спортско рекреативни центар  

„ Бачка Тврђава“ Бач, које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем 

бр. 193158/2009 од 25. децембра 2009. године, ставља се ван снаге Одлука о оснивању ЈП 

Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач, број:020-2-22/2009-I од дана 25. августа 

2009. године   (''Службени лист oпштине Бач'', број: 5/2009) и доноси се нови оснивачки акт. 
 

 Циљеви оснивања 

 

Члан 2. 

Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач  ( у даљем 

тексту: јавно предузеће) основанo je и послује ради обезбеђивања услова за обављање 

делатности од општег интереса на територији Општине Бач. 
 

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног  предузећа у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

-  назив и седиште оснивача; 

-  пословно име и седиште, 

-  претежна делатност, 

-  права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу  и предузећа према 

оснивачу; 

-  услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

-  условима и начину задуживања, 

-  заступање и представљање; 

-  износ основног капитала; 

-  органи предузећа; 

-  имовина која се не може отуђити; 

-  располагање (отуђење и прибављање) ствари  у јавној својини; 

-  заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 

Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач.    
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II.  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног  предузећа 

 

Члан 4. 

Оснивач Јавног предузећа је: Општина Бач,  Трг др Зорана Ђинђића  број 2, матични 

број: 08012814. 

Права оснивача врши Скупштина општине, а у случајевима утврђеним овом Одлуком 

извршни орган Скупштине. 

 

Правни статус јавног  предузећа 

 

Члан 5. 

Јавно предузеће Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач   има статус 

правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач у правном 

промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Члан 6. 

Јавно предузеће је основано и послује у складу са Законом којим се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 

Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар  „ Бачка Тврђава“ Бач     уписано  је у 

регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 193158/2009 од 25. децембра 2009. 

године. 

 

Одговорност за обавезе јавног  предузећа 

 

Члан 7. 

Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач за своје обавезе 

одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе Јавног  предузећа Спортско рекреативни центар   

„ Бачка Тврђава“ Бач, осим у случајевима прописаним законом. 

 

Заступање и представљање јавног  предузећа 

 

Члан 8. 

Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач  заступа и 

представља директор без ограничења. 

 

 

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног  предузећа 

 

Члан 9. 

Пословно име предузећа је: Јавно  предузеће Спортско рекреативни центар           

„ Бачка Тврђава“ Бач  (у даљем тексту: Јавно предузеће) 

Скраћено пословно име је ЈПСРЦ  „ Бачка Тврђава“ Бач  .  

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз 

сагласност оснивача. 
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Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

Седиште Јавног предузећа  је у Бачу, улица Вука Караџића  бб. 

О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 11. 

 Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација 

послова. 

 

 

IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 12. 

 Претежна делатност Јавног предузећа  је: 

9311 - Делатност спортских објеката 

 

Предузеће обавља и следеће делатности: 
 

 

46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана 
 

46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа 

46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа 
 

56 Делатност припремања и послуживања хране и пића 

56.1 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 
 

56.21 Кетеринг 
 

56.29 Остале услуге припремања и послуживање хране 
 

56.3 Услуге припремања и послуживања пића 
 

73 Рекламирање и истраживање тржишта 
 

82.3 Организовање састанака и сајмова 
 

85.51 Спортстко и рекреативно образовање 
 

90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности 
 

93 Спортске, забавне и рекреативне делатности 
 

93.1 Спортске делатности 
 

93.11 Делатност спортских објеката 
 

93.12 Делатност спортских клубова 
 

93.13 Делатност фитнес клуба 
 

93.19 Остале спортске делатности 

93.2 Остале забавне и рекреативне делатности 
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93.21 Делатност забавних и тематских паркова 
 

93.29 Остале забавне и рекреативне активности 
 

94.99 Делатност осталих организација на бази учлањења 
 

Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

О промени делатности Јавног предузећа , као и о обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 

Јавно предузеће  може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

 техничке опремљености; 

 кадровске оспособљености; 

 безбедности и здравља на раду; 

 заштите и унапређења животне средине и других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 14. 

Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности 

из члана 13. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

Јавно предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 

обавезе и одговорности које има општина као оснивач према Јавном предузећу.   

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

  

 

V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

 

Члан 15. 

 Основни капитал јавног предузећа на дан 08.12.2009. године износи 24.087,48 динара. 

 Удео Оснивача у основном капиталу ЈП је 100 одсто. 

 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 16. 

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине. 

Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа  са једне и општине као оснивача, са друге стране.  
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Члан 17. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са 

законом и актима Скупштине општине. 

   

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 18. 

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општина, као оснивач у складу са законом. 

 

Средства јавног предузећа 

 

Члан 19. 

Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

 продајом производа и услуга, 

 из кредита, 

 из донација и поклона, 

 из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

 из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

 

Члан 20. 

Добит Јавног предузећа , утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и овом одлуком. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор уз сагласност скупштине 

општине. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 21. 

Елементи за образовање цена и ценовник производа и услуга Јавног предузећа 

уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност извршног органа 

Скупштине општине, у складу са законом. 

  

Утврђивање и измена цена 

 

Члан 22. 

Утврђивање и измена цена врши се на начин и по поступку прописаним законом. 

Сагласност на одлуку о ценама даје извршни орган Скупштине општине. 

Јавно предузеће  је обавезно да елемената за образовање цена и планирану измену 

цена производа и услуга у току пословне године укључи у свој годишњи програм пословања  

из  члана 24. ове Одлуке. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 23. 

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 
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Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика 

и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за 

њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима 

се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

Планови и програми 

 

Члан 24. 

Планови и програми Јавног предузећа  су: 

 план и програм развоја и рада, 

 финансијски планови и 

 други планови и програми, 

Планови и програми Јавног предузећа за наредну годину достављају се Скупштини 

Општине најкасније до 1. децембра текуће године. 

Планови и програми се сматрају донетим када сагласност на њих да Скупштина 

општине. 

 

 

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има 

следећа права: 

 -  право управљања Јавним  предузећем  на начин утврђен Законом, 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног 

предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

-  друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 26. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

-   Статут Јавног предузећа; 

-    програм рада за наредну годину и извештај о пословању за претходну годину; 

-  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 

-    одлуку о кредитном задужењу преко износа утврђеног програмом рада; 

-  прибављање и отуђење средства у јавној својини вредности веће од 20% укупног 

прихода оствареног у претходној години 

-    улагања капитала; 

-    статусне промене; 

-   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и 

на програм и одлуку о својинској трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу 

са законом и овим уговором. 
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Члан 27. 

Општинско веће даје сагласност на: 

 Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 28. 

Јавно предузеће  је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 29. 

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 

 

Члан 30. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

-  разрешење Надзорног одбора и директора, 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 

лицима,   

- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса и овом Одлуком. 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа. 
 
 

VII. ПОСЛОВАЊЕ 
 

Пословање  

 

Члан 31. 

Јавно предузеће послује у складу са законом којим се уређују услови и начин 

обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 32. 

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије општине. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће  обавља у 

складу са посебно закљученим уговорима. 



11. април 2013.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   број 9 – страна 340 
 

 

  

 

Расподела добити 

 

Члан 33. 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и 

по поступку утврђеним законом. 

  

 

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 34. 

Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) Директор 

 

- Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 35. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на 

период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку 

који је утврђен Статутом Јавног предузећа. 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 36. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

-  да је пунолетно и пословно способно; 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за 

чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

-  најмање три године искуства на руководећем положају; 

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

 

Члан 37. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који 

су именовани, уколико: 

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
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 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа 

кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на 

који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 38. 

 Надзорни одбор: 

1)  утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

2)    усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3)    доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

4)    надзире рад директора: 

5)    врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

8)   доноси статут уз сагласност оснивача, 

 9)  одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  

законом, статутом и одлуком оснивача; 

12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа уз 

сагласност председника општине; 

13)  врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима 

којима се утврђује правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 

 

Накнада за рад 
 

Члан 39. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад 

у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о 

степену реализације програма пословања Јавног предузећа. 

 

- Директор  

 

Члан 40. 

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 
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На поступак именовања директора примењују се одредбе Закона о јавним 

предузећима. 

На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  

 

Надлежности директора 

 

Члан 41. 

 Директор Јавног предузећа: 

 1)   представља и заступа предузећа; 

 2)   организује и руководи процесом рада; 

 3)   води пословање предузећа; 

 4)   одговара за законитост рада предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

 6)   предлаже финансијске извештаје; 

 7)   извршава одлуке надзорног одбора; 

8)   врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 

 

Зарада директора 

 

Члан 42. 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће оствари позитиван пословни резултат. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 

 

Мандат директора 

 

Члан 43. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Разрешење директора 

 

Члан 44. 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење. 

 

Члан 45. 

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 46. 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о 

суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
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Вршилац дужности директора 
 

Члан 47. 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке  или у случају разрешења пре истека 

мандата; 

2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 
 

 

IХ .  ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ  
 

Члан 48. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање 

Јавног предузећа  и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

 промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

 разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

 ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

 ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини. 
 

 

Х.   ОСТАЛА ПИТАЊА 
 

Унутрашња организација 
 

Члан 49. 

Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују 

унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад 

и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

Радни односи 
 

Члан 50. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се 

колективним уговором Јавног предузећа  у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа  мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

 

Члан 51. 

У Јавном предузећу  право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће  у складу са 

законом. 
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Члан 52. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа  или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 53. 

Јавно предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

Статутом Јавног предузећа  детаљније се утврђују активности предузећа ради 

заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област 

заштите животне средине. 

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 54. 

 Рад Јавног предузећа  је јаван. 

 За јавност рада Јавног предузећа  одговоран је директор. 

 

Доступност информација 

 

Члан 55. 

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће  врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Пословна тајна 

 

Члан 56. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени, у складу са законом, 

одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа.  

  
 

XI.    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 57. 

Општи акти Јавног предузећа  су Статут и други општи акти утврђена законом. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа . 

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа. Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 
 

 

XII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 58. 

Јавно предузеће  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа  су дужни да ускладе у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. 
 

Члан 59. 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге и престаје да важи Одлука о 

оснивању Јавног предузећа Спортско рекреативни центар „Бачка Тврђава“ Бач број: 020-2-

22/2009-I од дана 25. августа 2009. године   (''Службени лист oпштине Бач'', број: 5/2009)    
 

Члан 60. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Бач''. 

 

Број: 011-45/2013-I 

            У Бачу, 11. априла  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
_________________________ 

59. 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним 

ситуацијама (“Сл гласник РС”, број 111/09  и  92/2011), члана 10. Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације (“Сл гласник РС”, број: 98/2010), члана 40. став 1. тачка 

19. Статута Општине Бач (“Сл лист Општине Бач”, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и 

члана 7. Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији 

Општине Бач ( “Сл лист Општине Бач”, број: 4/2011), Скупштина Општине Бач на својој XIII 

седници одржаној дана 11.  априла  2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА  О ПОСТАВЉАЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА 

КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1.  

У члану  1.  Решења о постављању команданта, заменика команданта, начелника и 

чланова општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бач,   број: 011-166/2012-I од дана 

29. децембра 2012. године (“Службени лист Општине Бач” број 20/2012) мења се у ставу 2. 

тачка 5. тако да сада гласи: 
 

       “5. Гутеша Недељко из Бача, волонтер Црвеног крста у Бачу”. 

 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Бач“, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања. 

 

Број: 011-46/2013-I 

            У Бачу, 11. априла  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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60. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач (''Службени лист општине 

Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за 

међунационалне односе (“Службени лист Општине Бач”, број 1/2009), Скупштина општине 

Бач на својој XIII седници одржаној дана 11. априла 2013. године,  д о н е л а     ј е  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ  

 

 Члан 1. 

У Савет за међунационалне односе ( у даљем тексту: Савет) именују се: 
 

1. испред представника српске националности 

 Марко Стојановић, из Бача, за члана 

 Петар Грмуша, из Плавне, за заменика члана 

2. испред Националног савета мађарске националне мањине 

 Иван Шкраван,  из Вајске, за члана, 

 Ане – Росе Филиповић из Бача, за заменика члана 

3. испред Националног вијећа хрватске националне мањине 

 Звонимир Пелајић из Плавне, за члана 

 Дара Филиповић из Бача, за заменика члана 

4. испред Националног савета словачке националне мањине 

 Светлана Золњан из Селенче, за члана 

 Марија Грња из Селенче, за заменика члана 

5. испред Националног савета Румунске националне мањине 

 Тања Мишковић из Вајске, за члана 

 Љиљана Мишковић из Вајске, за заменика члана 

6. испред Националног вијећа Нови Пазар – Удружење бошњака Војводине 

 Авдо Делић из Бачког Новог Села, за члана 

 Сафета Кадрић из Бачког Новог Села , за заменика члана 

7. испред Националног савета ромске националне мањине 

 Јоца Петровић из Вајске, за члана 

 Нада  Петровић из Вајске, за заменика члана 

 

Члан 2. 

Мандат чланова Савета траје четири године и тече од тренутка избора у Скупштини 

општине. 

 

 Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Бач''. 

 

 

Број: 011-47/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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61. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине 

Бач на својој XIII  седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 

  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План и програм рада Центра за социјални рад Општине Бач за 

2013. годину, који је усвојио Управни одбор  на седници одржаној дана  20.  фебруара  2013. 

године. 

 

Члан 2. 

  План и програм рада Центра за социјални рад Општине Бач за 2013. годину чини 

саставни део овог Решења.  

 

Члан 3.  

Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“. 

 

 

Број: 011-48/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
_______________ 

62. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 34. Одлуке о 

месним заједницама (“Сл лист општине Бач”, број 1/2009), Скупштина Општине Бач на својој 

XIII седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ  

према одобреној апропријацији - Одлука о буџету Општине Бач за 2013. годину 

 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Финансијски план за 2013. годину Месне заједнице Бач,према 

одобреној апропријацији - Одлука о буџету Општине Бач за 2013. годину , који је усвојио 

Савет Месне заједнице Бач, Одлуком број: 71-5-II/2013 на својој седници одржаној дана 

27.02.2013. године. 
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Члан 2. 

   Финансијски план за 2013.  годину Месне заједнице Бач чини саставни део 

овог Решења.  

 

 Члан 3. 

     Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“.  

 

 

Број: 011-49/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
_______________ 

63. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 34. Одлуке о 

месним заједницама (“Сл лист општине Бач”, број 1/2009), Скупштина Општине Бач на својој 

XIII седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

БАЧКО НОВО СЕЛО  ЗА 2013.  ГОДИНУ 

 

  

Члан 1. 

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Бачко Ново Село за 2013. 

годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Бачко Ново Село на својој  шестој седници. 

 

 

Члан 2. 

Финансијски план Месне заједнице Бачко Ново Село за 2013.  годину чини саставни 

део овог Решења.  

 

 

Члан 3.  

Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“.  

 

 

Број: 011-50/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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64. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 34. Одлуке о 

месним заједницама (“Сл лист општине Бач”, број 1/2009), Скупштина Општине Бач на својој 

XIII седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БОЂАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

  

Члан 1. 

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Бођани за период од 

01.01.2013. године до 31.12.2013. године, који је усвојио Савет Месне заједнице Бођани, 

Одлуком број: 7/2013. 

 

Члан 2. 

Финансијски план Месне заједнице Бођани за период од 01.01.2013. године до 

31.12.2013. године чини саставни део овог Решења.  

 

 

Члан 3.  

          Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“.  

 

 

Број: 011-51/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  

______________ 

65. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 34. Одлуке о 

месним заједницама (“Сл лист општине Бач”, број 1/2009), Скупштина Општине Бач на својој 

XIII седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

  

Члан 1. 

Даје се сагласност на План о финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 

период од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године, који је усвојио Савет Месне заједнице 

Селенча на својој XXXI седници одржаној дана 28. фебруара 2013. године. 
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Члан 2. 

План о финансијском пословању Месне заједнице Селенча за период од 01.01.2013. 

године до 31.12.2013. године чини саставни део овог Решења.  

 

 

 Члан 3. 

Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“. 

 

 

Број: 011-52/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
 

________________ 

66. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 34. Одлуке о 

месним заједницама (“Сл лист општине Бач”, број 1/2009), Скупштина Општине Бач на својој 

XIII седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О НЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА  ЗА 2013.  ГОДИНУ 

 

  

Члан 1. 

НЕ ДАЈЕ се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Вајска за 2013. 

годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Вајска на својој  седници одржаној дана 22. 

фебруара 2013. године под бројем 21/13. 

 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“.  

 

 

Број: 011-53/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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67. 
 

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

гласник РС“ број 129/2007), члана 19. и члана  40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 34. Одлуке о 

месним заједницама (“Сл лист општине Бач”, број 1/2009), Скупштина Општине Бач на својој 

XIII седници  одржаној дана 11. априла 2013. године,  доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План финансијског пословања Месне заједнице Плавна за 

период од 01.01. до 31.12.2013. године, који је усвојио Савет Месне заједнице Плавна. 

 

 

 

Члан 2. 

План финансијског пословања Месне заједнице Плавна за период од 01.01. до 

31.12.2013. године чини саставни део овог Решења.  

 

 

 

 Члан 3.  

          Ово Решење објавиће се у „Службеном  листу општине Бач“.  

 

 

 

 

Број: 011-54/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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68. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач (“Сл. лист општине Бач “, 

број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) а сходно одредбама члана 23. Одлуке о месним 

заједницама (“Сл. лист општине Бач “, број 1/2009) и одредбама члана 19. Статута Месне 

заједнице Бођани, Скупштина општине Бач на својој XIII седници одржаној дана 11. априла  

2013.  године,   д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за спровођење избора чланова савета Месне заједнице Бођани    

( у даљем тексту: Изборна комисија ). 

 

Члан 2. 

У  Изборну комисију именују  се: 

 

   1.    Шебић Винца из Бођана, за председника, 

 Анђушић Винка из Бођана,  за  заменика председника; 

 

 2.   Суботић Драган из Бођана,  за члана, 

 Марјановић Бошко из Бођана,  за заменика члана; 

 

 3.   Кресић Драгана из Бођана,  за члана,  

 Хорват Андрија из Бођана,  за заменика члана; 

 

Члан 3. 

Изборна комисија вршиће послове и задатке везане за спровођење избора чланова 

Савета Месне заједнице Бођани, утврђене Законом о локалним изборима (“Сл. гласник РС “, 

број 129/2007, 34/2010 - ОУС и 54/2011), Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне 

заједнице Бођани. 

 

Члан 4. 

Стручне и административне послове за потребе изборне комисије обављаће служба 

Месне заједнице Бођани. 

 

Члан 5. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Бач”. 

 

 

Број: 011-55/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa 2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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69. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач (“Сл. лист општине Бач “, 

број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) а сходно одредбама члана 23. Одлуке о месним 

заједницама (“Сл. лист општине Бач “, број 1/2009) и одредбама члана 23. Статута Месне 

заједнице Селенча, Скупштина општине Бач на својој XIII седници одржаној дана 11. априла  

2013.  године,  д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА И ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за спровођење избора чланова савета Месне заједнице Селенча  

( у даљем тексту: Изборна комисија ). 

 

Члан 2. 

 У  Изборну комисију именују  се: 

 

 1.   Марко Стојановић из Бача, за председника, 

 Mарија Јаворник из Селенче,  за  заменика председника; 

 

 2.   Ана Слонка из Селенче,  за члана, 

 Катарина Трусина из Селенче,  за заменика члана; 

 

 3.   Златко Носал из Селенче,  за члана,  

 Јармила Полијак из Селенче,  за заменика члана; 

 

Члан 3. 

Изборна комисија вршиће послове и задатке везане за спровођење избора чланова 

Савета Месне заједнице Селенча, утврђене Законом о локалним изборима (“Сл. гласник РС “, 

број 129/2007, 34/2010 - ОУС и 54/2011), Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне 

заједнице Селенча. 

 

Члан 4. 

Стручне и административне послове за потребе изборне комисије обављаће служба 

Месне заједнице Селенча. 

 

Члан 5. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Бач”. 

 

 

Број: 011-56/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
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70. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (''Службени лист Општине 

Бач'' број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина општине Бач на својој XIII седници 

одржаној дана 11. априла  2013. године,   д о н о с и 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1.  

 У члану 2. Решења о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, број: 011-44/2012-I ( “Сл. лист 

Општине Бач”, број 13/2012 и 19/2012) мења се у ставу 2. тачка 7. тако да сада гласи: 

 

 “7. Дарко Јанковић, дипломирани инжењер пољопривреде из Бачког Новог Села за члана 

 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Општине Бач''. 

 

 

Број: 011-57/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  

_______________ 

71. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 

РС”, бр. 129/07) и члана 14. став 1. тачка 43. Статута Општине Бач (“Сл. лист Општине Бач”, 

бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач, на својој XIII седници 

одржаној дана 11. априла 2013. године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ПРОТИВЉЕЊУ ПРИВАТИЗАЦИЈИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО – ДИФУЗНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ “РАДИО БАЧКА” БАЧ 

 

 

 1. Скупштина Општине Бач изражава противљење приватизацији Јавног предузећа 

Радио – дифузне делатности “Радио Бачка” Бач , чији је оснивач Скупштина Општине Бач. 

 2. Скупштина општине Бач сматра да приватизација локалних медија, предвиђена 

Нацртом Закона о јавном информисању Републике Србије који је Радна група Министарства 

културе и информисања Републике Србије представила јавности 05. 03. 2013. године у Новом 

Саду, угрожава Уставом и Законом загарантовано право грађана на информисање о темама из 

локалне заједнице и право националних мањина на информисање на матерњем језику. 
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3. Скупштина Општине Бач тражи од Министарства за културу и информисање да у 

Нацрт Закона о јавном информисању Републике Србије изузме из приватизације локалне 

медије који информишу на језицима националних мањина и омогући да наставе рад у 

досадашњем статусу и са досадашњим начином финансирања из буџета Општине. 

4. Скупштина Општине Бач тражи од Мисије Организације за европску безбедност и 

сарадњу (OEBS) у Србији да не подржи решења у Нацрту Закона о јавном информисању 

Републике Србије која ће умањити права грађана на информисање на нивоу локалне 

заједнице и право националних мањина на информисање на матерњем језику. 

5. Овај закључак доставити Министарству културе и информисања Републике Србије 

и Мисији Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) у Србији. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ: Члан 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник РС”, бр. 129/07) и члан 14. став 1. тачка 43. Статута Општине Бач (“Сл. лист 

Општине Бач”,            бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) 

 Разлози за доношење: Нацртом Закона о јавном информисању који је радна група 

Министарства за културу и јавно информисање представила јавности у Новом саду 05. 03. 

2013. године, чланом 154. став 1. предвиђено је да “издавач кога је непосредно или посредно 

основала Република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као установа, 

предузеће и друго правно лице које је у претежном делу у државној својини или које су у 

целини или претежним делом финансира из јавних прихода, на кога се не примењују одредбе 

члана 30. ставови 5-7, престаје са радом 31. 12. 2014. године”. 

 Ставом 2. истог члана предвиђено је да се “државни капитал издавача и његовог 

оснивача приватизује продајом или преносом капитала без накнаде, у складу са прописом 

којим се уређује приватизација”. 

 Ставом 5. истог члана предвиђа се финансирање медијских садржаја из буџетских и 

јавних средстава искључиво путем јавних конкурса са применом од 01. 01. 2014. године, док 

став 7. истог члана прописује да се конкурси за 2014. годину расписују до 15. септембра 

2013. године, а да на њима могу учествовати и издавачи из става 1. овог члана. 

 С обзиром на лоша искуства досадашње приватизације локалних медија у Војводини 

и потребу грађана да се свакодневно, правовремено и објективно информишу о локалним 

темама на језицима који су у службеној употреби у Општини Бач, а и више од тога, 

неопходно је да се искаже противљење приватизацији медија попут Јавног предузећа Радио – 

дифузне делатности “Радио Бачка” Бач  које обавља послове локалног јавног информативног 

сервиса. То је неопходно јер постоји оправдана бојазан бачанске јавности да би се 

приватизацијом Јавног предузећа Радио – дифузне делатности “Радио Бачка” Бач  угрозило 

остваривање права националних заједница на информисање на матерњем језику, јер за то не 

би постојао комерцијални интерес будућег власника. 

 Јавно предузеће Радио – дифузне делатности “Радио Бачка” Бач  у овом тренутку 

свакодневно производи информативни програм на српском језику, четири пута недељно на 

словачком језику, а недељно се емитују емисије и програми на мађарском, хрватском, 

ромском и румунском језику, што је националним заједницама битно да се одржи и развија. 

 Захтев да се Јавном предузећу Радио – дифузне делатности “Радио Бачка” Бач  

омогући даљи рад у досадашњем статусу и начину финансирања из буџета је битан разлог 

што се предвиђеним законским решењима предвиђа пројектно финансирање медија путем 

јавних конкурса. С обзиром да пројектно финансирање медијских садржаја не обухвата 

основну делатност производње информативног програма, то би практично значило да 

основну делатност Јавног предузећа Радио – дифузне делатности “Радио Бачка” Бач  не би 

имао ко да финансира, што би дестабилизовало рад ове медијске куће и довело до гашења 

Јавног предузећа  Радио – дифузне делатности “Радио Бачка” Бач. 
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 Због свега наведеног неопходно је да се Јавно предузеће Радио – дифузне делатности 

“Радио Бачка” Бач изузме из приватизације и да му се омогући рад у досадашњем статусу и 

начину финансирања из буџета општине. 

 Извршиоци: Скупштина општине Бач и Председник општине. 

 Извор средстава потребних за реализацију: Реализација овог закључка не изискује 

ангажовање буџетских средстава. 

 

 

                      

Број: 011-58/2013-I 

            У Бачу, 11. априлa  2013. године 
 

Скупштина општине Бач 
 

Председник 

Драган Медић, с.р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Не  подлеже  плаћању  пореза  на  промет  према  мишљењу  Покрајинског  секретаријата за 
образовање,  науку  и  културу,  број  412-220/75  од  17. јуна 1975. год. 
Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 
Одговорни уредник:  Жељко Паклединац 
Заменик одговорног уредника:  Тања Мијић 
Уредништво: Зоран Јовановић 
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара. 
Рачун број: 840-742351843-94;  ''Приходи  општинских  органа  управе  Бач''; модел 97 
Тираж: 50 комада. Штампа издавач. 


