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194. 
На основу члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018 – др.закон, и 10/2019 и 6/2020), члана 50. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2010, 

101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон и 10/2019), члана 1. и 12. Правилника о мерилима 

за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 87/10) и члана 62.  Статута општине Бач („Службени 

лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020), Општинско веће општине Бач на 56. седници од 30. 

децембра 2021. године донело је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „КОЛИБРИ“ БАЧ 

У 2022. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи „Колибри“ Бач у 2022. години (у даљем тексту: Одлука) утврђује се економска цена 

програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Колибри“ Бач, чији је оснивач општина 

Бач, у складу са критеријумима прописаним Правилником о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским установама, који је донела Влада Републике 

Србије. 

 

Члан 2. 

 

Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи 

„Колибри“ Бач у 2022. години, и то: 

• За целодневни боравак деце и за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 

21.000,00 динара месечно по детету; 

 

Дневна економска цена по детету се утврђује дељењем месечне економске цене са бројем радних 

дана у месецу. 

 

Члан 3. 

 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%, односно, за целодневне 

облике рада утврђује се у износу од 3.850,00 динара месечно по детету. 

Учешће оснивача у економској цени по детету износи 80%, односно, за целодневни облике рада 

утврђује се у износу од 17.150,00 динара месечно по детету. 

Полудневни (четворосатни) припремни предшколски програм је бесплатан за родитеље. 

 

Члан 4. 

 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету се умањује за 50% у случају 

одсуствовања детета из програма дуже од 3 дана месечно, под условом да је одсуствовање оправдано 

одговарајућом документацијом (нпр. лекарска потврда, решење родитеља о коришћењу годишњег 

одмора, и сл.). 

У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуга 

се не наплаћује.  

У случају више силе (нпр. реконструкција, санација или адаптација објекта Предшколске установе), 

уколико установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту, за дане одсуства детета 

услуга се не наплаћује. 
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Члан 5. 

 

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

Бач“, а примењује се од 01.01.2022. године. 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-225/2021-II 

Дана: 30. децембра   2021. године 

 

                                                                                          Председавајући општинског већа 

                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                    Др Стева Панић, с.р. 
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195. 
   На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 4. Решења о оснивању Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бач („Службени 

лист Општине Бач“ број 43/2020) и члана 62. став 1. тачка 32. Статута Општине Бач („Службени лист 

Општине Бач“ број 2/2019), Општинско веће општине Бач, на 56. седници од  30. децембра 2021. 

године, донело је  

 
ПРОГРАМ 

ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЧ  ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији 

општине Бач за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у 

оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење 

истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у 

циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за 

реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету локалне самоуправе у Бачу за 2022. годину у 

висини од 3.000.000,00 динара, од чега 3.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 

1.250.000,00 динара из буџета јединице локалне самоуправе, 0 динара од поклона или прилога 

покровитеља датих јединици локалне самоуправе, 0 динара по основу осталих прихода, и биће 

усмерена за спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада које представљају 

саставни део овог Програма. 

 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију 

расхода по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

територији општине Бач до нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја територији 

општине Бач. 

 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији на сагласност путем ИСА апликације. 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у табели. 
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Област рада Мера Активност Рокови Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

 Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре 

Детектор брзине у 

зонама школа . 

Циљ ове мере јесте 

да се учесницима у 

саобраћају скрене 

пажња на тренутну 

брзину кретања 

њихових возила, на 

одређеном делу 

пута. Ова мера 

треба да укаже 

возачима на 

разлику између 

постојећег 

ограничења брзине 

и њихове тренутне 

брзине 

Постављање 

дисплеја у зонама 

школа на местима 

где је промет 

саобраћаја појачан. 

До краја 

текуће 

године 

650.000,00 НК Општина Бач  22% 

 

 У случајевима 

када није уочљива 

јасна граница 

између ивице 

коловоза и 

банкине, значајну 

улогу у 

информисању 

возача о ивици 

саобраћајне траке, 

односно површине 

намењене за 

безбедно кретање 

возила има ивична 

линија. 

 

Спровођење јавне 

набавке и извршење 

задате активности 

До краја 

текуће 

године 

750.000,00 НК Општина Бач 25

%  

       

       

       

 

 

 

        

 -    
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Рад савета 

Савет је стручно 

радно тело у циљу 

обављања послова 

из области 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима који су у 

надлежности 

општине Бач. 

Савет има 

континуирани 

задатак 

подстицања, 

организовања и 

усклађивања 

послова 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима из 

надлежности 

општине.  

Савет разматра 

предлоге и даје 

мишљења на сва 

акта која се односе 

на безбедност 

саобраћаја на 

путевима на 

подручју општине 

Бач. 

 

Остварује 

сарадњу са 

органима и 

организациј

ама из 

области 

безбедност

и 

саобраћаја 

75.000,00 НК Општина Бач 3% 

       

       

       

Унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања 

Семинари, стручна 

усавршавања 

Активно 

учествовање у раду 

и на семинару из 

области 

безбедности 

саобраћаја 

 175.000,00 НК Општина Бач    7% 
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*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

       

Превентивно-промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја 

Набавка ауто 

седишта за 

безбедну вожњу  

Подизање свести 

младих родитеља 

 700.000,00 НК Општина Бач  25% 

       

Едукација, и 

коришћење 

сигурносних ауто 

седишта 

едукација  50.000 НК Општина Бач   

1,6% 

 

       

       

Научно-истраживачки рад 

у области безбедности 

саобраћаја 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 

регулацију 

саобраћаја на 

локалним путевима 

Општине Бач 

  200.000,00 НК Општина Бач  3% 

       

       

Опремање јединица 

саобраћајне полиције и 

других органа надлежних 

за послове безбедности 

саобраћаја 

Усавршавање, 

модернизација 

локалне 

саобраћајне 

полиције и других 

органа надлежних 

за послове 

безбедности 

саобраћаја  

Јавна набавка 

опреме, конкретно 

Набавка алко теста 

и посебног мода за 

ноћни радар 

 400.000,00 НК Општина Бач  13% 

       

       

       

       

 

 

 

3.000.000,00                              

УКУПНО (%): 

 

100% 
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Члан 7.  

Овај Програм ће се објавити у Службеном листу општине Бач. 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-227/2021-II 

Дана: 30. децембра   2021. године 

 

                                                                                          Председавајући општинског већа 

                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                    Др Стева Панић, с.р. 

 

 
 

 

 

196. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/82019, 

72/2019 и 149/2020) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 

и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2021. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 35/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 Опште 

услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се 

средства Скупштини општине Бач у износу од 4.700,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1. Скупштина општине, 

програмска класификација 2101, програмска активност 2101-0001 – Политички систем локалне 

самоуправе , функција 111 – Извршни и законодавни органи, на позицију 4 економске 

класификације 415112 у износу од 4.700,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-40/2021-III 

Датум: 13.12.2021. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               др Стева Панић, с.р. 
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197. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/82019, 

72/2019 и 149/2020) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 

и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2021. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 35/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 Опште 

услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се 

средства ПУ „Колибри“ Бач у износу од 510.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, 

програмска класификација 2001, програмска активност 2001-0001 – Функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и образовања , функција 911 – Предшколско образовање, 

на позицију 125 економске класификације 414419 у износу од 510.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-41/2021-III 

Датум: 20.12.2021. године  

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               др Стева Панић, с.р. 

 
 

 

198. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/82019, 

72/2019 и 149/2020) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 

и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2021. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 35/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 Опште 

услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се 

средства ОУ Бач у износу од 360.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 1102, програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на 
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површинама јавне намене, функција 660, на позицију 101 економске класификације 426914 у 

износу од 360.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-42/2021-III 

Датум: 22.12.2021. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               др Стева Панић, с.р. 

 

 
 

 

199. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/82019, 

72/2019 и 149/2020) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 

и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2021. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 35/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 Опште 

услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се 

средства Општинском правобраничаштву у износу од 155.250,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 2. Општинско 

правобранилаштво, програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0004 – 

општинско/градско правобранилаштво, функција 330 - Судови, на позицију 13 економске 

класификације 485119 у износу од 155.250,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 
Број: 401-1-43/2021-III 

Датум: 27.12.2021. године  

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               др Стева Панић, с.р. 
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200. 
На основу члана 1., члана 6. и члана 9. Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени 

гласник Републике Србије“, број 80/1992, 45/2016 и 98/2016) и члана 9. став 1. Одлуке о општинској управи 

(„Службени лист општине Бач“ број 9/2019), начелник Општинске управе Бач, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОЗНАКАМА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА У ОПШТИНИ БАЧ 

И О ОДРЕЂИВАЊУ ВОЂЕЊА ПОПИСА АКАТА, ДОСИЈЕА И СКРАЋЕНИИХ ДЕЛОВОДНИКА 

У 2022. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

Органи општине Бач у 2022. години користиће следеће ознаке: 

 

 I - Скупштина општине Бач 

 II - Општинско веће општине Бач 

 III - Председник општине Бач 

 IV - Општинска управа Бач 

            V      -         Општинско правобранилаштво 

 

Члан 2. 

У оквиру Општинске управе, организационе јединице носиће следеће ознаке: 

 

01 Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове; 

02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско – правне и комунално стамбене 

послове; 

03 Одељење за привреду, пољопривреду и локални економски развој; 

04 Одељење за буџет и финансије. 

 

Члан 3. 

У оквиру Скупштине општине Бач, као органа општине Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

020-1  Скупштина општине Бач (позиви, дописи, обавештења, закључци и друго); 

06-1  Сазиви за седнице Скупштине општине Бач; 

06-2  Скраћени записници са седница Скупштине општине Бач; 

06-3  Комисија за кадровска и административна питања и радне односе; 

06-4  Комисија за представке и жалбе; 

06-5  Мандатно – имунитетска комисија; 

06-6  Савет за привреду, финансије и друштвене делатности; 

06-7  Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине; 

06-8     Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине; 

06-10     Савет за праћење примене етичког кодекса; 

06-11     Савет за младе; 

06-12     Комисија за равноправност полова; 

06-13     Савет за међунационалне односе општине Бач; 

06-14     Комисија за признања; 

013-1     Општинска изборна комисија (позиви, дописи, извештаји, обавештења, налози и друго); 

06-28     Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Бач; 

06-29     Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности непосредном погодбом; 

06-30         Изборна комисија општине Бач за спровођење избора за чланове Савета месних  

заједница; 
06-31     Комисија за  прибављање непокретних ствари у јавну својину и отуђење непокретних ствари; 

06-32    Савет за запошљавање општине Бач. 

 

Члан 4. 

У оквиру Општинског већа општине Бач, као органа општине Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

020-2 Предлози аката Општинског већа општине Бач; 
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020-3  Општинско веће општине Бач (позиви, дописи, обавештења, закључци и друго); 

06-9 Сазиви и скраћени записници са седница Општинског већа општине Бач; 

06-15 Савет за здравље; 

06-16 Жалбена комисија; 

06-17 Комисија за утврђивање висине накнаде штете од уједа паса луталица и о утврђивању тарифе о 

висини накнаде по предлозима за мирно решавање спорова; 

06-18 Комисија за доделу стипендија за ученике и студенте са подручја општине Бач; 

06-19 Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области 

спорта; 

06-20 Комисија за расподелу буџетских средстава општине Бач намењених за финансирање пројеката 

удружења; 

06-21 Комисија за расподелу буџетских средстава општине Бач намењених за финансирање пројеката 

цркава и верских заједница; 

06-27                Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач; 

06-26-               Савет за миграције. 

 

Члан 5. 

У оквиру председника општине Бач, као органа општине Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

020-4  Председник општине Бач (позиви, дописи, обавештења, закључци и друго); 

401-1 Решења о текућој буџетској резерви; 

06-22 Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавној својини у општини Бач; 

06-23 Комисија за доделу средстава намењених економског оснаживању породичних домаћинстава 

избеглица кроз доходовне активности; 

06-24 Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих 

лица – мали грант; 

06-25          Комисија за избор корисника за доделу помоћи кроз куповину сеоских кућа са окућницом 

породицама избеглих лица; 

96-1 Послови протокола. 

 

Члан 6. 

У оквиру Општинске управе Бач, као органа општине Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

016-1 Начелник Општинске управе Бач (дописи, обавештења, овлашћења, решења, правилници и друго). 

 

Члан 7. 

У оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, као организационе јединице 

Општинске управе Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

016-2          Руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове (дописи, 

извештаји, обавештења, налози, овлашћења и друго); 

035-1  Овера рукописа, потписа, преписа и фотокопија; 

112-1  Радни односи (уверења, уговорни односи и друго); 

183-1  Додатак на децу (дописи, уверења и слично); 

201-1  Враћање презимена после развода брака до 60 дана; 

200-2  Матична књига рођених (дописи, уверења и слично); 

202-2  Матична књига венчаних (дописи, уверења и слично); 

203-2  Матична књига умрлих (дописи, уверења и слично); 

204-2  Књига држављана (дописи, уверења и слично); 

208-1  Решења о упису у јединствени бирачки списак; 

208-2  Решења о брисању из јединственог бирачког списка; 

208-3  Решења о променама у јединственом бирачком списку; 

208-4  Решења о упису у посебан бирачки списак за националне мањине; 

208-5  Решења о брисању из посебног бирачког списка за националне мањине; 

208-6  Решења о променама у посебном бирачком списку националних мањина; 

208-7  Бирачки спискови (дописи, потврде, уверења и слично); 

217-1  Противпожарна заштита и елементарне непогоде; 

312-1  Електро – енергетски послови; 

512-1  Мртвозорство (дописи, решења и друго); 

560-1  Интерресорна комисија (сазиви, записници, потврде и слично); 
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561-1  Повереник за избегла и расељена лица (дописи, потврде, уверења и слично); 

586-1  Борачко – инвалидска заштита (дописи, извештаји и слично) 

614-1  Просветна инспекција (дописи, извештаји и слично); 

820-1  Послови цивилне заштите (дописи, извештаји и слично); 

87-1  Елементарне непогоде (дописи, извештаји и слично); 

61-1  Комисија за доделу стипендије (дописи, позиви, обавештења, конкурс); 

04-1            Правна помоћ (решења, извештаји, дописи и слично). 
 

Члан 8. 

У оквиру Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско – правне и комунално стамбене послове, 

као организационе јединице Општинске управе Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

016-3 Руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско – правне и комунално 

стамбене послове (дописи, извештаји, обавештења, налози, овлашћења и друго); 

35-1 Инспекцијски надзор (налози); 

35-2 Комисија за координацију инспекцијског надзора; 

325-1  Водопривреда (дописи, извештаји, обавештења и друго); 

347-1 Инспектор за друмски саобраћај и путеве (дописи, извештаји, обавештења и друго); 

350-1 Комисија за планове; 

350-2 Урбанистички послови (дописи, извештаји, обавештења и друго); 

354-1 Грађевинска инспекција (дописи, извештаји, обавештења и друго); 

354-2 Контрола изграђености катастарских парцела; 

355-1 Комунална инспекција (дописи, извештаји, обавештења и друго); 

463-1  Имовинско – правни послови (дописи, извештаји, обавештења и друго); 

501-1 Заштита животне средине (дописи, извештаји, обавештења и друго). 

  

Члан 9. 

У оквиру Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој, као организационе јединице Општинске 

управе Бач, водиће се следећи пописи аката: 

 

016-5 Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој (дописи, извештаји, 

обавештења, налози, овлашћења и друго); 

037-1 Информације од јавног значаја; 

30-1 Планирање за подручје привреде (дописи, обавештења, информације и друго); 

313-1 Занатство и предузетништво (уверења, потврде и слично); 

313-2 Уговори са кућним помоћним особљем; 

320-1 Пољопривреда (дописи, уверења, потврде и слично); 

320-2 Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (дописи, уверења, 

потврде, обавештења и друго); 

320-3 Комисија за израду годишњег програма заштите и уређења пољопривредног земљишта у државној 

својини (дописи, уверења, потврде, обавештења и друго); 

320-4 Записници о увођењу у посед; 

320-5 Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; 

320-6 Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде (дописи, уверења, потврде, обавештења и 

друго); 

320-7 Комисија за издавање грађевинског земљишта (дописи, уверења, потврде, обавештења и друго); 

320-8 Радна група за скидање усева (дописи, записници, потврде, обавештења и друго); 

332-1                 Евиденција туристичког смештаја.  

 

Члан 10. 

У оквиру Одељења за буџет и финансије, као организационе јединице Општинске управе Бач, водиће се следећи 

пописи аката: 

 

016-4 Руководилац Одељења за буџет и финансије (дописи, извештаји, обавештења, налози, овлашћења 

и друго); 

40-1 Буџет и финансије (дописи, уверења, потврде, опомене и друго); 

400-1 Буџет општине Бач; 

401-2 Извршење буџета (дописи, овлашћења и друго); 

402-1  Финансијски планови и завршни рачуни; 

404-1 Планирање јавних набавки (план јавне набавке, измене плана јавне набавке);  
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404-2 Јавне набавке (дописи, обавештења, уверења, потврде и друго); 

433-1 Репрограм пореског дуга; 

433-2 Отпис пореског дуга; 

433-3 Опомене за порески дуг; 

433-4 Принудна наплата; 

434-1 Локалне комуналне таксе; 

434-2 Накнада за коришћење јавних површина; 

434-3 Накнада за заштиту и унапређење животне средине; 

435-1 Пореско књиговодство и анализе (захтеви, дописи и друго); 

435-2 Ручно књижење; 

436-1 Порез на имовину правних лица; 

436-2 Порез на имовину физичких лица; 

437-1 Пореска уверења; 

439-1 Самодопринос на катастарски приход; 

06-33 Општински тим за партиципативно учешће грађана у извршењу буџета - „Укључи се и ти у буџет“; 

 

Члан 11. 

У оквиру Општинског правобранилаштва, као посебног органа јединице локалне самоуправе, водиће се следећи 

пописи аката: 

 

021-1 - Општинско правобранилаштво (дописи, извештаји, обавештења, налози, овлашћења и друго); 

 

Члан 12. 

У Општинској управи Бач у 2021. години водиће се следећи досијеи: 

 

- Персонални досијеи запослених – класификациони знак 112; 

- Досијеи корисника додатака за децу – класификациони знак 183; 

- Досијеи корисника борачко – инвалидске заштите – класификациони знак 586. 

 

Члан 13. 

Ради евидентирања аката који су означени као тајни подаци устројава се посебан скраћени деловодник са ознаком 

80-1 Послови одбране; 

 

Члан 14. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2022. године. 

 

Члан 15. 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Бач“. 

 

 

 

 

Број: 112-1-124/2021-IV-01 

Дана: 29.12.2021. 

 

Начелник Општинске управе 

                                                                                       Шпиро Шоргић, дипл. Правник, с.р. 
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201. 
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија 

за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине БАЧ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине БАЧ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2021. годину за 

давање у закуп донела је : 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине БАЧ у првом кругу за укупно 276 јавних надметања, која су обухваћена 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине БАЧ за 2021. годину и планираних за давање у закуп по класама и 

културама, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 598,81 70.396,28 

ЊИВА 2 544,91 64.059,78 

ЊИВА 3 485,03 57.020,27 

ЊИВА 4 431,14 50.684,94 

ЊИВА 5 377,25 44.349,62 

ЊИВА 6 305,39 35.901,74 

ЊИВА 7 251,50 29.566,41 

ВОЋЊАК 2 544,91 64.059,78 

ВИНОГРАД 2 544,91 64.059,78 

ЛИВАДА 3 242,52 28.510,72 

ЛИВАДА 5 188,63 22.175,39 

ПАШЊАК 1 119,76 14.079,02 

ПАШЊАК 2 108,98 12.811,72 

ПАШЊАК 3 97,01 11.404,52 

ПАШЊАК 4 86,23 10.137,22 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 59,88 7.039,51 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 54,49 6.405,86 

ТРСТИК-МОЧВАРА 3 48,50 5.701,67 

ТРСТИК-МОЧВАРА 4 43,11 5.068,02 

РИБЊАК  119,76 14.079,02 

 

 

2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj 

својини на територији општине БАЧ је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за 
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свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине БАЧ у 

првом кругу, односно за укупно 276 јавних надметања обухваћених Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине БАЧ за 2021. годину. 

 

О б р а з л о же њ е 

 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине БАЧ, образована Решењем Општинско веће број 020-3-

167/2021-II од 14.10.2021. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно 

надметање по катастарским општинама на територији општине БАЧ, које је обухваћено 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине БАЧ за 2021. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту 

прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за 

пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне 

самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној 

години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих 

граничних јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина БАЧ имала јавно надметање 

за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 431,14 евра 

по хектару, односно 50.684,95 динара по хектару. 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна 

цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене 

закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене 

закупа по хектару. 

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом 

кругу у износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 50.684,95 динара по хектару а која 

одговара квалитету њива 4. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале 

културе и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу која су планирана за давање у 

закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине БАЧ за 2021. годину. 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у 

диспозитиву овог закључка. 

 

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Број: 320-2-37/2021-IV-03 

Датум: 30.12.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 

Никола Вулетић, с.р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


