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24. 
На основу члана 69. став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 

9/2020) и члана 2. став 1. Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање права службености на 

стварима у јавној својини општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 22/2017), члана 65. став 

2. тачка 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бач“ број 39/2021) и члана 

62. став 1. тачка 32. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020), 

Општинско веће општине Бач, на  68.  седници одржаној 16. 03. 2022. године донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД 

ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СОМБОР“ СОМБОР  

ЗА ИЗГРАДЊУ НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА  

ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА ДОМОВЕ БЕСКУЋНИКА У БАЧУ 

 

 

1. 

 

Даје се сагласност инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд Огранак 

„Електродистрибуција Сомбор“ Сомбор, Апатински пут бб, за изградњу нисконапонског 

кабловског вода за прикључење стамбене зграде за домове бескућника у улици Оскара Давича бб 

у Бачу, у укупној дужини од 360 метара, на непокретностима уписаним у Лист непокретности број 

459 к.о. Бач, и то: 

 

- под парцелним бројем 939/1 градско грађевинско земљиште у улици Братства јединства по 

култури земљиште под зградом и другим објектом на којој је изграђен објекат број 1 улица 

у улици Братства јединства у површини од 798 м2, на којој је уписано право јавне својине 

општине Бач, у целини; 

- под парцелним бројем 940 градско грађевинско земљиште у улици Трг слободе по култури 

њива 1. класе у површини од 364 м2, на којој је уписано право јавне својине општине Бач, у 

целини; 

- под парцелним бројем 955/15 градско грађевинско земљиште у улици Трг слободе по 

култури грађевинска парцела у површини од 1685 м2, на којој је уписано право јавне својине 

општине Бач, у целини; 

- под парцелним бројем 2386 јавно грађевинско земљиште у улици Оскара Давича по култури 

земљиште под зградом и другим објектом у површини од 4337 м2, на којој је изграђен 

објекат б рој 1 улица у улици Оскара Давича у површини од 4337 м2, на којој је уписано 

право јавне својине општине Бач, у целини; 

- под парцелним бројем 2391 јавно грађевинско земљиште у улици Трг слободе по култури 

земљиште под зградом и другим објектом на којој је изграђен објекат број 1 улица у улици 

Трг слободе у површини од 2572 м2, на којој је уписано право јавне својине општине Бач, у 

целини; 

- под парцелним бројем 8512 градско грађевинско земљиште у улици Трг слободе по култури 

њива 1. класе у површини од 3550 м2, на којој је уписано право јавне својине општине Бач, 

у целини; 

 

2. 

 

Обавезује се инвеститор Електродистрибуција Србије доо Београд Огранак „Електродистрибуција 

Сомбор“ Сомбор, Апатински пут бб да, пре подношења захтева за издавање употребне дозволе, са 

општином Бач, као титуларом непокретности у јавној својини које је послужно добро, закључи 

уговор о установљавању права службености на непокретностима из тачке 1. овог Решења. 
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3. 

 

Ово Решење је коначно даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-97 /2022-II 

Дана: 16. марта   2022. године 

 

                                                                                          Председавајући општинског већа 

                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                                              Др Стева Панић, с.р. 

 

 

 

25. 
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 62. став 1. тачка 32. Статута Општине 

Бач („Службени лист Општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020) а на предлог Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бач,  Општинско веће општине 

Бач, на  68. седници од   16. марта 2022. године, донело је  

 
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији Општине Бач  за 2022. 

годину 

 

Члан 1. 

У Програму за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији 

општине  Бач за 2022. годину („Службени лист општине Бач“, бр. 40/2021) у члану 2. после речи 

„безбедности саобраћај на путевима“, речи и бројеви „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,“ се бришу. 

Члан 2. 

Табеларни део који је сасавни део Програма мења се и гласи: 
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Oбласт рада Мера Активност Рокови Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

 Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре 

  

 

Израда пројектно 

техничке 

документације: 

постављање 

светлосне 

сигнализације- 

брзиномер у зонама 

школа Вајска и 

Плавна  на 

територији 

Општине Бач 

 

Спровођење јавне 

набавке и извршење 

задате активности, 

прибављање 

пројектних услова  

До краја 

текуће 

године 

490.000,00 НК Општина Бач    

Изградња тротоара 

и прилазних путева 

ка пешачким 

прелазима на 

територији 

Општине Бач у 

зонама школа 

Набавка материјала, 

спровођење набавке 

До краја 

текуће 

године 

460.000,00 НК Општина Бач  

Одржавање 

саобраћајне  

хоризонталне 

сигнализације на 

путевима Општине 

Бач у зонама 

Школе   

Припрема и 

обележавање 

хоризонталне 

сигнализације  

До краја 

текуће 

године 

550.000,00 НК   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад савета 

       =  1.500.000,00 

50%  

 

 

 

Накнада члановима 

Савета за долазак и 

рад на седнице  

-  
 

 

 

 

Одржавање 

седнице 

савета 

  

 

 

 

 

 

75.000,00 

 

 

 

 

 

 

НК 

 

 

 

 

 

 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја  

 

Стручно 

усавршавање 

кадрова запослених 

Присуство 

стручним 

скуповима, 

До краја 

текуће 

године 

95.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја 
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у области 

безбедности 

саобраћаја и обука 

чланова Савета за 

безбедност 

саобраћаја 

конференцијама 

семинарима 

(котизација, 

смештај и сл) 

       

       

Унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања 

Реализација 

пројекта 

„пажљивкова 

смотра“ за ученике 

нижих разреда на 

подручју Општине 

Бач 

Набавка потребног 

материјала за ту 

врсту акције, превоз 

ученика до места 

збиваља, освежење, 

награде за нај боље 

ученике 

Март, април 215.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 170.000,00 

5,6% 

Едукација 

родитеља о значају 

правилне употребе 

дечјих седишта у 

аутомобилима 

Спроведена и 

реализована 

едукација, подељен 

материјал за 

едукацију 

Мај, јун 40.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 

       

       

       

Превентивно-промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја 

Набавка ауто 

седишта за 

безбедну вожњу  

Подизање свести 

младих родитеља 

До краја 

текуће 

године 

660.000,00 НК Општина Бач  255.000,00 

8,5% 

       

Набавка 

промотивних 

материјала за 

едукацију 

бициклиста ( 

флуросцентни 

материјали) 

Набавка опреме за 

бициклисте  

Мај, јун 30.000,00 

 

НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 

  

        

Научно-истраживачки рад 

у области безбедности 

саобраћаја 

Израда извештаја 

стања безбедности 

собраћаја на 

путевима Општине 

Бач 

Израђен и предат 

извештај о стању 

безбедности 

саобраћаја 

До краја 

текуће 

године 

85.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 690.000,00 

23% 

  

        

Опремање јединица Усавршавање, Јавна набавка До краја 300.000,00 НК Савет за  85.000,0
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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 

 

 

 

 

саобраћајне полиције и 

других органа надлежних 

за послове безбедности 

саобраћаја 

модернизација 

локалне 

саобраћајне 

полиције и других 

органа надлежних 

за послове 

безбедности 

саобраћаја  

опреме, набавка 

алко теста и 

посебног мода за 

ноћни радар, 

флуросцентни 

опасачи, батеријске 

лампе 

текуће 

године 

безбедност 

саобраћаја 

0 

2,85% 

       

       

       

       

 

 

 

3.000.000,00                              

УКУПНО (%): 

300.000,00 

10% 

 

100% 

 



16. март 2022. године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   7. страна -   Број  12/2022 
 

 

Члан 3. 

 

У свему осталом Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији 

општине Бач за 2022. годину („Службени лист општине Бач“, бр. 40/2021) остаје неизмењен. 

 

Члан 4. 

 

 Овај Програм ће се објавити у Службеном листу општине Бач. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-98 /2022-II 

Дана: 16. марта   2022. године 

 

                                                                                          Председавајући општинског већа 

                                                                                               Председник   општине Бач 

                                                                                                              Др Стева Панић, с.р. 

 

 

 

 

26. 
На основу члана 16. и члана 47. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 24/2020), након сравњења са изворним текстом акта, а на предлог Одељења за 

урбанизам, заштиту животне средине, имовинско – правне и комунално – стамбене послове Општинске 

управе Бач, као обрађивача, утврђено је да се у Одлуци о покретању поступка отуђења неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 5/2022) 

поткрала грешка, па се даје 

 

 

И С П Р А В К А 

ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

У Одлуци о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Бач („Службени лист општине Бач“ број 5/2022), у члану 1. став 1. алинеја 4., у другом реду, уписани 

парцелни број „1359“ замењује се парцелним бројем „97“. 

 

Ова Исправка ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-100/2022-II 

Дана: 16. марта 2022. године 

                                            

Председавајући општинског већа 

                                                                                                      Председник општине Бач 

                                                                                    Др Стева Панић, с.р. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


