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- 54 –
На основу члана 109. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број
16/2008и 2/2010), Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 16. јула 2012.
године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ

Члан 1.
Прихвата се предлог Председника општине Бач, број: 020-4-152/2012-III од дана
09. јула 2012. године да се приступи измени Статута Општине Бач („Службени лист општина
Бач“; број:16/2008 и 2/2010).
Члан 2.
Измена у Статуту Општине Бач извршиће се у Глави IV Органи општине,

тако

што ће се:
1. у члану 50. став 3. регулисати да се заменик председника скупштине налази на
сталном раду у општини,
2. у члану 51. додаће се став 8. којим ће се одредити да се секретар Скупштине налази
на сталном раду у општини,
3. у члану 54. став 2. регулисати да се заменик председника општине налази на сталном
раду у општини.
Израду нацрта акта о промени Статута општине Бач, извршиће Комисија за израду
нацрта измена Статута општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бач“.
Број: 011-49/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић
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-55На основу члана 7. Пословника Скупштине општине Бач (“Сл лист Општине Бач”, број
18/2008), Скупштина Општине Бач на својој III седници одржаној дана 16. јула 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
о верификацији мандата одборника
Члан 1.
На основу извештаја Верификационе Комисије, Скупштина општине Бач, верификује
мандат следећим одборницима:
1. Томислав Богуновић, мр географије, Бач, Ериха Шпајзера број 8
2. Недељка Вујовић, фризерка, Вајска, Крајишка број 5
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу
Општине Бач”.

Број: 011-43/2012-I
У Бачу, 16.јула 2012.године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.

-56На основу члана 7. Пословника Скупштине општине Бач (“Сл лист Општине Бач”, број
18/2008), Скупштина Општине Бач на својој II седници одржаној дана 06. јула 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
о верификацији мандата одборника
Члан 1.
На основу извештаја Верификационе Комисије, Скупштина општине Бач, верификује
мандат следећим одборницима:
1.
2.
3.
4.
5.

Марица Маринковић, пензионер, Плавна, Штросмајерова број 8
Михајло Хорват, пољопривредни техничар, Селенча, Светозара Марковића број 5
Огњен Марковић, дпл.економиста, Бач, Маршала Тита број 29
Каролина Стрехарски, дпл. инг. пољопривреде, Селенча, Јаношикова број 40
Слободан Торубаров, грађевински техничар, Плавна, Штросмајерова број 11

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 123

6. Звездан Мешановић, мастер инг. шумарства, Бачко Ново Село, Николе Тесле број 19а
7. Стефанија Ковачев, професор разредне наставе, Бођани, др Зорана Ђинђића број 13
8. Драган Вулин, др ветеринарске медицине, Бач, Железничка број 1
9. Стеван Томшик, пољопривредник, Селенча, Светозара Милетића број 40
10. Стеван Кања, техничар за телекомуникације, Бач, трг др ЗоранаЂинђића број 7
11. Зденко Колар, инг. менаџмента, Селенча, Јаношикова број 50
12. Драган Медић, професор, Бач, Његошева број 10а
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу
Општине Бач”.

Број: 011-42/2012-I
У Бачу, 06.јула 2012.године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.

-57Скупштина општине Бач, на основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС“ број 129/2007), члан 40. тачка 11. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“ 16/2008) и Одлука са I седнице Скупштине општине Бач, одржане дана
18.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку функције потпредседника Скупштине општине Бач
Члан 1.
Врабчењак Катарини, професору из Селенче, престаје функција подпредседника
Скупштине општине Бач, са даном 18. јуном 2012. године, због истека мандата.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”.

Број: 011-30/2012-I
У Бачу 18. јуна 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.
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-58Скупштина општине Бач, на основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС“ број 129/2007), члан 40. тачка 13. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“ 16/2008) и Одлука са I седнице Скупштине општине Бач, одржане дана
18.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку функције председника Општине Бач
Члан 1.
Мр Томиславу Богуновићу, професору географије из Бача престаје функцијa
председника Општине Бач, са даном 18. јуном 2012. године, због истека мандата.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”.

Број: 011-26/2012-I
У Бачу 18. јуна 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.

-59Скупштина општине Бач, на основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС“ број 129/2007), члан 40. тачка 11. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“ 16/2008) и Одлука са I седнице Скупштине општине Бач, одржане дана
18.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку функције председника Скупштине општине Бач
Члан 1.
Торубаров Слободану, грађевинском техничару из Плавне, престаје функција
председника Скупштине општине Бач, са даном 18. јуном 2012. године, због истека мандата.

Члан 2.
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Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”.
Број: 011-28/2012-I
У Бачу 18. јуна 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.
-60Скупштина општине Бач, на основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС“ број 129/2007), члан 40. тачка 13. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“ 16/2008) и Одлука са I седнице Скупштине општине Бач, одржане дана
18.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку функције заменика председника Општине Бач
Члан 1.
Ралбовски Јану, приватном предузетнику из Селенче, престаје функција заменика
председника Општине Бач, са даном 18. јуном 2012. године, због истека мандата.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”.
Број: 011-27/2012-I
У Бачу 18. јуна 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.
-61Скупштина општине Бач, на основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС“ број 129/2007), члан 40. тачка 11. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“ 16/2008) и Одлука са I седнице Скупштине општине Бач, одржане дана
18.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку функције заменика председника Скупштине општине Бач
Члан 1.
Звездану Мешановићу, дипломираном инжењеру шумарства из Бачког Новог Села, престаје
функција заменика председника Скупштине општине Бач, са даном 18. јуном 2012. године,
због истека мандата.
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”.

Број: 011-29/2012-I
У Бачу 18. јуна 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник СО- е Бач
Лидија Шамановић с.р.

-62Скупштина општине Бач, на основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС“ број 129/2007) и Одлука са I седнице Скупштине општине Бач, одржане
дана 18.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку функције чланова Општинског већа Општине Бач
Члан 1.
Дана 18. јуна 2012. године престаје функција члановима већа Скупштине општине
Бач, због истека мандата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Босанчић Владимир, новинар из Бача
Вулин Драган, др ветерине из Бача
Крижов Јурај, прив.предузетник из Селенче
Миклушев Бранко, прив. предузетник из Бођана
Петровић Јоца, прив. предузетник из Вајске
Ћулибрк Дејан, прив предузетник из Бача
Сердар Миле, машински техничар из Бача
Члан 2.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу Општине Бач”.

Број: 011–31/2012-I
У Бачу, 18.06.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник СО – е Бач
Лидија Шамановић с.р
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-63На основу члана 44. став 1. тачка 6. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за кадровска и административна питања и радне односе
Члан 1.
Образује се Комисије за кадровска и административна питања и радне односе
( у даљем тексту: Комисија)
У Комисију се именују:
13. Чалић Јасмина, за председника
14. Ђаковић Мирослав, за члана
15. Кежић Мирко, за члана
16. Стојић Стојанка, за члана
17. Видић Драгица, за члана
18. Војиновић Стана, за члана
19. Слонка Штефан, за члана.
Члан 2.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе доноси појединачна акта
у остваривању права одборника и изабраних, именованих, односно постављених лица, доноси
акте о руковању материјалима који имају одређени степен поверљивости, даје предлоге за
избор, именовање, постављење, делегирање и разрешење лица које бира, именује или
поставља Скупштина, ако законом није другачије регулисано, предлаже именовање и
разрешење чланова управних и надзорних одбора и директора у установама и у јавним
предузећима чији је оснивач Скупштина, одлучује о питањима накнаде трошкова зараде и
накнадама одборницима, лицима изабраним и именованим у органе Скупштине и лицима
ангажованим у раду органа Скупштине и врши и друге послове утврђене прописима, општим
актима и пословником скупштине општине.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе именованим Одлуком Скупштине општине Бач,
број: 011-31/2008-III.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-34/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 128

-64На основу члана 44. став 1. тачка 8. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 8. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Мандатно – имунитетске комисије
Члан 1.
Образује се мандатно – имунитетска комисија. ( у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
20. Нићетин Саво, за председника
21. Вала Јан, за члана
22. Ступар Стоја, за члана.
Члан 2.
Мандатно – имунитетска комисија разматра уверења о избору одборника и извештај
општинске изборне комисије о резултатита допунских избора, подноси Скупштини извештај
са предлогом за верификацију мандата одборника изабраних на допунским изборима,
разматра разлоге престанка мандата појединих одборника, утврђује предлог за расписивање
допунских избора, разматра питања примене института имунитета одборника и друга питања
у вези са мандатно – имунитетским правима одборника.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима мандатно –
имунитетске комисије именованим Одлуком Скупштине општине Бач, број: 011-33/2008-III.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.

Број: 011-35/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 129

-65На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'',
број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 7. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за представке и жалбе
Члан 1.
Образује се Комисије за представке и жалбе ( у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
23. Хорват Михајло, за председника
24. Вујиновић Маринко, за члана
25. Слишурић Милка, за члана
26. Бујзаш Јурај, за члана
27. Ступар Стоја, за члана.
Члан 2.
Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини
и предлаже како Скупштини тако и надлежним органима мере и активности за решавање
питања садржаних у њима, и о томе обавештава подносиоце представки и жалби. О својим
запажањима поводом представки и жалби Комисија обавештава Скупштину на њен захтев или
по сопственој иницијативи.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Комисије за представке
и жалбе именованим Одлуком Скупштине општине Бач, број: 011-32/2008-III.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.

Број: 011-36/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 130

-66На основу члана 44. став 1. тачка 9. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 9. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за равноправност полова
Члан 1.
Образује се Комисија за равноправност полова ( у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
28. Маринковић Марица, за председника
29. Билбија Драгица, за члана
30. Микавица Бранко, за члана.
Члан 2.
Комисија за равноправност полова прати остваривање равноправности полова, даје
мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже
активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких
могућности на нивоу Општине.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Комисије за
равноправност полова именованим решењем Скупштине општине Бач, број: 020-39/2009-I.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.

Број: 011-37/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 131

-67На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'',
број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Савета за младе
Члан 1.
Образује се Савет за младе ( у даљем тексту: Савет)
У Савет се именују:
31. Стојић Марко, за председника
32. Окиљевић Немања, за члана
33. Петровић Урош, за члана
34. Васић Жарко, за члана
35. Арок Андреја, за члана
36. Елесин Милан, за члана
37. Воргић Александар, за члана.
Члан 2.
Савет за младе иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања,
активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе и другим областима од
значаја за младе; учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и
политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
даје мишљења о питањима од значаја за младе; даје мишљење за нацрте прописа и одлука које
доноси Скупштина општине у областима значајним за младе; подстиче сарадњу између
општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових
активности.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Савета за младе
именованим решењем Скупштине општине Бач, број: 020-38/2009-I.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''
Број: 011-38/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“
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-68На основу члана 44. став 1. тачка 1. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене делатности
Члан 1.
Образује се Савет за привреду, финансије и друштвене делатности ( у даљем тексту:
Савет)
У Савет се именују:
38. Сташевић Драган, за председника,
39. Нићетин Саво, за члана
40. Милић Александра, за члана
41. Бабић др Миленко, за члана
42. Станков Петар, за члана
43. Свитлица Азра, за члана
44. Милошевић Владо, за члана.
Члан 2.
Савет за привреду, финансије и друштвене делатности разматра предлог програма
привредног развоја општине и мере за његово спровођење, предлог одлука и општих аката и
друга питања из области мале привреде, грађевинарства, саобраћаја, туризма, распоређивања
подстицајних и других средстава намењених развоју привреде, разматра предлог одлуке о
буџету општине и завршни рачун, одлуке о имовинско – правним и облигационим односима,
финансијске планове јавних предузећа чији је основач општина и свих аката који се односе на
располагање приходима и расходима буџета општине, а које доноси Скупштина.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Савета за привреду,
финансије и друштвене делатности именованим Одлуком Скупштине општине Бач, број: 01128/2008-III.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-39/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 133

-69На основу члана 44. став 1. тачка 2. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 2. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 02012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
Члан 1.
Образује се Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине ( у
даљем тексту: Савет)
У Савет се именују:
45. Дамјенић Радован, за председника
46. Бањац Симо, за члана
47. Јакић Мара, за члана
48. Убрекић Љубинко, за члана
49. Чус Меланија, за члана
50. Видић Марко, за члана
51. Нинић Зоран, за члана.
Члан 2.
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине разматра предлоге
програма, одлука, других општих аката и друга питања из области урбанизма, просторног
планирања и стамбено – комуналних делатности, уређивања и коришћења грађевинског
земљишта и унапређивања животне средине, очувања и развоја природом и радом створених
вредности, спречавања и отклањања загађивања природних ресурса, као и друге начине и
изворе угрожавања животне средине.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Савета за урбанизам,
комуналне делатности и заштиту животне средине именованим Одлуком Скупштине општине
Бач, број: 011-29/2008-III.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-40/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 134

-70На основу члана 44. став 1. тачка 5. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 5. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07. 2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине
Члан 1.
Образује се Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине
( у даљем тексту: Комисија)
У Комисију се именују:
52. Вуковић Мирјана, за председника
53. Петровић Татјана, за члана
54. Петровић Урош, за члана
55. Умићевић Мирко, за члана
56. Грбић Ђуро, за члана
57. Стојановић Борко, за члана
58. Кућенич Михал, за члана.
Члан 2.
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине разматра
предлоге одлука, других прописа и општих аката са становишта њихове усклађености са
Статутом и правним системом и предлоге одлука и других општих аката које доноси
Скупштина; предлаже доношење и измену пословника; даје предлог за тумачење појединих
одредаба пословника; даје предлог за аутентично тумачење одлука и других општих аката
које доноси Скупштина; разматра обавештење Уставног суда о покретању поступка за оцену
уставности и законитости прописа које су донели општински органи; предлаже Скупштини
покретање поступка пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона и
прописа којима су повређена права општине утврђена Уставом и Статутом; утврђује
пречишћен текст одлука: разматра предлоге свих општих аката општинског већа и
председника општине које они упућују Скупштини и предлаже Скупштини доношење
одређених општих аката.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативна акта Скупштине
именованим Одлуком Скупштине
општине Бач, број: 011-30/2008-III.

16. јул 2012. године
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број 13. – страна 135

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-41/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

-71На основу члана 44. став 1. тачка 3. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010) и члана 49. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине општине
(“Службени лист Општине Бач”, број 18/2008), Скупштина општине Бач на својој II седници
одржаној дана 06.07.2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса
Члан 1.
Образује се Савет за праћење примене етичког кодекса ( у даљем тексту: Савет)
У Савет се именују:
59. Ковач Јозеф, за председника
60. Чалић Јасмина, за члана
61. Вуковић Мирјана, за члана.
Члан 2.
Савет за праћење примене етичког кодекса прати примену тог кодекса и пружа објашњења
у вези са његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-33/2012-I
У Бачу, 06.07. 2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
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-72На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр.
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011), члана 15. став 1. тачка 5. Статута
Општине Бач ("Сл. лист општине Бач" бр. 3/02, 14/04 и 16/2008) и члана 7. Одлуке о превозу
у друмском саобраћају ("Сл. лист Општине Бач" бр. 3/96, 1/04, 3/07 и 12/2008), Скупштина
Општине Бач, на III седници одржаној 16. 07. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ РЕДА ВОЖЊЕ У ЛОКАЛНОМ
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ АД "САОБРАЋАЈ" ОЏАЦИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Предлог реда вожње у локалном линијском превозу бр. 100
од 18. маја 2012. године АД "Саобраћај" из Оџака, улица Сомборска бр. 2,
Члан 2.
Предлог реда вожње у локалном линијском превозу из члана 1. ове Одлуке чини
саставни део ове Одлуке који обухвата приградске линије: БАЧ-ЧАРДА-БАЧКО НОВО
СЕЛО, БАЧ-ВАЈСКА-БОЂАНИ, БАЧ-ЧАРДА-ПЛАВНА, БАЧ-СЕЛЕНЧА, БАЧ-МАЛИ
БАЧ, БАЧ-ЕКОНОМИЈА I, БАЧ-БОЂАНИ-БАЧКО НОВО СЕЛО и БАЧ-ПЛАВНАВАЈСКА-ВУКОВАРСКА СЕЛА
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу Општине
Бач".
Број: 011-48/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
-73На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр.
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011), члана 15. став 1. тачка 5. Статута
Општине Бач ("Сл. лист општине Бач" бр. 3/02, 14/04 и 16/2008) и члана 7. Одлуке о превозу
у друмском саобраћају ("Сл. лист Општине Бач" бр. 3/96, 1/04, 3/07 и 12/2008), Скупштина
Општине Бач, на III седници одржаној 16. јула 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ РЕДА ВОЖЊЕ У ЛОКАЛНОМ
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ АД "ДУНАВПРЕВОЗ" БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Даје се сагласност на Предлог реда вожње у локалном линијском превозу бр. 01-480/2012 од
30. априла 2012. године за АД "Дунавпревоз" из Бачке Паланке, Индустријска зона б.б.
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Члан 2.
Предлог реда вожње у локалном линијском превозу из члана 1. ове Одлуке чини
саставни део ове Одлуке који обухвата приградску линију: БАЧ - ЕКОНОМИЈА 3 БАЧКО НОВО СЕЛО.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу Општине
Бач".
Број: 011-47/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

-74На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др закон и 41/2009), члана 20. став 1. тачка 20. и члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) Скупштина
општине Бач, на III седници одржаној 16. јула 2012. године д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА ОД ПОЉСКИХ ШТЕТА И ЗАБРАНИ НОМАДСКЕ
ИСПАШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредног земљишта и пољопривредних имања од пољских
штета и забрани номадске испаше на територији Општине Бач („Службени лист општине
Бач“ број 16/2008), у даљем тексту: Одлука, члан 14. мења се и гласи:
“Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке, као и надзор над вршењем делатности
заштите од стране пољочуварске службе, вршиће се од стране Комуналне инспекције”.
Члан 2.
Врши се допуна Одлуке у члану 15. тако што се иза става 1. додаје став 2 који гласи.:
“У случају да Месна заједница нема организован рад пољочуварске службе, дужност
дефинисана у ставу 1. преноси се у надлежност Комуналне инспекције”.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бач“.

Број: 011-50/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
-75На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09, 81/09, 24/2011), члана 5. став. 1 Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС” бр. 135/2004, 88/2010), Правилника о садржини, начину и
поступку израде планских докумената (“Службени гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010, и
16/2011) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач, Скупштина општине Бач, на
својој III седници одржаној дана 16.07.2012. године
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС МАРИНЕ У
БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС МАРИНЕ У БАЧКОМ
НОВОМ СЕЛУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком
Новом Селу (у даљем тексту:План) израђен у Заводу за урбанизам Војводине, Нови Сад, ул.
Железничка 6/III под бројем Е-2327 од јуна 2012. са Извештајем о стратешкој процени
утицаја План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу на животну
средину под бројем Е-2327 /1 од марта 2012 .
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичких прилога.
План садржи:
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
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1.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.2. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРAЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
2.1.1. Прихватни објекат наутичког туризма – комплекс марине
2.1.2. Угоститељски објекат
2.1.3. Саобраћајне површине
2.1.4. Зелене површине
2.1.5. Биланс површина
2.2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА
2.2.1. Правила парцелације
2.2.2. Правила препарцелације.
2.2.3. Исправке граница парцела
2.3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ
КОТЕ
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
2.3.1. План регулације
2.3.2. План нивелације
2.3.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте
2.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ,
КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.4.1. Саобраћајна инфраструктура
2.4.2. Водопривредна инфраструктура
2.4.3. Електроенергетска инфраструктура
2.4.4. Термоенергетска инфраструктура
2.4.5. Електронска комуникациона инфраструктура
2.4.6. Зелене површине
2.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
2.6. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА
ДОБРА
2.6.1. Заштићена природна добра
2.6.2. Заштићена непокретна културна добра
2.7. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ
2.8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
2.9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1.1. Правила за изградњу објеката марине
3.1.2. Угоститељски објекат ван комплекса марине
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3.1.3. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
3.1.4. Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре
3.1.5. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске
инфраструктуре
3.1.6. Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе
инфраструктуре (ЕК)
3.1.7. Правила за озелењавање
3.2. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
Назив графичког приказа

Размера

1. Положај предметне локације у ширем окружењу – извод из
ППО Бач
2. Постојећа функционална организација у обухвату плана са
претежном наменом земљишта
3. Катастарско топографски план са границом обухвата плана
4.Просторна организација и подела на функционалне целине
5.Предлог површина и капацитети јавне намене
6.План намене површина и објеката и заштита животне средине
7. Саобраћајна инфраструктура, регулација и нивелација
8.Водопривредна, електроенергетска и електронскокомуникациона инфраструктура

1:50000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

В) ПРИЛОГ
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом
Селу
2. Подлоге
3. Услови од надлежних организација и институција
4. Извештај о извршеној стручној контроли Плана детаљне регулације за комплекс
марине у Бачком Новом Селу – Концепт плана
5. Извештај о извршеној стручној контроли Плана детаљне регулације за комплекс
марине у Бачком Новом Селу – Нацрт плана
6. Извештај о обављеном јавном увиду Плана детаљне регулације за комплекс
марине у Бачком Новом Селу – Нацрт плана
Наведени графички прилози су саставни део Плана, увезани са текстуалним делом са
којим чини целину.
Саставни део Плана детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу
чини Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за комплекс марине
у Бачком Новом Селу на животну средину.
Члан 3.
Оверени елаборати плана чувају се у Скупштини општине Бач, у Одељењу за
урбанизам и комунално стамбене послове.
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Члан 4.
План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу са Извештајем о
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом
Селу на животну средину ће бити објављен и доступан јавности на увид и у електронском
облику путем званичне интернет странице Општинске управе Бач.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
Општине Бач”.

Број: 011-51/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

-76На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС,
129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'',
број 16/2008 и 2/2010) и члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 5/2005), Скупштина општине Бач на III
седници одржаној дана 16. јула 2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Управни одбор Туристичке организације општине Бач, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чус Меланија, за председника
Петровић Урош, за члана
Дамјенић Клара, за члана
Зорановић Милица, за члана
Праћа Сања, за члана
Ћалић Јелена, за члана
Члан 2.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-52/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

-77На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'' 129/2007) члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Сл гласник РС”, број 16/2008
и 2/2010), и члана 17. Статута Фонда за очување културно-историске баштине ''Векови Бача''
Бач (''Службени лист општине Бач'', број 5/2006 и 5/2008) Скупштина општине Бач на III
седници одржаној дана 16. јула 2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ОЧУВАЊЕ
КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ “ВЕКОВИ БАЧА” БАЧ
Члан 1.
У Управни одбор Фонда за очување културно – историјске баштине “Векови Бача”
Бач, именују се:
1. Вујовић Славица, за председника
2. Бањац Симо, за члана
3. Јуришић Рајко, за члана
4. Латиновић Миља, за члана
5. Вапа Зоран, за члана
6. Королија Данијела, за члана
7. Шурдић Борислав, за члана

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-53/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
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-78На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС,
129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'',
број 16/2008 и 2/2010) и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 5/2005), Скупштина општине Бач на III
седници одржаној дана 16. јула 2012. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Надзорни одбор Туристичке организације општине Бач, именују се:
1.

Араповић Светлана, за председника
2. Стојић Мирко, за члана
3. Михајловић Винка, за члана

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Бач''.
Број: 011-45/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
-79 –
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'' 129/2007) члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл лист општине Бач,
16/2008 и 2/2010) и члана 17. Статута Фонда за очување културно-историске баштине
''Векови Бача'' Бач (''Службени лист општине Бач'', број 5/2006 и 5/2008) Скупштина општине
Бач на III седници одржаној дана 16. јула 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ ''ВЕКОВИ БАЧА'' БАЧ
Члан 1.
У Надзорни одбор Фонда за очување културно-историјске баштине ''Векови Бача'' Бач,
именују се:
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Ловас Иван, за председника
Нинић Зоран, за члана
Ђекић Мирјана, за члана

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Бач''.

Број: 011-46/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
-80На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник РС’’,
број 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (’’Службени лист општине Бач’’, број
16/2008), Скупштина општине Бач на III седници одржаној дана 16.07.2012. године,
донeла је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2012. ГОДИНУ

I
Програмом рада Скупштине општине Бач за 2012. годину утврђују се називи, обрађивачи и
предлагачи најважнијих питања у оквиру права и дужности општине утврђених Уставом, законом и
Статутом општине Бач о којима ће Скупштина општине Бач и њена стална радна тела расправљати
током 2012. године, као и периоди у којима ће се о тим питањима расправљати.
II
Током 2012. године, Скупштина општине Бач ће расправљати и одлучивати о следећим
питањима:
I ТРОМЕСЕЧЈЕ

1. Предлог Одлуке о Ребалансу Одлуке о буџету општине Бач за 2012. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
2. Предлог Одлуке o изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама;
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ОБРАЂИВАЧ: Одељењe за урбанизам и комунално – стамбене послове
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине на територији општине Бач
ОБРАЂИВАЧ: Одељењe за урбанизам и комунално – стамбене послове
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
4. Предлог Решења о образовању Комисије за планове и именовање
њених чланова;
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, пољопривреду и локални развој
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
5. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања и финансијски
план са ценовником комуналних услуга ЈКП “Тврђава” Бач за 2012. годину ;
ОБРАЂИВАЧ: Упрани одбор ЈКП „Тврђава“ Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
6. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП “Дирекција за
изградњу општине Бач” за 2012. Годину;
ОБРАЂИВАЧ: Управни одбор ЈП “Дирекција за изградњу општине Бач” Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
7. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план
Туристичке организације општине Бач за 2012. годину ;
ОБРАЂИВАЧ: Управни одбор Туристичке организације општине Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
8. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијског
пословања ЈП “Радио Бачка” Бач за 2012. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Управни одобор ЈП Радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
9. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Народне библиотеке “Вук
Караџић” Бач за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Управни одбор Народне библиотеке “Вук Караџић” Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
10. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Спортско
рекреациони центар “Бачка тврђава” за 2012. годину;
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ОБРАЂИВАЧ: Управни одбор ЈП Спортско рекреациони центар “Бачка
тврђава”
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
11. Предлог решења о образовању и именовању Општинске узборне комисије у
општини Бач;
ОБРАЂИВАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне
односе
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
12. Предлог Решења о образовању Савета за међунационалне односе у општини Бач;
ОБРАЂИВАЧ: Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
13. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијске планове
пословања Месних Заједница:Бач, Селенча, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко
Ново Село за период 01.01.2012 – 31.12.2012. године.
ОБРАЂИВАЧ: Савети Месних заједница општине Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
14. Програм рада Скупштине општине Бач;
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
15. Предлог Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за
одборнике у Скупштини општине Бач;
ОБРАЂИВАЧ: Општинска изборна комисија
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
II ТРОМЕСЕЧЈЕ
16. Предлог Одлуке о ангажовању Ревизора за Завршни рачун буџета оштине Бач за
2011. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
17. Предлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месних Заједница: Бач,
Селенча, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село;
ОБРАЂИВАЧ: Општинска изборна комисија
ПРЕДЛАГАЧ: Председник Скупштине општине.
18. Извештај о раду Месних Заједница : Бач, Селенча, Вајска, Бођани, Плавна и
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Бачко Ново Село за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Савети Месних заједница општине Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
19. Извештај о раду ЈП „ Дирекција за изградњу општине Бач“ за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: ЈП „ Дирекција за изградњу општине Бач“
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
20. Извештај о раду Народне библиотеке „ Вук Караџић “ Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Народна библиотека „ Вук Караџић “ Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
21. Извештај о раду Радиодифузне делатности „ Радио Бачка“ Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Радиодифузне делатности „ Радио Бачка“ Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
22. Извештај о раду Дома здравља Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће.
23. Извештај о раду ЈКП „Тврђава“ Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП „Тврђава“ Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
24. Извештај о раду ЈП Спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“, Бач за 2011.
годину;
ОБРАЂИВАЧ: ЈП Спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“, Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
25. Извештај о раду Центра за Социјални рад општине Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Центар за Социјални рад општине Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
26. Извештај о раду Туристичке организације општине Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација општине Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
27. Усвајање Завршног рачуна Општине Бач за 2011. годину;
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
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III ТРОМЕСЕЧЈЕ
28. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бач за 2012.
годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
29. Информација о остваривању буџета општине Бач за период 01.01.2012. до
30.06.2012 године;
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
30. Информација о утицају ноћног живота на здравље и радне способности младих
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће.
IV ТРОМЕСЕЧЈЕ
31. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету општине Бач за 2012. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, финансије и буџет.
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће.
32. Предлог Одлуке о буџету општине Бач за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, финансије и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
33. Извештај о раду Основних школа на подручју општине Бач за школску 2011/2012.
годину.
ОБРАЂИВАЧ: Актив директора основних школа.
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће.
34. Извештај о раду ПУ „Колибри“ Бач у школској 2011/2012 години
ОБРАЂИВАЧ: Управни одбор ПУ „Колибри“ Бач
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
III
Према указаној потреби Скупштина општине Бач ће током године доносити одлуке из
области урбанизма и планирања простора, финансирања послова општине, о изборима и
именовањима из своје надлежности, као и закључке и решења из имовинско – правне
области.
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Поред питања утврђених овим програмом и питања наведених у претходном ставу ове
тачке, Скупштина општине Бач ће на својим седницама разматрати и друга актуелна питања
према указаној потреби, на предлог овлашћених предлагача.
IV
О извршењу овог Програма рада стараће се председник Скупштине општине Бач.
V
Овај Програм рада објавити у ’’Службеном листу општине Бач’’.

Број: 011-45/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

-81На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (''Службени лист Општине Бач'' број
16/2008 и 2/2010) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Бач“, број 5/2007 )
Скупштина општине Бач на својој III седници одржаној дана 16. јула 2012. године д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисија се састоји од председника и 6 чланова и то:
председник Комисије:

4. Антонић Боро, за председника
чланови Комисије:

5. Куљанин Душан, за члана
6. Кућенич Михал, за члана
7. Јовановић Дарко, за члана
8. Петровић Урош, за члана
9. Михајловић Винка, за члана
10. Мандић Милорад, за члана
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.
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Члан 3.
Задатак Комисије из тачке члана 1. овог решења је спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини путем прикупљања пријава за јавну
лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога
председнику општине, односно прикупљања писаних понуда, њихово јавно отварање, вођење
записника и давање предлога председнику општине за избор најповољнијег понуђача као и вођење
записника при изјашњавању о узимању пољопривредног земљишта у државној својини код права
пречег закупа.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат Комисије, образоване решењем
Скупштине општине Бач, број: 011-66/2011-I (“Сл лист Општине Бач”, број: 12/2011)
Члан 5.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Бач''.

Број: 011-43/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.
-82На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач („Службени лист општине
Бач 16/2008“) Скупштина општине Бач на III седници одржаној дана 16. јула 2012.г.
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у Општини Бач (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисију чини председник и 8 чланова и то:
председник Комисије:
11. Баљак Никола, за председника
чланови Комисије:
7. 1. Дамјенић Радован, за члана
8. 2. Ракоција Оливера, за члана
9. 3. Хоџић Сенад, за члана
10. 4. Гуслов Владо, за члана
5. Милић Александра, за члана
11. 6. Сташевић Драган, за члана
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12. 7. Раковић Василије, за члана
13. 8. Суботић Драган, за члана
Члан 3.
Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба
извршити у 2012. години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно
утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике Србије у
складу са чланом 60. став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 – др закон и 41/09) и прибави мишљење Комисије из
члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат комисије, образоване решењем
Скупштине општине Бач, број: 011-65/2011-I (“Сл лист Општине Бач”, број: 12/2011)

Члан 5.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Бач''.

Број: 011-44/2012-I
Дана: 16.07.2012. године
Скупштина општине Бач
Председник
Лидија Шамановић с.р.

-83На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени
гласник РС”, број 41/09) и члана 43. става 1. Пословника о раду Општинског већа општине
Бач (“Службени лист општине Бач”, број 18/2008) и Решења о образовању и именовању
чланова општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Бач
бр. 020-3-5/2012-II од 26. јануара 2012. године, Општинско веће општине Бач, на својој 2.
седници одржаној 10. јула 2012. године донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА
Предмет уређења
Члан 1.
Овим Правилником уређују се организација и начин рада Општинског савета за
безбеденост саобраћаја на путевима (у даљем тексту Општински савет)и начин формирања
његових радних група.
Организација Општинског савета
Члан 2.
У раду Општинског савета учествују чланови утврђени у решењу донетом од стране
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Општинског већа, као и представници других заинтересованих субјеката по позиву
председника Општинског савета.
Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду Савета, по позиву
председника Општинског савета, немају права гласа приликом одлучивања.
Радне групе
Члан 3.
Општински савет формира радне групе као облик непосредног рада чланова општинског
савета које су задужене за поједине области рада у безбедности саобраћаја на путевима.
Организују се радне групе за:
- унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
- унапређење безбедности путева и улица у општини,
- техничко регулисање саобраћаја
- заштиту рањивих учесника у саобраћају
- превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја и
- научно/развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима
Могу се организовати и друге радне групе.
Свака радна група има најмање три члана, од којих је један председник радне групе.
Председника и чланове радне групе именује Општински савет на својој седници. Председник
радне групе се именује из редова чланова Општинског савета, а чланови могу бити и друга
лица.
Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у које износе свој став о
питањима за која је радна група оформљена. Председник односно члан радне групе може
изузети своје мишљење делимично или у целини.
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Општински савет доноси
посебан закључак.
Начин рада
Члан 4.
На сазивање седнице, начин рада и одлучивање, подношење извештаја и вођење
записника Општинског савета, за безбедност саобраћаја на путевима и његових радних група
примењују се одредбе Пословника Општинског већа Општине Бач (“Службени лист општине
Бач ”, број 18/2008) које се односе и на рад радних тела.
Стручни, организациони и административни послови
Члан 5.
Стручне организационе и административно техничке послове за потребе Општинског
савета врши Одељење за урбанизам, комунално стамбено послове и заштиту животне
средине.
Ступање на снагу и објављивање

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 153

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Бач”
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бач
Општинско веће општине Бач
Број: 020–3-28/2012-II
Дана: 10.07.2012. године
Б
А
Ч
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Мирко Пушара

-84На основу члана 51. став 2. Правилника о изради и одржавању катастра непокретности
(“Сл гласник РС”, број 46/99) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа,
Општинско веће Општине Бач на својој 2. седници одржаној дана 10. јула 2012. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА
ГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ СЕЛЕНЧА
Члан 1.
Образује се комисија за утврђивање времена изградње објеката: стамбених зграда које
су изграђене на селу и осталих објеката у к.о. Селенча. (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.

Андрић Стипан из Бача, за председника,
Батиница Недељко из Бачког Новог Села, за члана,
Ковач Ненад из Плавне, за члана
За секретара комисије именује се Ситнић Валентина из Бача.
Члан 3.

Задатак Комисије је да утврди које стамбене зграде су изграђене на селу до 21. марта
1961. године када је ступио на снагу Закон о условима за изградњу стамбених зграда на селу
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(“Сл гласник НРС”, број 7/61) или до ступања на снагу прописа о условима за изградњу
стамбених зграда уколико су их општински народни одбори донели у року прописаном тим
законом и остале врсте објеката који су изграђени на селу до 8. јула 1973. године када је
ступио на снагу Закон о изградњи инвестиционих објеката (“Сл гласник СРС”, број 25/73)
односно до ступања на снагу општинске одлуке уколико је иста донета у року прописаном
тим законом.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу
Општине Бач”.
Образлож ење
I Правни основ за доношење решења
Правни основ доношења овог Решења садржан је у одредби члана 51. став 2.
Правилника о изради и одржавању катастра непокретности (“Сл гласник РС”, број 46/99).
II Разлог за доношење решења
Разлог за доношење овог решења утврђен је у одредби члана 51. став 2. Правилника о
изради и одржавању катастра непокретности, којим је утврђено да време изградње објекта,
који су снимљени после ступања на снагу прописа из члана 50. овог правилника, а за које не
постоји грађевинска односно употребна дозвола утврђује се на основу уверења општинске
управе о времену изградње. Поменута уверења неопходна су ради укњижбе правног статуса
објеката у Листу непокретности код Службе за катастар непокретности у Бачу.
III Средства за спровођење Решења
За спровођење овог Решења обезбедиће се средства у буџету Општине Бач.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бач
Општинско веће општине Бач
Број: 020–3-27/2012-II
Дана: 10.07.2012. године
Б
А
Ч
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Мирко Пушара
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-85На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09, 72/2009 – др закон и 43/2011- Одлука УС), члана 6. Одлуке о оснивању буџетског
фонда за заштиту животне средине Општине Бач („Сл лист општине Бач“ бр. 3/2010) и
сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног планирања број: 40100-367/2012-01 од дана 14.03.2012. године Општинско веће Општине Бач на својој 2. седници
одржаној 10.07.2012. године, д о н о с и

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем
тексту: Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2012. године планирају у области заштите и унапређивања животне
средине.
2. За реализацију Програма планирају се средства од накнаде за заштиту и унапређење
животне средине и накнада за загађивање животне средине у укупном износу од 1.500.000,00
динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:
I Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте које доприносе битном
смањењу загађивања животне средине 1.040.000,00 динара
12. озелењавање ................................................................ 300.000,00
13. сузбијање амброзије ................................................... 225.000,00
14. уклањање дивљих депонија ....................................... 515.000,00
Уколико буде потребно Општинска управа Општине Бач ће предлагати и спроводити
мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама.
II Програме контроле квалитета, анализа и праћење стања животне средине у општини
(мониторинг)...400.000,00 динара
14. праћење квалитета ваздуха ....................................... 120.000,00
15. праћење буке .............................................................. 130.000,00
16. мерења у ванредним ситуацијам .............................. 150.000,00
Реализацију наведених праћења и мерења вршиће овлаштене стручне организације са
којима се потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим прописима.
III Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине .....
30.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне

16. јул 2012. године

„ Службени лист општине Бач“

број 13. – страна 156

средине, Општинске управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове ће
самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и
унапређивање животне средине и обележавање значајних датума и догађаја
IV Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине....
30.000,00 динара
У цињу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о
стању животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, штампаће се
флајери и публикације. Обавештаваће се јавност о стању животне средине и путем средстава
јавног информисања.
4. Финансирање односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљеним у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине на територији општине Бач, односно прилива наменски
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.
135/2004 и 36/2009), односно Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину као и
евентуалних донација намењених заштити животне средине.
5. Када се прилив не оствари у планираном износу, председник општине Бач утврђује
приоритетне активности.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за урбанизам и
комунално-стамбене послове.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бач
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-29/2012-II
Дана: 10. јул 2012. године
Б
А
Ч

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Мирко Пушара
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-86На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Бач, у
износу од 15.637,00, а услед недовољно планиране апропријације.
15.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.04 – Општинска управа, функција 130- Опште услуге, позиција
39., апропријација економске класификације 482- Порези, обавезне таксе и казне.
3. О реализацији овогoo Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-3/2012-III
Дана: 14. 05. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

-87На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Бач, у
износу од 47.493,00, а услед недовољно планиране апропријације.
16.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.04 – Општинска управа, функција 130- Опште услуге, позиција
32., апропријација економске класификације 416- Награде бонуси и остали посебни расходијубиларне награде.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
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4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-4/2012-III
Дана: 14. 05. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
-88На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Основној школи „Вук
Караџић” Бач у износу од 79.373,87, а услед недовољно планиране апропријације.
17.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.06 – О. Ш. “Вук Караџић” Бач, функција 912- Основно
образовање, позиција 55., апропријација економске класификације 463- Текући трансфери
осталим нивоима власти.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-5/2012-III
Дана: 22. 05. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
-89На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
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499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Н. Б. „Вук Караџић” Бач у
износу од 26.897,00, а услед недовољно планиране апропријације.
18.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.09 – Н. Б. “Вук Караџић” Бач, функција 820- Услуге културе,
позиција 86., апропријација економске класификације 425- Текуће поправке и одржавање.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-6/2012-III
Дана: 22. 05. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
-90На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Ј. П. „Радио Бачка” Бач у
износу од 18.667,74, а услед недовољно планиране апропријације.
19.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.10 – Ј. П. “Радио Бачка” Бач, функција 830- Услуге емитовања и
издаваштва, позиција 117., апропријација економске класификације 426- Материјал.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-7/2012-III
Дана: 24. 05. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић
-91На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
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1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Удружење српско- руског
пријатељства “Владивосток” из Бођана у износу од 51.000,00, а услед недовољно планиране
апропријације.
20.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.18 – Удружење српско- руског пријатељства “Владивосток” из
Бођана, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови,
позиција 248.1., апропријација економске класификације 481- Дотације невладиним
организацијама.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-8/2012-III
Дана: 09. 07. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
Мирко Пушара с.р.
-92На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10 И 101/11) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2012. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 13/2011, и 3/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска класификација
499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства Основној школи „Вук
Караџић” Бач у износу од 103.921,75, а услед недовољно планиране апропријације.
21.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.06 – О. Ш. “Вук Караџић” Бач, функција 912- Основно
образовање, позиција 55., апропријација економске класификације 463- Текући трансфери
осталим нивоима власти- за сталне трошкове: услуге електричне енергије и
телекомуникационе услуге.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-9/2012-III
Дана: 16. 07. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
Мирко Пушара с.р.
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Не подлеже плаћању пореза на промет према мишљењу Покрајинског секретаријата
за образовање, науку и културу, број 412-220/75 од 17. јуна 1975. године.
Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2.
Одговорни уредник: Драган Предојевић
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
Уредништво: Мариа Грнова
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97,
позив на број: 68-204
Тираж 50 комада. Штампа издавач.

