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116.
На основу 53. Закона о запосленима у Аутономним Покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број
1/2015-пречишћен текст), Општинско веће општине Бач на 43. седници од 6. јуна 2017. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
РАЗРЕШАВА СЕ Мариа Поптешин, дипломирани правник из Врбаса, са вршиоца дужности
начелника општинске управе Бач, са даном 6. јуном 2017. године, из разлога поднете писмене
оставке.
Члан 2.
Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника општинске управе Бач, има се објавити у
„Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-93/2017-II
Дана: 6. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
заменик председника општине Бач
Зденко Колар с.р

117.
На основу 56. Закона о запосленима у Аутономним Покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број
1/2015-пречишћен текст) Општинско веће општине Бач на 43. седници од 6. јуна 2017. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
Члан 1.
АНЂЕЛКО КОРДИЋ, дипломирани правник из Бача, поставља се за вршиоца дужности начелника
Општинске управе Бач са 6. јуном 2017. године, на период до постављења начелника општинске
управе, а најдуже три месеца.
Члан 2.
Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе Бач ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-94/2017-II
Дана: 6 . јуна 2017. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
заменик председника општине Бач
Зденко Колар с.р.

06. јун 2017. године
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118.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",бр. 129/2007 и 83/2014
–др. закон) и члана 75. Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 1/2015- пречишћен текст),
председник општине Бач, дана 01. јуна 2017. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПРИВРЕДУ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
На функцију помоћника председника Општине Бач за привреду, пољопривреду и инвестиције
поставља се Татиана Јаворникова, дипломирани инжењер графичког инжињерства и дизајна из
Селенче на период до престанка мандата председника општине Бач.
Именована ступа на функцију помоћника председника општине Бач за привреду, пољопривреду и
инвестиције даном постављања, односно 01. јуна 2017. године.
Именована ће функцију помоћника председника обављати из радног односа.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бач“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-4-213/2017-III
Дана: 01. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ

Драган Сташевић с.р.

119.
На основу члана 21. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 11/09 и 20/2015) и
члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 1/2015 – пречишћен
текст) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Образује се Општински штаб за спровођење мера заштите од пожара стрних усева и жетве у 2017.
години (у даљем тексту Штаб) у саставу:
1. Драган Сташевић, председник општине Бач, председник,
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Зденко Колар, заменик председника општине Бач, заменик председника,
Јелена Ковачевић, руководилац Одељења за пољопривреду, члан,
Ненад Ковач, виши стручни сарадник за ванредне ситуације, члан,
Славко Хајровић, инспектор за превентиву и заштиту, Управа за ванредне ситуације Нови
Сад, члан,
6. Бојан Ђаковић, командир ватрогасно-спасилачке јединице Бач, члан
7. Славко Зељковић, вођа саобраћајног сектора I категорије ПС Бач, члан,
8. Крунослав Азашевац, председник ОВС Бач, за члана
2.
3.
4.
5.

Члан 2.
Задатак Штаба је:
1. да донесе План заштите усева од пожара у 2017. години;
2. да организује и да се стара о благовременом техничком прегледу пољопривредних машина
и других техничких средстава која учествују у жетви и вршидби у привредним субјектима
који се баве пољопривредном производњом;
3. да организује и да се стара о благовременој обуци учесника у жетви, у циљу заштите од пожара на индивидуалном сектору и у привредним субјектима који се баве пољопривредном
производњом;
4. да се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и обавештавања;
5. да се стара о благовременој припреми одговарајућих смештајних капацитета за житарице и
о њиховом несметаном преузимању;
6. да координира рад добровољних ватрогасних друштава на подручју општине;
7. да врши надзор над спровођењем мера заштите стрних усева од пожара;
8. да преузима и друге активности ради успешног спровођења жетве у 2017. години.
Члан 3.
Овлашћује се Штаб да образује Комисију за технички преглед пољоприведне механизације и обуку
учесника у жетви (која ће бројати 3 члана) и да именује њихове чланове.
Члан 4.
Штаб има председника, заменика председика и чланове.
Члан 5.
Овлашћује се Штаб да одреди лице које ће обављати стручне и административно техничке послове
за потребе Штаба.
Члан 6.
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Бач.

РЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
Број:82-1-39/2017-IV-01
Дана: 06. јуна 2017. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧ
Зденко Колар с.р.

06. јун 2017. године
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120.
На основу тачке 2. Решења о образовању Општинског штаба за спровођење мера заштите од пожара
стрних усева и жетве у 2015. години Председника општине број 82-1-45/2015-IV-01, а у вези са
чланом 21. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 i 20/2015) и Правилника о
посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Сл. гласник РС" бр. 27/94), Општински
штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара, доноси:
П Л А Н

ЗАШТИТЕ УСЕВА ОД ПОЖАРА У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Планом заштите усева од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:
- преглед засејаних површина,
- план жетве,
- мере за обављање техничког прегледа учествујућих машина,
- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара,
- друге мере заштите од пожара.
Општина Бач се простире у шест катастарских општина и то:
- к.о. Бач површине 11.186,32 ha
- к.о. Вајска површине 8.703,14 ha
- к.о. Бођани површине 5.278,09 ha
- к.о. Плавна површине 5.032,59 ha
- к.о. Селенча површине 3.213,45 ha и
- к.о. Бачко Ново Село површине 3.065,27 ha.
Поред општине Бач пролази река Дунав што има утицаја, поред водопривреде за узимање воде
приликом гашења пожара. Поред Дунава постоји и каналска мрежа у атарима општине што такође
може бити од великог значаја приликом гашења пожара. У општини делује Ватрогаснo спасилачка
јединица Бач, а општина је у зони Управе за ванредне ситуације Нови Сад.

Преглед засејаних површина
Процењује се да је на територији општине засејано око :
- Соје: 9.000 ha
- Кукуруза: 2.000 ha
- Пшенице: 700 ha
- Јечам: 60 ha
- Овас и тритикале: 20 ha
- Семенски усев житарица: 70 ha
- Сунцокрет: 45 ha
- Сирак: 500 ha
- Уљана репица: 130 ha
Велики број учествујућих машина због своје старости изазива већи ризик од изазивања
пожара приликом употребе.
План жетве
Почетак жетвених радова треба очекивати у последњој декади јуна, када влага зрна не прелази 15%
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односно када је усев спреман за смештај.
Према расположивој механизацији и датим површинама, а уз оптималне временске услове, жетва
треба да буде завршена за 10 радних дана.
Опасност од пожара прети у првој недељи жетве, с обзиром да један део површина остаје под
пшеницом и јечмом.
У спровођењу жетвених радова првенствено се жању површине које се налазе у угроженом подручју
са аспекта заштите од пожара.
Мере за обављање техничког прегледа учествујућих машина
Формирана је Комисија од стране Штаба која ће вршити технички преглед машина у следећем
саставу:
Бач:
Иван Клецин
Роберт Шерфезе
Иван Осичан
Бачко Ново Село и Плавна:
Азир Мединов
Славиша Дринић
Петар Јановић
Селенча:
Јан Хорват
Јан Сљука
Павел Склабински
Вајска и Бођани:
Азир Мединов
Славиша Дринић
Петар Јановић
Комисије ће вршити преглед исправности и мера безбедности спречавања настанка пожара
учествујућих пољопривредних машина у жетви и то преглед:
- стања електроинсталације,
- стања акумулатора (заштићеност поклопцем, клеме, инсталација),
- стања издувних цеви (облога од азбеста),
- стања разбијача пламена и његову исправност,
- стања апарата за гашење пожара и
- стања осталих делова и склопова који би евентуално могли бити узрочници пожара.
Комисија је дужна да о техничком прегледу пољопривредне машине састави записник о
исправности, чију копију ће предати власнику пољопривредне машине.
Комисија је дужна да власнику исправне пољопривредне машине даје налепницу
„ ЖЕТВА
2017. ГОДИНЕ“.
Комисија ће вршити технички преглед обиласком домаћинстава.
Распоред и динамику техничког прегледа пољопривредне механизације утврђује Комисија.

Сходно прописима, а у циљу заштите од пожара сви комбајни морају бити опремљени апаратима за
гашење пожара S-9, ашовима и лопатама, сва механизација у транспорту мора бити обезбеђена
одговарајућим апаратима за гашење пожара и на пољопривредним машинама обезбедити
одговарајуће хватаче, развијаче и пригушиваче варница на издувним цевима.
Организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара
Добровољна ватрогасна друштва су дужна да организују редовна даноноћна дежурства.
За осматрачка места се одређују силоси у свих шест насељених места.
У случају да се уочи пожар, активира се PВСЈ Бач и месно добровољно ватрогасно друштво.

06. јун 2017. године
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Битнији бројеви телефона
Ватрогасно спасилачка јединица Бач
Полицијска станица Бач
Општинска управа Бач
Дом здравља Бач
Штаб за ванредне ситуације

2070-123
770-122
770-075
770-124
770-007

Друге мере заштите од пожара
За време трајања жетве строго су забрањене следеће активности:
- паљење стрњишта, сламе, околне траве и било каквог сличног, лако запаљивог
материјала,
- пушење на месту где се врши откос.
Парцеле са површином од 50 ha под стрним усевима покосити пре жетве на 15m ширине захвата и
извршити орање.
Приликом жетве на мањим парцелама треба се налазити трактор са плугом, који би у случају појаве
пожара, на безбедној удаљености извршио одоравање како би се спречило ширење истог.
Парцеле поред железничких пруга засејаним стрним усевима покосити у захвату од 60 m и исту
површину заорати до пруге.
На местима где се врши жетва ставити видне натписе о забрани пушења.
На свим местима јавног окупљања (Дом здравља, пијаца, веће продавнице, Пошта, Месне заједнице
и слично) истаћи обавештења о забрани паљења.
Путем средстава јавног информисања обавестити грађане техничком прегледу пољопривредне
механизације и забрани паљења стрништа.
Обавестити ПС Бач да је општина Бач предузела акцију техничког прегледа пољопривредне
механизације и да комбајни и трактори који имају истакнуту налепницу " ЖЕТВА 2017. ГОДИНЕ“
су исправни са аспекта заштите од пожара..
Поступање у случају пожара
У случају да дође до пожара исти се објављује гласом:
„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“
На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара. Уколико се
пожар почне ширити удаљити се и обавестити ватрогасну јединицу Бач. У случају да дође до пожара
на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед исправности и утврдити да ли је
машина способна за наставак рада. Неисправна машина не сме обављати радове на угроженим
подручјима од пожара.
Члан 2.
Овај План објавити у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКИ ШТАБ
ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА
Број: 82-1-42/2017-IV-01
Дана: 06. јуна 2017. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зденко Колар с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

06. јун 2017.године

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич
Уредништво: Зоран Јовановић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97

