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80.
На основу чл. 2. став 1. тачка 11. Одлуке о општинском већу општине Бач („Сл.лист
општине Бач“, бр. 18/2008) и чл. 43. став 1. Пословника о раду општинског већа општине Бач
(„Сл.лист општине Бач“, бр. 18/2008) Општинско веће на својој XI телефонској седници одржаној
22. маја 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Бач опредељује се за ангажовање комерцијалног предузећа за
ревизију које ће извршити екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Бач за 2012. годину,
а на основу претходно прибављене сагласности Државне ревизорске институције број: 4002143/2013-04 од дана 29. априла 2013. године.
Члан 2.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Бач.
Број: 020-3-102/2013-II
У Бачу, 22. маја 2013. године
Општинско веће Општине Бач
Председавајући
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

81.
На основу чл. 32 став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 129/07),
чл. 25. став 1. тачка 1. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 5. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“
бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,101/10,24/11,78/11 и 57/12) и члана 14. став 1, тачка 4. и 5.
Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“ бр. 16/08,2/10,14/12 и 1/13), Општинско веће
општине Бач на својој XI телефонској седници одржаној 22. маја 2013. године једногласно је
донело следећи

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Основица пореза на имовину код непокретности, осим пољопривредног и шумског
земљишта где порески обвезник не води пословне књиге, је тржишна вредност непокретности на
дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину.
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Члан 2.
Утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра за следеће непокретности, осим
пољопривредног и шумског земљишта на територији општине Бач на дан 31.12.2009.г. И то:
1. Станови и стамбене зграде................................................................... 39.141,19 динара
2. Пословни простор................................................................................. 61.968,66 динара
3. Зграде за одмор..................................................................................... 23.493,16 динара
4. Гараже и други објекти........................................................................ 17.933,51 динара.
Члан 3.
Утврђена цена из чл. 2. представља основни елеменат за утврђивање тржишне вредности
непокретности на територији општине Бач.
Члан 4.
Утврђена просечна тржишна цена квадратног метра објеката из члана 2. Закључка
примењиваће се за утврђивање пореза на имовину на територији општине Бач.
Члан 5.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Бач“.
Број: 020-3-104/2013-II
У Бачу, 22. маја 2013. године
Општинско веће Општине Бач
Председавајући
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

82.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09) и члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бач
(„Сл лист општине Бач“ бр. 3/2010) Општинско веће општине Бач на својој XII седници одржаној
4. јуна 2013. године, д о н о с и

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
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 2013. године планирају у области заштите и унапређивања животне средине.
II
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.
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III
Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:
1. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте које доприносе
битном смањењу загађивања животне средине ..........................1.005.000,00 динара
 озелењавање ...............................................................................55.000,00
 сузбијање амброзије ................................................................150.000,00
 уклањање дивљих депонија ....................................................800.000,00
Уколико буде потребно Општинска управа Општине Бач ће предлагати и спроводити мере
заштите животне средине у ванредним ситуацијама.
2. Програме контроле квалитета, анализа и праћење стања животне средине у
општини (мониторинг) .......................................................................450.000,00 динара






праћење квалитета ваздуха .....................................................100.000,00
праћење буке ..............................................................................80.000,00
мерења у ванредним ситуацијам ..............................................60.000,00
праћење квалитета воде за пиће..............................................110.000,00
праћење квалитета површинских вода...................................100.000,00

Реализацију наведених праћења и мерења вршиће овлаштене стручне организације са којима
се потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим прописима.
3. 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
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.
4. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине
...................................................................................................................15.000,00 динара
У циљу 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.
IV
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 2013. годину као и евентуалних
донација намењених заштити животне средине.
V
Када се прилив не оствари у планираном износу, председник општине Бач утврђује
приоритетне активности.

4. јун 2013.
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VI
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за урбанизам и
комунално-стамбене послове.
VII
Овај програм објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 020-3-105/2013-II I
У Бачу, 4. јуна 2013. године
Општинско веће Општине Бач
Председавајући
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

83.
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'' бр.
16/2008) и члана 2. став 1. тачка 9. Одлуке о Општинском већу општине Бач (Службени лист општине Бач
број 18/2008), Општинско веће општине Бач на својој XII седници одржаној дана 4. јуна 2013. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Образује се Савет за безбедност у општини Бач као стручно радно тело Општинског већа
које обаваља одређене послове и задатке из области безбедности на територији општине Бач ( у
даљем тексту : Савет).
Члан 2.
За председника Савета именује се:
 Огњен Марковић, председник општине Бач
За потпредседнике Савета именују се:
1. Иван Пете, заменик командира станице полиције у Бачу;
2. Драган Медић, председник Скупштине општине Бач.
За чланове Савета именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наташа Будић, просветни инспектор у Бачу;
Светлана Продановић, директор Центра за социјални рад у Бачу;
Драган Вулин, председник Савета Месне заједнице Бач;
Стево Панић, директор Дома здравља Бач;
Мирјана Коњикушић, судија за прекршаје у Бачу;
Жељко Паклединац, начелник Општинске управе Бач.
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Члан 3.
Савет се стара о безбедности грађана на територији општине Бач тако што:
 разматра питања о свим актуелним проблемима из области безбедности грађана на
територији општине Бач са посебним освртом на безбедност деце;
 разматра међусобну сарадњу органа надлежних да брину о безбедности грађана,
органа надлежних за унутрашње послове и свих осталих органа и служби и предлаже
мере за њихову бољу сарадњу и повезаност у решавању питања које захтевају њихово
заједничко деловање;
 доноси закључке у вези са начином решавања питања из своје надлежности, закључке
којима усмерава и предлаже сарадњу надлежних служби и
 прати извршење закључака које је донео.
Члан 4.
Седницу Савета сазива председник општине који утврђује и Предлог дневног реда седнице.
Седницом Савета председава председник а седнице Савета одржавају се по потреби.
Председник Савета може, на своју иницијативу или на иницијативу члана Савета када
разматра питања у чијем решавању је неопходна помоћ неког другог државног органа или службе
позвати на седнице Савета њихове овлашћене представнике.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању
чланова Савета за безбедност општине Бач, број: 020-3-28/2009-II од дана 11. маја 2009. године,
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за безбедност општине Бач,
број: 020-3-30/2011-II од дана 08.06.2011. године и Решење о измени идопуни Решења о
образовању и именовању чланова Савета за безбедност општине Бач, број: 020-3-47/2011-II од дана
13. октобра 2011. године.
Члан 6.
Ове Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу Општине
Бач''.
Број: 020-3-108/2013-II I
У Бачу, 4. јуна 2013. године
Општинско веће Општине Бач
Председавајући
Огњен Марковић, с.р.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Жељко Паклединац
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
Уредништво: Зоран Јовановић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

