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121.
На основу члана 6. став 4. Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Бач, („Службени лист општине Бач“бр: 18/2016), члана 59. став 1. Статута општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст) и члана 43. став 1. Пословника о раду
Општинског већа општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће
општине Бач, на 44. седници, одржаној дана 14. јуна 2017. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ
Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач
Члан 1.
У Правилнику о раду Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач број: 020-5132/2016-II од 02. септембра 2016. године мења се у члану 5. став 2. тако да сада гласи:
„Комисија у пословима из своје надлежности поступа ажурно, у складу са расписаним Конкурсима
и Јавним позивима, усвојеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје општине Бач за текућу годину (у даљем тексту: Програм) и
Решењем о њеном образовању, у предвиђеним роковима, са што мање трошкова за странке и друге
учеснике у поступцима, истовремено настојећи да се потпуно утврди чињенично стање и да на
правилан и законит начин спроведе поступак који је прописан Конкурсима, односно Јавним
позивима.“
Члан 2.
У свему осталом Правилник о раду Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Бач, број: 020-5-132/2016-II од 02. септембра 2016. године остаје неизмењен.
Члан 3.
Овaj Правилник ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
заменик председника општине Бач
Зденко Колар с.р
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122.
На основу члана 6. став 2. Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Бач, („Службени лист општине Бач“бр: 18/2016), члана 59. став 1. Статута општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст) и члана 43. Пословника о раду
Општинског већа општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број 18/2008), на 44. седници, одржаној
дана 14. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Образује се Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач, са циљем
реализације мера програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Мере програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја које
Комисија треба да реализује су:
1. Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава;
2. Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и вођење одговарајућих превентивних активности;
3. Кредитна подршка.
Члан 2.
У Комисију се именују:
1. Оливера Мишан, дипл економиста из Бача, за председника;
2. Милијана Савић, дипл економиста из Бача, за члана;
3. Иван Ловас, дипл инж пољопривреде из Вајске, за члана;
4. Марко Тубић, члан Општинског већа задужен за област јавних прихода и расхода општине
и организација које се финансирају из буџета општине;
5. Зоран Јовановић, економски техничар из Вајске, за члана.
Члан 3.
Задаци Комисије:
У циљу реализације мера Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (шифра
мере: 101) и Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним
непогодама и катастрофалним догађајима и вођење одговарајућих превентивних активности (шифра
мере: 104) у оквиру Програма:
 припреми и објави Конкурсе,
 изврши обраду поднетих захтева,
 сачини Извештај о обављеном послу са предлогом за доделу субвенција и исти достави
Општинском већу ради давања сагласности и доношења коначне Одлуке о расподели субвенција.
У циљу реализације мере Кредитна подршка (шифра мере: 100.2) у оквиру Програма:
 припреми и објави Јавни позив за избор банке,
 изврши оцену и рангирање поднетих пријава,
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сачини Извештај о обављеном послу са предлогом за избор банке и исти достави
Општинском већу ради доношења коначне Одлуке о избору банке,
припреми и објави Конкурс за суфинансирање каматне стопе код изабране банке,
посредује у подношењу захтева и комуникацији између заинтересованих пољопривредних
газдинстава и изабране банке,
сачини Извештај о обављеном послу и реалозованим кредитима те коначним уплатама
извршеним на име субвенција и достави Општинском већу.

Комисија је дужна да све Конкурсе и Јавне позиве објави на сајту Општине Бач. Након доношења
Одлуке о расподели субвенција од стране Општинског већа, исту објавити на сајту Општине Бач.
Комисија ће из редова својих чланова формирати Радну групу која ће проверити да ли су субвенције
утрошене наменски и у складу са расписаним Конкурсом и дужна је да на крају године Општинском
већу достави Завршни извештај о реализацији мера Програма.
Члан 4.
Стручне и административне послове за Комисију врши Одељење Општинске управе Бач – Одељење
за привреду, пољопривреду и економски развој.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Бач“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-102/2017-II
Дана: 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
заменик председника општине Бач
Зденко Колар с.р

123.
На основу члана 61., 62., 64., 64а. и 64б. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“ број 62/06, 65/08, 41/09 и 112/2015), члана 59. став 1. тачка 6. Статута
Општине Бач (Сл. лист општине Бач 1/2015), Општинско веће општине Бач, на 44. седници одржаној
дана 16. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној средини на територији општине Бач за 2017. годину (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 2.
У Комисију се именују:
1. Ловас Иван из Вајске,за председника;
2. Јозеф Кочонда из Селенче за члана;
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Љубојевић Дејан из Вајске за члана;
Дражен Паклединац из Плавне за члана;
Бојан Косановић из Бача за члана;
Ђукић Мирко из Бача за члана;
Јован Модринић из Бача, за члана.

Члан 3.
Задатак Комисије је давање предлога надлежном органу општине Бач за доношење Одлуке о
давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, Одлуке
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа, спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу јавног
надметања ( јавне лицитације или прикупљање писаних понуда ), вођење записника и давање
предлога надлежном органу општине Бач за доношење Одлуке за избор најповољнијег понуђача,
односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Члан 4.
Задатак Комисије је да одреди цену закупа за давање у закуп по праву пречег закупа
пољопривредног земљишта у државној својини, а у свему према члану 64а. Закона о
пољопривредном земљишту,(„Службени гласник РС“,бр. 62/06, 65/08 – др закон, 41/09 и 112/2015).
Задатак Комисије је да непосредно и на основу података надлежног органа одреди тржишну
цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини, за сваку катастарску парцелу
планирану за давање у закуп и за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији
општине Бач, које је обухваћено Годишњим програмом.
Приликом одређивања цене закупа, Комисија у свему треба да се придржава чланова 64. и 64а
Закона о пољопривредном земљишту.
Такође Комисија, непосредно и на основу података надлежног органа и одредби Закона о
пољоприврендом земљишту, одређује цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини
у вансудским поравнањима која се закључују у случају бесправног заузећа пољопривредног
земљишта у државној својини.
Задатак Комисије је да након спроведеног поступка јавног надметања и закључења уговора о
закупу пољопривредног земљишта у државној својини са закупцем, учествује у увођењу у посед
закупца пољопривредног земљишта у државној својини, према поднетом захтеву закупца, а све
према члану 66. Закона о пољопривредном земљишту.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине
Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-103/2017-II
Дана: 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
заменик председника општине Бач
Зденко Колар с.р
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