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152. 

 
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 17. седници одржаној  3. октобра 2014. године,  

доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

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 2014. 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 2.000.000,00 

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 .................. 1.550.000,00 динара 

 

1. озелењавање .....................................................................  50.000,00 

2. сузбијање амброзије ....................................................... 150.000,00 

3. уклањање дивљих депонија ........................................ 1.000.000,00 

4. дезинсекција и дезинфекција ........................................ 350.000,00 

 

 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) ............................. 300.000,00 динара 
 

1.  праћење квалитета ваздуха ....................................................... 100.000,00    

2.  праћење буке ................................................................................ 75.000,00 

3.  мерења у у случају хемијског удеса  по налогу инспекције ...  50.000,00 

4.  праћење квалитета површинских вода....................................... 75.000,00 

 

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 ..... 

150.000,00 динара 
 

 У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, Општинске управа, Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизан и инспекцијске 

послове ће у сарадњи са другим субјектима финансирати активности школске деце везано за 

заштиту животне средине (еколошке секције). 
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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 2014. годину као и евентуалних донација намењених 

заштити животне средине. 

 

5. Када се прилив не оствари у планираном износу, председник општине Бач утврђује 

приоритетне активности, на предлог Одељења. 

 

6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за привреду, 

пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове. 

 

7.  Овај програм објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 
 

Број: 020-45-183/2014-II 

Дана: 03.10.2014. 
 

Oпштинско веће општине Бач 
 

Председник 

Драган Сташевић, с.р. 
_______________________________ 

 
153. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. и 108/2013) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл. 

лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014),  

Општинско општине веће Бач,  д о н о с и  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист 

општине Бач“, број 30/2013 и 15/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште 

услуге, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 260.464,90 динара, а услед недовољно планиране 

апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Општинска управа, 

глава 3.01 – Општинска управа, функција 130- Опште услуге, позиција 25., апропријација економске 

класификације 423911 – Остале опште услуге- привремени и повремени послови. 

3.  О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4.  Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

Број: 020-45-180/2014-II 

Дана: 01.10.2014. 
 

Oпштинско веће општине Бач 
 

Председник 

Драган Сташевић, с.р. 
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154. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. и 108/2013) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл. 

лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014),  

Општинско веће  општине Бач,  д о н о с и  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист 

општине Бач“, број 30/2013 и 15/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште 

услуге, економска класификација 499 - средства текуће резерве буџета одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 69.240,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Општинска управа, 

глава 3.06 – Пројекти, Вишенаменски развојни пројекти, функција 474- Пројекат Стратегија развоја, 

позиција 62., апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору- уговор о делу. 

3.  О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4.  Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

Број: 020-45-182/2014-II 

Дана: 03.10.2014. 
 

Oпштинско веће општине Бач 
 

Председник 

Драган Сташевић, с.р. 
_______________________________ 

 
155. 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
  

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08 и –

др. закон и 41/09) и Инструкцојом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:  

320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите,  

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  општине Бач , упућује 

јавни позив  свим правним и физичким лицима, власницима: 

- функционалног система за   наводњавање и   одводњавање,  рибњака, вишегодишњих 

засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду,   винограда  старијих од три, 

а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката ( у даљем тексту: 

инфраструктура), а који се налазе на земљишту у државној својини на територији општине 

Бач 

- објеката за узгој и држање животиња а која се баве уззгојем и  држањем животиња, на 

територији општине Бач 
 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном 

земљишту у државној својини на територји општине Бач за 2015. годину, до дана 30. октобра 2014. 

године. 
 



 3. октобар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   број 26 – стр. 428 
 

 

 

  

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
 

    I  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на 

инфраструктури: 
 

1.  Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на  инфраструктури; 

2.  Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а у случају да инфраструктура није 

укњижена у јавне књиге потебно је доставити доказ о валсништву на инфраструктури 

(грађевинска, односно уптребна дозвола, односно извод из проспекта 

приватизацијекојим се доказује да је та инфраструктура ушлау процену вредности 

друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава); 

3.  Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности 

инфраструктуре. ( вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти у „функцији“), 

са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура. 

4.  Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинства (у активном статусу); 

5.  Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на инвестициона 

улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о 

власништву те инфраструктуре (фактура); 

6.  Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа 

 

 II Потребан документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања 

животиња 
 

1.  Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња 

2.  Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова 

или за Регистровано пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечних крава-

Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП 

Војводину од Пољопривредног факултета  у Новом Саду-департман за сточарство (са 

припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматчење); 

3.  Доказ о здравственом стању животиња –прибавља се од ветеринарске станице из кога се 

види врста, категорија и бројно стање животиња  

4.  Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинства (у активном статусу). 
 

   Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре 

требало би да доставе Захтев за излазак Рпубличке пољопривредне  инспекције Комисији за израду 

Годишњег програма заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини  општине Бач  до 20. октобра 2014.године, са наведеним катастарским парцелама које су 

предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника републичке 

пољопривредне инспекције, који је саставни  део документације коју треба доставити до 30. октобра 

2014. године. 

Напомена: 

Сва документација мора да  гласи на исто правно или физчко лице, које може бити носилац 

или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у ( активном статусу),  оверена и потписана од 

стране надлежног органа који издаје исправу. 

За лице које Комисија за израду Годишњег програма заштите,  уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач   утврди да је 

доставило благовремену и исправну документацију за остваривање права пречег закупа по основу 

узгоја и држањаљ животиња, Републички ветеринарски инспектор на захтев Комисије за израду 

Годишњег програма заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  

општине Бач, утврђује број условних грла записнички. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова, у просторијама 

Општинске управе Бач, улица Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2,  II спрат, кнцеларија бр. 214 или са сајта 

www.bac.rs. 

http://www.bac.rs/
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Рок за достављање захтева  и потребене документације из овог јавног позива је 30. октобар 

2014. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се 

неблаговременим и Комисјиа ће га вратити подносиоцу неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у 

затвореној коверти са назнаком на предњој страни : Захтев за остваривање права пречег закупа по 

по основу власништва на инфраструктури за 2015. годину“ или „ Захтев за остваривање права пречег 

закупа по основу узгоја и држања животиња за 2015. годину, за Комисију за израду Годишњег 

програма заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 

теритроји  општине Бач, на адресу  Општинска управа Бач, Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2. На 

полеђини коверте наводи се назив /име и презиме и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са јавним позивом је  Бранимир Аничић, телефон: 

021/770-075 лок. 149; email: branimir.anicic@bac.rs или  лично у просторијама Општинске управе Бач 

улица Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2,  II спрат, кнцеларија бр. 214. 

Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Бач и у листу „Наше новине“, 

интернет страници општине Бач и огласним таблама Месних канцеларија. 

 

Дана: 03.10.2014. године 

Број: 320-3-55/14-IV-03 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТРОЈИ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 
Одговорни уредник:  Оливера Ракоција 
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. 

mailto:branimir.anicic@bac.rs

