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125. 
 Скупштина општине Бач, на основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", 

бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020),  

члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 10. став 1. Пословника Скупштине општине Бач (''Сл. лист 

општине Бач'', бр.23/2019 и 27/2019), на 14. седници одржаној дана 20. октобра 2021.  године,  

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Бач са изборне листе: 

 

ГРУПА ГРАЂАНА: МОЈ БАЧ – ВОЛИМ БАЧ И БОРИМ СЕ, ЗА СВОЈ ГРАД!, и то: 

 

• Гордани Ћулибрк, рођена 1972. године, по занимању писац, са местом пребивалишта у  Бачу. 

 

Мандат именоване почиње да тече даном доношења ове Одлуке и траје до истека мандата 

Скупштине. 

 

Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:     011- 51/2021-I 

У Бачу, дана 20. октобар 2021. године 

 

 

Председавајући СО Бач 

doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р. 

 

 

126. 
 Скупштина општине Бач, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020), на 14. седници одржаној дана 20. октобра 2021.  године,  донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

1. Скупштина општине Бач утврђује да Гордани Ћулибрк, одборници Скупштине општине Бач, 

са Изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА: МОЈ БАЧ – ВОЛИМ БАЧ И БОРИМ СЕ, ЗА СВОЈ 

ГРАД!, престаје мандат одборника Скупштине општине Бач, пре истека времена на 

које је изабран, на основу поднете оставке. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

Образложење 

 

Чланом 46. Закона о локалним изборима, прописано је, да одборнику престаје мандат пре 

истека времена на које је изабран подношењем оставке, а ставом 4. истог члана прописано је да је 
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скупштина дужна да о оставци коју је одборник поднео између две седнице, одлучи на првој 

наредној сеници. 

 

Чланом 47. истог закона прописано је да одборник лично подноси оставку, оверену код органа 

надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три 

дана од дана овере. 

 

Имајући у виду да је одборница Гордана Ћулибрк, у складу са Законом, поднела председнику 

Скупштине општине Бач неопозиву оставку дана 09. септембра 2021. године, поступајући орган је 

одлучио као у диспозитиву овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се поднети жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења решења. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:     011- 52/2021-I 

У Бачу, дана 20. октобар 2021. године 

 

Председавајући СО Бач 

doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р. 

 

 

 

127. 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС", 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 32/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину  („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. Статута општине Бач 

(„Службени лист општине Бач“, бр. 2/2019 и 38/2020) Скупштина општине Бач, по прибављеном 

мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  

ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“ 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за просторну целину „Древни Бач са тврђавом“ (у 

даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће 

се дефинисати Нацртом Плана. 

 

Оквирним обухватом Плана су обухваћене целе катастарске парцеле: 563, 564, 566/1, 566/2, 566/3, 

565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 

583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 

623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 2326, 2330,  2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 

2412, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345/1, 2345/2, 2351, 2352, 2353, 2354/1, 2354/2, 2355/1, 

2355/2, 2356, 2357 и 2411, као и делови катастарских парцела: 2314, 2381, 2415. 
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Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Бач. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи око 27.55 ha.     

 

Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планском документацијом вишег реда: 

Просторним планом подручја посебне намене културног предела Бач („Службени лист АПВ“, број 

14/15) и Планом генералне регулације насеља Бач („Службени лист општине Бач“, број 3/18). 

 

Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са 

могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

 

Визија израде Плана је усклађивање планираних садржаја са потенцијалима и ограничењима у 

простору на начин који би омогућио одрживост планског решења, као и економску, еколошку и 

социјалну оправданост планираних садржаја. 

 

Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења и грађења простора „Древног Бача са тврђавом“ 

и ревитализација дела старог водног тока реке Мостонге и водене површине око тврђаве.     

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева 

оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, дефинисање планираних намена, правила 

уређења и грађења, заштиту подручја и усклађивање са потребама корисника простора. 

 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чини грађевинско 

и водно земљиште око тврђаве Бач, као споменичког комплекса.   

 

Члан 7. 

 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања Заводу, Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду, програмског задатка и прибављања услова од надлежних органа и 

организација. 

 

Члан 8. 

 

Средства за израду Плана обезбеђује општина Бач. 

 

Члан 9. 

 

Носилац израде Плана је је Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и 

комунално стамбене послове Општинске управе Бач. 

 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод 

за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III. 
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Члан 10. 

 

После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана - орган надлежан за послове урбанизма 

општине Бач, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, 

могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања 

раног јавног увида. 

 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 

15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 

 

Члан 11. 

 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже 

се на јавни увид. 

 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу, као и у електронском 

односно дигиталном облику на интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског 

документа на јавни увид (подаци о времену, месту и начину на који заинтересована правна и 

физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни 

увид).  

 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Плана, у трајању од 30 дана, у згради општине Бач, Трг 

др Зорана Ђинђића 2, и путем интернет странице општине:www.bac.rs. 

 

Члан 12. 

 

Саставни део ове Одлуке је Решење да се не израђује стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације за просторну целину „Древни Бач са тврђавом“ на животну средину, које је донело 

Одељење за урбанизам, заштиту животне средине,имовинско правне и комунално стамбен послове, 

Општинскe управе општине Бач, под редним бројем 501-12/2021-IV-02, од дана 12.10.2021. године. 

 

Члан 13. 

 

План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у дигиталном 

облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак 

Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати 

у органима Општине. 

 

 

Члан 14. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

                                          

Број: 011-53/2021-I 

Дана: 20. октобар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р. 
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128.                                                       

На основу члана 9. став 1.  Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“ број 24/2011) и  члана 40. став 1. тачка 6.  Статута општине Бач ( “Службени гласник 

општине Бач”, број  2/19 и  38/2020 ),  

Скуштина општине Бач   на 14.  седници од 20. октобра 2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ   

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА НА  

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У ОПШТИНИ БАЧ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о правима на социјалну заштиту у општини Бач („Службени лист општине Бач“ број 

4/2017) у члану 5. став 2.  иза тачке 4 додаје се тачка 5, која гласи: 

 

5. „ саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге“ 

 

 

Члан 2. 

 

У истој Одлуци иза члана 28.  додаје се члан 28а који гласи: 

 

Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге 

 

 

Сви грађани са територије општине Бач имају право на саветодавно терапијске и социјално 

едукативне услуге у коме се реализују психолошке, логопедске, дефектолошке и друге 

специјализоване услуге, а на основу указаних личних потреба и подршке као и препоруке и 

мишљења надлежних комисија и институција. 

 

Члан 3. 

 

У свему осталом Одлука о правима на социјалну заштиту општине Бач ( „Службени лист општине 

Бач“, број 4/2017), остаје неизмењена. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања  у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-54/2021-I                                       

Дана: 20. октобар 2021. године 

    

                                                                 Председавајући 

                                           doc. vet. med. Драган Амиџић,с.р. 
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129.                                                                                                                 

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник, 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019), члана 3. Правилника о општинском Савету 

родитеља („Службени гласник РС“, бр:72/2018)  и члана 40. Статута општине Бач („Сл. лист 

општине Бач“, број 2/2019 и 38/2020),   Скупштина општине Бач,  на  14. седници, одржаној дана 

20. октобра 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о Општинском савету родитеља општине Бач,  

за школску 2021/2022 годину 

 

Члан 1. 

Одлуком о Општинском савету родитеља Општине Бач, за школску 2021/2022 годину (у даљем 

тексту: Одлука), утврђују се надлежности Општинског савета родитеља, именују се представници 

и њихови заменици те остала питања везана за рад овог радног тела.  

 

Члан 2. 

Општински савет родитеља Општине Бач (у даљем тексту: Општински савет родитеља) чине по 

један представник и његов заменик Савета родитеља свих  установа образовања и васпитања са 

територије Општине Бач, који се бирају сваке школске године. 

Члан 3.  

Општински Савет родитеља: 

1. Даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини. 

2. Учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце. 

3. Прати и разматра могућности за унапређење једнаког приступа, доступности и могућности 

образовања и васпитања за децу, односно за ученике; спречава  социјалне искључености деце 

односно ученика из угрожних и осетљивих група на територији општине 

4. Пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из 

њихове надлежности; 

5. Заступа интерес деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;  

6. Сарађује са организацијма које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

 

7. Обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на теиторији општине. Ближе 

услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују  министар и министар 

надлежан за послове локалне самоуправе. 

Члан 4. 

Овом Одлуком а на основу одлука директора установа образовања и васпитања са територије 

Општине Бач, за представнике и заменике Општинског савета родитеља за школску 2021/2022. 

годину именују се: 

1. Представници Савета родитеља Основне школе ,,Вук Караџић” Бач 

-  Јасмина Чалић из Бача, за члана, 

-  Вања Косановић Давидов из Бача, за заменика члана; 

2. Представници Савета родитеља Основе школе ,,Моша Пијаде” Бачко Ново Село 

- Беатовић Биљана из Бачког Новог Села, за члана 

- Масница Емина из Бачког Новог Села, за заменика члана; 

3. Представници Савета родитеља Основне школе ,,Алекса Шантић”  Вајска 

- Љиљана Зец из Бођана, за члана   

- Злата Шулић из Бођана, за заменика члана; 

4.Представници Савета родитеља Основне школе ,,Свети Сава” Плавна 

- Дејан Молнар из Плавне, за члана   
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- Милана Зеленовић из Плавне, за заменика члана; 

5.Представници Савета родитеља Основне школе ,,Јан Колар” Селенча 

- Мирослав Петраш из Селенче, за члана 

- Кристина Јаворник из Селенче, за заменика члана 

6.Представници Савета родитеља Пољопривредне школе Бач 

- Ковач Амела из Бача, за члана 

- Тепић Марија из Бача за заменика члана 

7.Представници Савета родитеља Предшколске  установе  ,,Колибри” Бач 

- Биљана Јергић из Бача, за члана 

- Вања Росић из Бача, за заменика члана. 

 

Члан 5. 

Општински савет родитеља има свог председника и заменика, које бирају његови чланови већином 

гласова од укупног броја чланова, на својој првој седници. 

 Председник, заменик председника и представници Општинског савета родитеља послове из 

своје надлежности обављају без накнаде. 

 

Члан 6. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинском савету родитеља 

општине Бач, за школску 2020/2021 годину („Службени лист општине Бач“, број: 30/2020). 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бач“. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-55/2021-I 

Дана: 20. октобар 2021. године 

    

                               Председавајући 

                                      doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.  

 

 

 

 

130. 
На основу члана 99. став 5. и став 13. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 4. став 1. алинеја 2. и члана 32. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени лист општине Бач“ број 14/2015), члана 40. став 1. тачка 19 и тачка 31. 

Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020) и Програма отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач у 2021. години („Службени лист општине 

Бач“ број 3/2021), Скупштина општине Бач, на 14. седници, одржаној дана 20. октобра 2021. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Општина Бач, након спроведеног поступка прикупљања писаних понуда јавним огласом, отуђује 

из јавне својине општине Бач непокретност уписана у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под 

парцелним бројем 987 градско грађевинско земљиште по култури њива 1. класе у улици Трг 

слободе у површини од 04 ара 20 м2 најбољем понуђачу ЈУХАС БОРКИ из Бача, улица Трг др 

Зорана Ђинђића 10, ЈМБГ 0608951805082 (у даљем тексту: најбољи понуђач). 
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Грађевинско земљиште из става 1. овог Решења отуђује се најбољем понуђачу ради градње објекта 

за индивидуално становање са пратећим садржајем, у складу са условима прописаним Планом 

генералне регулације насеља Бач („Службени лист општине Бач“ број 3/2018). 

 

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Бач из става 1. овог Решења отуђује се по цени од 

123.000,00 динара. 

 

Износ из става 3. овог Решења умањује се за износ од 12.300,00 динара, који је најбољи понуђач 

уплатио на име депозита за учешће на јавном огласу. Налаже се Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе Бач да са рачуна депозита општине Бач 840-710804-67 износ од 12.300,00 динара 

уплати на рачун буџета општине Бач број 840-811151843-89. 

 

Обавезује се најповољнији понуђач да у року од 15 дана од дана пријема овог Решења уплати износ 

од 110.700,00 динара на име исплате купопродајне цене у целини на рачун буџета општине Бач број 

840-811151843-89 модел 97 позив на број (одобрење) 68-204. 

 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач најбољем понуђачу Јухас 

Борки из Бача закључиће се најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности овог Решења. 

Трошкове овере Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач, 

трошкове пореза на пренос апсолутних права и трошкове уписа права својине у катастарским и 

другим јавним књигама сноси најповољнији понуђач, као купац. 

 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бач. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Бач је донело Одлуку о покретању поступка отуђења неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач број 020-3-110/2021-II од 02.07.2021. године. 

Овом Одлуком је покренут поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради 

привођења планираној намени, и то непокретности уписана у Лист непокретности број 459 к.о. Бач 

под парцелним бројем 987 градско грађевинско земљиште по култури њива 1. класе у улици Трг 

слободе у површини од 04 ара 20 м2, по тржишним условима, прикупљањем писаних понуда јавним 

огласом. Поступак је спровела Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач, која је образована од стране 

председника општине Бач. 

 

Комисија је дана 14.07.2021. године одржала седницу на којој је утврдила текст Јавног огласа о 

отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач прикупљањем 

писаних понуда јавним огласом. Јавни оглас је објављен у листу „Наше новине“ број 384 од 

30.07.2021. године и истим је утврђен рок за подношење пријава од 30 дана од дана оглашавања. 

 

Комисија је дана 31.08.2021. године спровела поступак отварања приспелих писаних понуда, и 

утврђено је да је пристигла једна понуда, која је била благовремена и уредна, која је поднета од 

стране Јухас Борке као понуђача, и којом је понуђена цена већа од почетне цене, па је Комисија 

донела одлуку да се сачини предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта и исти, заједно са 

Записником са седнице Комисије од 31.08.2021. године, достави Општинском већу општине Бач на 

даљи поступак. 

 

Чланом 40. став 1. тачка 19. Статута општине Бач прописано је, између осталог, да скупштина 

општине Бач одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом општине, 

а тачком 31. истог члана прописано је да скупштина општине одлучује о прибављању и отуђењу 

непокретности у јавној својини. Чланом 32. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да 

Комисија у року од 15 дана сачињава предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта који, са 

записником о раду, доставља на даљи поступак Општинском већу општине Бач. 
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Чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи прописано је да поступак, услове, начин и 

програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини аутономне покрајине, односно јединице 

локалне самоуправе, уређује аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, а ставом 

13. истог члана прописано је да о отуђењу или размени грађевинског земљишта у јавној својини, 

по спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања понуда или непосредне погодбе, 

надлежни орган доноси одлуку која се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања понуда. Овај поступак, услови и начин отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Бач уређен је Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист 

општине Бач“ број 14/2015).  

 

Почетна цена грађевинског земљишта које је било предмет јавног оглашавања прикупљањем 

писаних понуда утврђена је на основу Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Бач.  

 

У року од 30 дана од дана правноснажности овог Решења председник општине ће закључити уговор 

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта са најбољим понуђачем, који ће се оверити код 

јавног бележника, и чији садржај је утврђен чланом 37. Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

На основу свега горе наведеном предлажемо да Скупштина општине Бач донесе Решење о отуђењу 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач најбољем понуђачу, Јухас 

Борки из Бача. 

 

 

Доставити: 

 

1. Јухас Борка, Бач, Трг др Зорана Ђинђића 10; 

2. Комисији за спровођење поступка отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Бач; 

3. Одељењу за буџет и финансије Општинске управе Бач; 

4. Правобраниоцу општине Бач: 

5. Архиви; 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-56/2021-I 

Дана: 20. октобар 2021. године 

 

Председник Скупштине општине 

                                 doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р. 
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131. 
На основу члана 5. став 1. Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима Општине 

Бач („Службени лист Општине Бач“ бр. 19/2018 и 26/2020) и члана 40. Статута општине Бач  („Сл. 

лист општине Бач“, број: 2/2019 и 38/2020),    

Скупштина општине Бач,  на  14.  седници, одржаној дана 20. октобра 2021. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

ЗА  2021.  ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  

Награда Општине Бач за 2021. годину (у даљем тексту: Награда) додељује се: 

 

- Месном одбору Црвеног крста Бођани, за постигнуте резултате на пољу хуманитарног рада 

а посебно у акцијама добровољног давања крви. 

 

 

Члан 2. 

 

Награда ће се доделити у виду плакете и дипломе.  

Поред плакете и дипломе, добитнику се додељује и новчани износ у висини од 20.000,00 динара у 

нето износу. 

 

Члан 3. 

 

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном листу Општине 

Бач“. 

     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАЧ 

 

Број: 011- 57 /2021-I 

Дана: 20. октобра 2021. године 

 

                                                                                                         Председавајући 

doc. vet. med. Драган  Амиџић, с.р.                                 

 

 

 

132.                                                                                                            

На основу члана  12.  Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима Општине Бач 

(„Службени лист Општине Бач“ бр. 19/2018) и члана 40.  Статута општине Бач  („Сл.лист општине 

Бач“, број 2/2019),  

Скупштина општине Бач,  на 14. седници,одржаној дана 20. октобра  2021. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ ПОСЕБНОГ   ЈАВНОГ  ПРИЗНАЊА 

ОПШТИНЕ  БАЧ   ЗА  2021.  ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

  

          Посебно  јавно признање Општине Бач за 2021. годину ( у даљем тексту: Посебно  јавно 
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признање)  д о д е љ у ј е  се: 

 

1. Оливери Јелић, секретару Црвеног крста Бач, за изузетан допринос у организацији и 

спровођењу локалних хуманитарних акција намењених грађанству  

 

 

2. Професору доктору Јурај Суђију из Селенче, за врхунске резултате и свеукупан 

допринос у области неговања музичке културе и рада са децом и одраслима на пољу 

музичког стваралаштва. 

 

Члан 2. 

 

Посебно јавно признање ће се доделити у виду плакете и дипломе. 

 

Поред плакете и дипломе, добитницима Посебног  јавног  признања из члана 1. тачке 1. и тачке 2. 

овог решења,  додељује се и  новчани износ у висини од  20.000,00 динара у нето износу. 

 

Члан 3. 

 

            Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Бач“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАЧ 

 

Број: 011-58 /2021-I 

Дана: 20. октобра 2021. године 

 

      Председавајући 

doc. vet. med. Драган  Амиџић, с.р. 

 

 

 

133.                                                                                                                 

На основу члана 16. Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима Општине Бач 

(„Службени лист Општине Бач“ бр. 19/2018 и 26/2020) и члана 40. Статута општине Бач  („Сл. лист 

општине Бач“,број 2/2019),    

 

Скупштина општине Бач,  на  14.  седници, одржаној дана  20. октобра  2021. године,  донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДОДЕЛИ СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

  

Спортско признање Општине Бач за 2021. годину (у даљем тексту: Спортско признање) 

д о д е љ у ј е  се: 

 

1. Клубу дизача тегова Херкулес из Бача, са тренером Зораном Пантелићем, за постигнуте 

запажене резултате и успехе на домаћим и међународним такмичењима 

 

2. Владисављев Стевану из Бача, за постигнуте врхунске спортске резултате у 

дисциплини дизања тегова.  
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Члан 2. 

Спортско признање ће се доделити у виду плакете и дипломе. 

 

Поред плакете и дипломе, добитницима Спортског признања  из члана  1. тачке  1. и 2. овог решења, 

додељује се и  новчани износ у висини од 20.000,00 динара у нето износу. 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном листу 

Општине Бач“. 

 
           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАЧ 

 

Број: 011-59/2021-I 

Дана: 20. октобар 2021. године 

 

                                                                                                     Председавајући 

                                                                                             doc. vet. med. Драган  Амиџић, с.р.  

 

 

 

134.                                                            

 На основу члана 116. и члана 117.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број: 88/2017 и  27/2018, др. закон, 10/2019, 27/2018 и 6/2020), члана 32.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. Закон 

и 47/2018)  и члана 40.  Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020),   

 

        Скупштина општине Бач, на 14. седници,  одржаној дана 20. октобра 2021. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ  БАЧ 

 

Члан 1. 

Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне 

школе  Бач („Службени лист општине Бач,бр. 9/2018, 27/2019 и  26/2020). 

 

ШУШТУМ ВИНКУ из Бача, представнику родитеља, ПРЕСТАЈЕ својство члана Школског 

одбора Пољопривредне школе  Бач, услед престанка основа по коме је именован. 

 

БИЉАНА ПОПОВИЋ из Обровца, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Пољопривредне  

школе  Бач, као представник родитеља. 

 

АЗАШЕВАЦ  ЉИЉАНИ из Бача, представнику родитеља, ПРЕСТАЈЕ својство члана Школског 

одбора Пољопривредне школе  Бач, услед престанка основа по коме је именована. 

 

МАРИЈА ШКОРИЋ из Бача, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Пољопривредне  школе  

Бач, као представник родитеља. 

 

У осталом делу предметно Решење  остаје непромењено. 

 

 

Члан 2. 

Изборни период новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата члановима 

именованим Решењем о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе   Бач, број: 

011-40/2018-I од дана 27. 04. 2018. године („Службени лист општине Бач,бр. 9/2018).  
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         Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине Бач“. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-60/2021-I 

Дана: 20. октобар 2021. године 

 

Председник Скупштине општине Бач 

       doc. vet. med.   Драган Амиџић, с.р. 

 

 

 

135.       

 На основу члана 116. и члана 117.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број: 88/2017 и  27/2018, др. закон, 10/2019, 27/2018 и 6/2020), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/14 – 

др.закон и 101/16 – др. Закон и 47/2018)  и члана 40.  Статута општине Бач („Службени лист општине 

Бач“ број 2/2019),   

 

        Скупштина општине Бач, на 14. седници,  одржаној дана 20. октобра 2021. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ“  БАЧКО НОВО СЕЛО 

 

Члан 1. 

У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“  Бачко Ново Село, 

број: 011-36/2018-I, мења се у члану 1. став 1. алинеја 3. 

 

ЕМИЋ СЛАВИЦИ из Бачког Новог Села, представнику родитеља, ПРЕСТАЈЕ својство члана 

Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ Бачко Ново Село,  услед престанка основа по коме 

је именована. 

 

МАЛЕТИЋ ЈЕЛЕНА из Бачког Новог Села, ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне 

школе „Моша Пијаде“ Бачко Ново Село, као представник родитеља. 

 

                                                              Члан 2. 

Изборни период новоименоване чланице Школског одбора траје до истека мандата члановима 

именованим Решењем о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“  

Бачко Ново Село, број: 011-36/2018-I од дана 27. 04. 2018. године („Службени лист општине Бач, 

бр. 9/2018).  

 

              Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања  у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-61/2021-I 

Дана: 20. октобар 2021. године 

Председник Скупштине општине Бач 

       doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 
Одговорни уредник: Тања Мијић 
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 

 

 

 


