
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  БАЧ 

114. ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ 2 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  БАЧ 

115. 
ЗАКЉУЧАК 
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА  О ЗАДУЖЕЊИМА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ 

3 

116. 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2018. ГОДИНИ 

3 

117. 
ПРОГРАМ  О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

7 

118. 
РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ  ОПШТИНЕ БАЧ 

8 

119 
ПРАВИЛНИК 
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

9 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

120 ЗАКЉУЧАК 10 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИНА  XLIII                                                                                                                                
      Годишња претплата 

Број 14 Бач, 10. јул 2018. године 1.000,00 динара 
   

Редни  
број 

С А Д Р Ж А Ј Страница 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ  БАЧ 

 



  број 14 – стр. 2  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 10. јул 2018. године   
 

114. 
На основу члана 55. и 56. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), ), члана 14(а). Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе („Сл. гласник РС'', бр. 25/15, 50/15, 20/2018 и 34/2018), члана 72. став 1. Статута 

Општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/15 - пречишћен текст) и члана 18. став 1. алинеја 

9. Одлуке о Општинској управи („Службени лист општине Бач“ број 18/2008, 11/2010, 30/2013, 

14/2014,14/2015,  3/2016, 31/2017 и 3/2018), начелник Општинске управе Бач доноси  

 

 

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у Општинској управи Бач 

(у даљем тексту: Општинска управа). 

Члан 2. 

Радно време у Општинској управи Бач, почев од 15.07.2018. године почиње сваког радног дана од 

07:00 часова а завршава се у 15:00 часова, осим за запослене којима се због природе посла радно 

време може и другачије уредити. 

Члан 3. 

Пријем странака у Општинској управи врши се сваког радног дана од 07:30 до 14:30 часова. 

 

Члан 4. 

У оквиру четрдесеточасовног радног времена може се утврдити другачији распоред радног времена 

и другачији почетак и завршетак радног времена у зависности од природе посла и указане потребе 

(инспекцијски послови, послови закључења  брака, послови одржавања, послови хигијене и сл.). 

 

Члан 5. 

Запослени има право на одмор у току дневног рада од 9:30 до 10:00 часова, односно од 10:00 до 

10:30 часова. 

Члан 6. 

Коришћење одмора у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се процес рада 

ни у једном периоду не прекида. 

 

Члан 7. 

У случају да запослени не искористи дневни одмор у времену предвиђеном овом Одлуком (разлози 

хитности, рад са странкама, наредбе претпостављеног и сл.), јер се започети посао мора наставити, 

дневни одмор се користи по престанку разлога због којих је одложен о чему те обавестити 

непосредно свог руководиоца.  

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општинске управе и у 

Службеном листу општине Бач. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Број: 020-7-70/2018-IV-01 

Дана: 05. јул 2018. године 

 

                  Начелник општинске управе  Бач 

                                                                Ситнић Валентина с.р., дипл. правник 
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115. 
На основу члана 45. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон),  члана 58. став 1. Статута општине Бач („Сл. 

лист општине Бач“, бр. 1/2015 и 19/2017) и члана 4. став 6. Пословника о раду Општинског већа 

општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 18/2008), Општинско веће Општине Бач, на 83. седници 

одржаној дана 10. јула  2018. године, донело је  

 

З А К Љ У Ч А К  о измени Закључка 

о задужењима чланова Општинског већа Општине Бач 

 

Члан 1. 

У члану 1. Закључка о задужењима чланова Општинског већа, број: 020-3-138/2017-I који је 

Општинско веће донело на 56. седници од дана 13. октобра 2017. године, мењају се тачке 2. и 10. 

које сада гласе: 

„ 

2. Авдо Делић, за област јавних прихода и расхода општине и организација које се финан-

сирају из буџета општине; 

 

10. Маја Савић, за област саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева  и  улица; 

 

Члан 2. 

У свему осталом Закључак о задужењима чланова Општинског већа, број: 020-3-138/2017-I остаје 

неизмењен. 

Члан 3. 

Овај Закључак  о измени Закључка има се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-127/2018-II 

Дана: 10. јула  2018. године 

 

             Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р. 

 
 

116. 
На основу члан 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' број: 129/07, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), на основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Сл. Гласник Р. 

Србије, број 51/2009, 99/2011 и други закони“), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Сл. гласник Р. Србије“, број: 8/2012, 94/2013, 93/2015 и 16/2018) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа Општине Бач (''Сл. лист Општине Бач'', број 18/2008), 

Општинско веће општине Бач на 83. седници, одржаној 10. јула 2018 године, д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 

О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БАЧ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О 

ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником уређују се поступак и критеријуми за доделу средстава  из буџета Општине 

Бач (у даљем тексту: Општина) за финансирање реализације програма или за обезбеђивање 
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недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса, које реализују удружења 

грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске 

заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години, као и 

начин спровођења јавног конкурса за избор програма удружења грађана и права и обавезе удружења 

грађана чији се програм финансира, односно суфинансира. 

 

Члан 2. 

 Средства из члана 1. овог правилника планирана су чланом 650.000,00 Одлуком о буџету 

општине Бач за 2018. годину, на разделу 5, глава 1, програмска класификација 0901, Програм 11: 

Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним 

организацијама, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 25, 

економска класификација 481941 – дотације осталим удружењима. 

 

Члан 3. 

 Удружењима грађана средства из члана 2. овог правилника додељују се за финансирање 

реализације програма или за обезбеђивање недостајућег дела средстава за финансирање програма и 

програмских активности и неопходних функционалних расхода (у даљем тексту: програм). 

 

Члан 4. 

 Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити удружењима грађана уписаним у 

регистар код надлежног органа за програме који се реализују на територији општине Бач. 

 Средства из члана 1. овог правилника не додељују се: физичким лицима, индиректним 

корисницима буџета Општине Бач, привредним субјектима и другим корисницима чије је 

финансирање уређено актима које доноси или на њих дају сагласност Скупштина општине Бач или 

Општинско већеопштине Бач.  

Члан 5. 

 Додела средстава из члана 2. овог правилника спроводи се путем јавног конкурса који расписује 

Општиснко веће општине Бач, најмање једном годишње, за следеће области од јавног интереса: 

Област 1: социјална заштита и заштита лица са инвалидитетом;  

Област 2: борачко-инвалидска заштита; 

Област 3: друштвена брига о деци и популаризација пронаталитетне политике.  

 Јавним конкурсом могу бити обухваћене једна или више области, а одлуком о распосивању 

јавног конкурса биће тачно прецизирана област јавног интереса у оквиру које ће се финансирати или 

суфинансирати програми, као и специфични циљеви које програми треба да достигну.  

 Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине Бач www.bac.rs  

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса. 

Члан 6. 

 Јавни конкурс из члана 5. овог правилника садржи податке о акту на основу ког се расписује 

јавни конкурс, област од јавног интереса која се подстиче или подржава, специфични циљ или 

циљеве, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, задатак који је 

предмет јавног конкурса и рок за његов завршетак, податке о кругу могућих учесника на јавном 

конкурсу, начину и року за подношење пријава на јавни конкурс, критеријумима и мерилима за 

оцену пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву, као и друге податке важне за 

спровођење јавног конкурса.  

Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу средстава која се додељују удружењу 

грађана путем јавног конкурса за одређену област, као и податак о броју пријава које на јавни 

конкурс може поднети удружење грађана. 

Члан 7. 

 Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију садржину утврђује Комисија за 

спровођење поступка доделе бесповратних средстава из буџета општине Бач удружењима грађана и 

организацијама цивилног друштва (један примерак). 

 Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се следећа обавезна документација: фотокопија ОП 

обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија извода из статута удружења 

у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује. 

 

http://www.bac.rs/
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Члан 8. 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица и пријаве које 

нису поднете на утврђеном обрасцу – неће се разматрати. 

 Пријаве подносилаца којима су додељивана средства путем јавног конкурса Општине Бач у 

претходној години, а која нису доставили извештај о наменском утрошку средстава са пратећом 

документацијом – неће се разматрати.  

Члан 9. 

 Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи Комисија за спровођење поступка 

доделе бесповратних средстава из буџета општине Бач удружењима грађана и организацијама 

цивилног друштва образована Решењем Општинског већа општине Бач број: 020-3-164/2017-II од 

20. новембра 2017. године.  

 Комисија из става 1. овог члана има председника и четири члана. Председник кординира радом 

комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 

Комисија одлуке доноси већином од укупног броја чланова. 

 

Члан 10. 

 Комисија процењује и вреднује програм удружења грађана применом следећих критеријума, 

доделом одговарајућег броја бодова: 

 

1. Према референцама програма за област у којој се реализује програм     

(укупно највише до 30 бодова): 

 постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и повезаности циљева и активности, 

дужина трајања програма (до 10 бодова); 

 број директних корисника програма (до 10 бодова); 

 могућност развијања програма и његова одрживост (до 10 бодова). 

 

2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма – допринос степену унапређивања 

стања у области у којој се програм спроводи (укупно највише до 40 бодова по области за коју је 

пријава поднета): 

 за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом: допринос заштити и 

унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији, 

социјализацији и превенцији искључености лица са инвалидитетом, лица у стању социјалне 

потребе и лица којима је потребна посебна друштвена подршка; 

 за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити и унапређивању социјално-

економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији чланова удружења 

бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, чланова породица палих бораца и умрлих 

ратних војних инвалида, као и допринос обележавању значајних датума; 

 за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике: допринос 

заштити деце, унапређивању дечјег стваралаштва, побољшању услова за задовољење 

основних потреба деце и бригу о породици, подстицању рађања деце и унапређивању 

демографског развоја и популационе политике. 

 

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању 

суфинансирања програма из других извора (укупно највише до 30 бодова): 

 процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним активностима 

(до 10 бодова); 

 висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс 

односи (до 10 бодова); 

 степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова). 

 

Члан 11 

 Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава удружења грађана на 

јавни конкурс применом критеријума из члана 10. ове одлуке, у року који не може бити дужи од 60 

дана од дана истека рока за подношење пријава. 

 Листе из става 1. овог члана објављују се на интернет страници Општине и учесници јавног 
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конкурса имају право приговора и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 

три дана од дана њеног објављивања. 

 Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси комисија 

у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 Након одлучивања по поднетим приговорима удружења грађана, комисија сачињава предлог 

листе вредновања и рангирања пријава удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на 

интернет страници Општине и доставља Општинском већу ради одлучивања о додели и висини 

средстава. 

Члан 12. 

 Одлуком која је коначна, Општинско веће  у складу с ликвидним могућностима буџета Општине 

одлучује о додели средстава и висини средстава, у року од 30 дана од дана објављивања предлога 

листе вредновања и рангирања пријава удружења грађана на јавни конкурс, на интернет страници 

Општине Бач. 

 Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Општине. 

 

Члан 13. 

 На основу одлуке из члана 12. овог правилника, Општина Бач и корисник средстава закључују 

уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: 

предмет програма, рок у коме се програм реализује, износ средстава, инструменте обезбеђења за 

случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај 

неизвршења уговорне обавезе – предмета програма.  

      Корисник средстава, приликом закључења уговора  из става 1. овог члана, дужан је да - као 

гаранцију уредног извршења својих уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом и 

овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица која је овластила пословна банка, на 

дан закључења уговора. 

      У случају да корисник средстава не  изврши уговорне обавезе или да их делимично изврши, 

Секретаријат ће попунити меницу укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан 

попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом „без протеста” коју ће активирати 

ради наплате. Општина је обавезна да меницу врати удружењу грађана након реализације предмета 

уговора у целости уколико је не искористи у складу са ставом 2. овог члана. 

 

Члан 14. 

 Општина преноси додељена средства на основу уговора из члана 13. ове одлуке на рачун 

удружења грађана – корисника средстава у складу с ликвидним могућностима буџета Општине Бач, 

на текући рачун отворен у Министарству финансија – управа за трезор . 

 

Члан 15. 

 Средства додељена по јавном конкурсу удружења грађана – корисници средстава могу 

користити искључиво за намене за које су додељена и у обавези су да врате неутрошена средства. 

Уколико буде утврђено да удружење грађана – корисник средстава по јавном конкурсу средства није 

користио наменски, Општина ће затражити повраћај пренетих средстава са законском затезном 

каматом, рачунајући од дана уплате до дана поврата додељених средстава. 

 Корисник средстава по јавном конкурсу дужан је да Општини Бач омогући несметану контролу 

наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код удружења грађана – корисника 

средстава. 

Члан 16. 

 Удружења грађана – корисници средстава по јавном конкурсу – дужни су да, након реализације 

програма, Општини Бач - Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних средстава из 

буџета општине Бач удружењима грађана и организацијама цивилног друштва поднесу извештај 

(наративни и финансијски) о коришћењу средстава на обрасцима које прописује Општина и у року 

који је утврђен уговором. Уз финансијски извештај доставља се и књиговодствено-рачуноводствена 

документација којом се правда законско и наменско трошење пренетих средстава, а коју морају 

оверити лица овлашћена за заступање, односно координатор пројекта. 

 

Члан 17. 

 Удружења грађана – корисници средстава по јавном конкурсу – дужна су да у свим јавним 
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публикацијама и приликом сваког објављивања о програмима који се финансирају по јавном 

конкурсу наведу да је у њиховом финансирању учествовала Општина Бач. 

 

Члан 18. 

   Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу Општине 

Бач”. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3129/2018-II 

Дана: 10. јула  2018. године 

 

                          Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р. 

 

 

 

117. 
На основу члана 17., 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016 ), члана 59. Статута општине Бач  

(„Сл лист општине Бач“, број: 1/2015, 19/2017 и 31/2017),  члана 2. Одлуке о Општинском већу 

Општине Бач (Сл. Лист Општине Бач” број 18/2008), Општинско веће Општине Бач, на 33. седници, 

одржаној 10. јула   2018. године,  доноси: 
 

                                                           

ПРОГРАМ  О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

1. У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћајана 

путевима на територији општине Бач, број: 020-3-43/2018-II који је Општинско Веће општине 

Бач донело на 70. седници одржаној дана  20. фебруара  2018.  мења се тачка 2. тако да сада 

гласи: 

 

2. „За реализацију овог Програма планирана су оријентациона средства Одлуком о буџету Општине 

Бач за 2018. годину, у износу од 2.000.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима.  

 

Активности за реализацију Програма: 

Редни 

број 

Опис Новчани износ у 

динарима 

I Поправљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

1.000.000,00 

1.1 Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације 

 

500.000,00 

1.2 Део средстава за одржавање хоризонталне сигнализације и 

одржавање путне инфраструктуре 

 

500.000,00 

II Остале активности у вези унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима 

1.000.000,00 

2.1 Опрема за саобраћајну полицију 500.000,00 

2.2 Ауто седишта за децу 300.000,00 

2.3 Промотивне активности и материјал  200.000,00 

Укупно I+II 2.000.000,00 



  број 14 – стр. 8  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ 10. јул 2018. године   
 

 

3. У свему осталом  Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћајана путевима на територији општине Бач, број: 020-3-43/2018-II остаје неизмењен. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-130/2018-II 

Дана: 10. јула  2018. године 

 

                                Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р. 

 

 

 

118. 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ бр. 

1/2015 и 19/2017) и члана 2. став 1. тачка 9. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Службени 

лист општине Бач“ бр. 18/2008), Општинско веће општине Бач, на 83. седници одржаној  дана 10. 

јула 2018.  године,  доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ 

ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

У  Решењу о образовању и именовању чланова Савета за јавну безбедност општине Бач,број: 

020-3-159/2017-II које је општинско веће донело на 59. седници одржаноја дана 9. новембра 2017. 

године,  у Члану 2. у ставу 3. иза тачке 12. додаје се тачка 13. која гласи: 

 

„13. Снежана Кон, прекршајни судија, за члана“ 

 

Члан 2. 

У свему осталом Решење о образовању и именовању чланова Савета за јавну безбедност општине 

Бач,број: 020-3-159/2017-II остаје неизмењено.  

 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 

Бач“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-131/2018-II 

Дана: 10. јула  2018. године 

 

                       Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р. 
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119. 
На основу члана 190. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, број 88/2017 и 27/2018- др закони), члана 9. и члана 56. став 1. тачка 3. и тачка 11. Статута 

општине Бач („Службени  лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст, 19/17 и 31/17) и члана 

43. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 

18/08), Општинско Веће Општине Бач, на 83.  седници одржаној дана 10. јула 2018. године, доноси 

: 

 
ПРАВИЛНИК 

О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ И 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

Правилником о награђивању ученика са пребивалиштем на територији општине Бач и ученика 

основних и средњих школа са територије општине Бач (у даљем тексту Правилник), прописују се 

награде за редовне ученике са пребивалиштем на територији општине Бач као и редовне ученике 

основних и средњих школа са територије општине Бач a за освојена прва три места на републичким 

такмичењима или носиоце  признања „ученик генерације“ .  

      

Члан 2. 

Награде се додељују ученицима за успешно учешће на републичким такмичењима које организује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и ученицима носиоцима признања 

„ученик генерације“. 
 

Члан 3. 

Право на награду регулисану Правилником може да оствари ученик који је освојио прво, друго или 

треће место на Републичком такмичењу из појединих наставних предмета осим из спортских 

предмета и активности. Право на награду може да оствари ученик који је од стране наставничког 

већа основне или средње школе изабран за „ученика генерације“.   

    

Члан 4. 

Награде ученицима за освојена прва три места на Републичким такмичењима су награде у новчаном 

износу и то: 

• за освојено прво место на Републичком такмичењу-у износу од 10.000,00 динара 

• за освојено друго место на Републичком такмичењу-у износу од 7.000,00 динара 

• за освојено треће место на Републичком такмичењу-у износу од 5.000,00 динара 

 

Награда ученицима носиоцима признања „ученик генерације“ је награда у новчаном износу од 

10.000,00 динара. 

 

Члан 5. 

Предлоге за награђивање ученика, заједно са доказима о награђивању на Републичким такмичењима 

или доказу о признању „ученик генерације“, достављају васпитно-образовне установе са територије 

општине Бач или родитељ/ старатељ ученика. 

 

Члан 6. 

Решење о награђивању ученика доноси председник општине Бач на основу образложеног предлога 

Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Општинске Управе Бач. 

 

Члан 7. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о награђивању ученика са 

територије општине Бач за освојена прва три места на републичким такмичењима број: 020-3-

137/2013-II од 8. августа 2013. године. 
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Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-136/2018-II 

Дана: 10. јула  2018. године 

 

                       Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р. 

 

120. 
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009, 112/15 и 

80/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине БАЧ (у даљем тексту:Комисија), доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

1.  Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права 

пречег закупа на територији општине БАЧ, које је планирано Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 

2018. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР 

ЊИВА 1 240,10 

ЊИВА 2 218,49 

ЊИВА 3 194,48 

ЊИВА 4 172,87 

ЊИВА 5 151,26 

ЊИВА 6 122,45 

ЊИВА 7 100,84 

ЛИВАДА 2 65,55 

ПАШЊАК 1 48,02 

ПАШЊАК 2 43,70 

ПАШЊАК 3 38,90 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 12,01 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 10,92 

ТРСТИК-МОЧВАРА 3 9,72 

ТРСТИК-МОЧВАРА 4 8,64 

 

− Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државноj својини на територији општине БАЧ је на основу табеле из тачке 1. 

утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп 

по основу права пречег закупа по основу сточарства планираних Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2018. годину. 

 

− Овај закључак објавити у Службеном листу општине БАЧ или на огласној табли Општинске 

управе БАЧ, као и на званичној интернет страници општине БАЧ. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине БАЧ, образована Решењем Општинског већа 

број 020-3-124/2018-II од 20.06.2018. године, имала је задатак да утврди висину закупнине за 

пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп по основу права пречег закупа 

власницима домаћих животиња, а које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2018. годину. 

 

Одредбама члана 64a став 19, 20 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је да 

је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно 

постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по 

праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама је просечно постигнута цена 

закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може бити већа од 

просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године. Просечно 

постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном 

надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне 

самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, 

просечна постигнута цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних 

јединица локалне самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 

 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права 

пречег закупа власницима домаћих животиња , а имајући у виду наведену законску одредбу, како је 

Општина БАЧ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута 

цена на основу тога износи 194,82 евра по хектару, односно 22.998,50 динара по хектару, а која цена 

одговара квалитету ЊИВА 4.класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и 

класе. 

 

Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од просечне 

цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, закупнина се 

утврђује у висини од 194,48 евра по хектару, односно 22.958,36 динара по хектару, који износ 

представља просечну цену закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три 

године. Наведена цена одговара квалитету ЊИВА 3. класе, на основу које је обрачуната закупнина 

за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној табели. 

 

Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка. 

 
 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
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