
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

58. ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

2 

59. 

 
ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧ 

4 

60. 

 
РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

5 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

61. 
РЕШЕЊЕ  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 6 

 

 

 

 

  

 

 

    

ГОДИНА  XLII                                                                                                                                
      Годишња претплата 

Број 5 Бач, 10.фебруар 2017. године 1.000,00 динара 

   

Редни  

број 
С А Д Р Ж А Ј Страница 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ  БАЧ 
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58. 

 На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09, 

72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда 

за заштиту животне средине Општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 3/2010) и сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-00-00217/2017-09 од 31.012017. 

године, Општинско веће општине Бач на 31.  седници одржаноj 10. 02. 2017.  године,    д    о    н    о     

с    и 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 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 2017. године планирају у области заштите и унапређивања животне средине. 

 2. За реализацију Програма планирају се укупна средства у износу од 5.600.000,00 динара  и 

то: 

     - средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнада за загађивање 

животне средине у укупном износу од .............................2.800.000,00 динара 

       - пренета средства из претходне године................................... 2.800.000,00 динара 

 3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за: 

 I Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте који доприносе битном 

смањењу загађивања животне средине .................. 4.850.000,00 динара 

 

1. Уклањање дивљих депонија 1.200.000,00 

 Програм чишћења дивљих депонија, реализоваће се у циљу 

уређења деградираних простора. 

  

    

2. 
Израда пројектне документације за санацију одлагалишта 

комуналног отпада, потес Сотињача, у Бачу 

2.450.000,00 

 Локалним планом управљања отпадом за општину Бач 

дефинисана је потреба израде пројеката санацију 

одлагалишта комуналног отпада (белике депоније) уз 

обезбеђење простора за одлагање отпада за неколико 

наредних година.  

 

3. Заштита површинских вода 1.200.000,00 

 Планирају се радови на заштити површинске воде језеро 

“Провала” у катастарској општини Вајска. Радови на 

реализацији овог пројекта обухватају сакупљање отпада, 

чишћење и измуљавање. 
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 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) ....................................................................... 200.000,00 динара 

 

1. Мониторинг ваздуха 100.000,00 

 Праћење квалитета ваздуха у на територији општине Бач, 

обухвата континуирану контролу и управљање квалитетом 

ваздуха кроз систем мониторинга и одржавања базе 

података о квалитету ваздуха. Овим се обезбеђује 

испитивање и контрола нивоа загађености ваздуха, затим 

детекција повећаних концентрација загађујућих материја, 

утврђивање тренда и транспорта загађујућих материја, 

анализа утицаја извора  загађивања ваздуха на квалитет 

ваздуха. 

 

2. Мониторинг површинских вода 100.000,00 

 Контрола површинских вода на територији општине Бач је 

планирана за канал Дунав Тиса Дунав и језеро Провала. 

Mониторинг је основа за добијање информација о квалитету 

воде водотокова. Посебна улога мониторинга је заштита воде као 

природног ресурса и њеног коришћења за водоснабдевање, 

спорт, рекреацију и др. Испитивање квалитета воде обухвата 

органолептичка својства воде, физичко – хемијске,   

микробиолошке параметре. 

 

 

 Реализацију наведених праћења и мерења вршиће овлашћене стручне организације са којима 

се потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим прописима. 

 

 III  повећање енергетске ефикасности.................................. 550.000,00 динара  

 

У циљу заштите ваздуха и смањења загађења, емисије штетних гасова и повећања енергетске 

ефикасности у Основној школи Плавна, планирана је реконструкција котларнице. Суфинансирање 

пројектно-техничке документације успостављање система грејања на 

агропелет....................................................................................................550.000,00 динара 

 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 2017. 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. 
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 6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за урбанизам, заштиту 

животне средине и имовинско правне послове. 

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

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:020-3-34/2017-II 

Дана: 10. фебруара  2017. године 

                                          Председавајући Општинског већа 

                                                                                           Заменик председника  општине Бач 

                                                                     Зденко Колар с.р. 

 

59. 

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. и члана 105. Статута 

Општине Бач („Службени лист општине Бач“ бр. 16/2008) по предлогу Комисије за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима Општине Бач, Општинско веће Општине Бач, на 31. 

седници, одржаној 10.02.2017. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

1. Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији Општине Бач за 2017. годину. 

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

Бач за 2017. годину, у износу од 2.300.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима. Из 2016. године преносе се средства у износу од 

3.100.000,00 динара. 

 

Активности за реализацију Програма: 

Редни 

број 

Опис Новчани износ у 

динарима 

I Поправљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

1.850.000,00 

1.1 Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације 

 

500.000,00 

1.2 Део средстава за одржавање хоризонталне сигнализације и 

одржавање путне инфраструктуре 

 

1.350.000,00 

II Остале активности у вези унапређења безбедности 3.550.000,00 
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саобраћаја на путевима 

2.1 Уградња система видео надзора на саобраћајницама на 

територији општине Бач 

 

3.000.000,00 

2.2 Ауто седишта за децу 400.000,00 

2.3 Промотивне активности и материјал  150.000,00 

Укупно I+II 5.400.000,00 

 

3. По истеку календарске године Комисија за безбедност саобраћаја ће сачинити извештај о 

реализацији Програма и о томе обавестити Општинско веће Општине Бач. 

 

4. Надзор над спровођењем овог Програма извршиће Општинско веће Општине Бач.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:020-3-31/2017-II 

Дана: 10. фебруара  2017. године 

                                 Председавајући Општинског 

                                                                                  Заменик председника  општине Бач 

                                           Зденко Колар с.р. 

 

 

60. 

     На основу члана 172. и члана 173. став 1. Закона о запосленима у  аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (“Сл. Лист РС“, бр. 21/2016), и члана 46. Закона о локаној 

самоуправи (“Сл. Гласник РС“, бр.  129/2007 и 83/2014/ - др. закон ), члана 59. Статута општине Бач 

(„Службени лист општине Бач“ број 1/2015-пречишћен текст), члана 43. став 1. Пословника о раду 

Општинског већа општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће 

општине Бач, је на  31. седници одржаној дана 10. фебруара  2017. године, донело je следећи 

 

                                                                          

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени и допуни решења о образовању  и именовању чланова Жалбене комисије општине 

Бач 

 

                                                                            

Члан 1. 

   У члану 4. став 1.  додаје се тачка 1. која гласи:  

„ 1. Роберт Свилар дипл. правник из Оџака – председник Комисије. 

Досадашња тачка 1. постаје тачка 2., досадашња тачка 2. постаје тачка 3. и досадашња тачка 3. 

постаје тачка 4.“ 

 

                                                                              Члан 2.        

У осталом делу   Решења о образовању  и именовању чланова Жалбене комисије општине Бач број: 

020-5-195/2016-II од дана 9. децембра 2016. године остаје неизмењено. 
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                                                                                Члан 3. 

                 Ово решење ступа  на снагу даном доношења и објавиће се  објавити  у „Службеном 

листу Општине Бач“. 

 

 

                                                                                          

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

Број:020-3-27/2017-II 

Дана: 10. фебруара  2017. године 

                                          Председавајући Општинског већа 

                                                                                       Заменик председника  општине Бач 

                                                                     Зденко Колар с.р. 

 

 

 

61. 
 

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

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 

12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања 

предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2017. годину („Сл. лист 

општине Бач“, бр. 35/2016) у разделу 4. Општинска управа,  глава 1. Општина Бач, 

програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, 

функционална класификација 130 Опште услуге, на позицији 87. економске 

класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Oпштинској управи Бач у 

износу од 80.100,00 динара за отварање апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, 

глава 1. Општинска управа, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0602- 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 

функционална класификација 130 Опште услуге, на позицију 79.1., економске 

класификације 621911– Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима 

и институцијама. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

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

 

 

 

 

Број: 400-1-5/2017-III                

Датум: 08.02.2017. године  

         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Драган Сташевић с.р. 
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Излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 

Одговорни уредник:  Тања Мијић 

Заменик одговорног уредника:  Јарослав Кућенич 

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. 


