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-21На основу члана 57. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/2007) и члана
74. став 2. Статута општине Бач ("Сл.лист општине Бач", бр. 16/2008 и 2/2010), на
образложени предлог председника општине Бач, Општинско веће општине Бач на својој
трећој седници одржаној дана 11. јануара 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу наченика општинске управе Бач
Члан 1.
Оливера Ракоција, дипломирани правник из Бача разрешава се дужности начелника
Општинске управе Бач са даном 11. јануаром 2012. године.
Члан 2.
До постављења начелника Општинске управе који ће бити постављен на основу јавног
огласа, за вршиоца дужности начелника Општинске управе поставља се Паклединац Жељко,
дипломирани правник из Вајске са радним искуством преко пет година у струци и положеним
државним испитом.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
општине Бач“.
Број: 020-3-2/2013-II
Дана: 11. јануар 2013. године
Општинско веће општине Бач
Председник
Огњен Марковић с.р.

-22На основу члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Бач (''Сл. лист општине Бач“,
бр. 16/2008, 2/2010 и 14/2012) а сходно Закључку Владе Републике Србије број: 1329694/2012 од дана 29. децембра 2012. године (“Службени гласник РС”, број: 124/2012),
Председник општине Бач , д о н о с и
ОДЛУКУ
Члан 1.
У складу са Закључком Владе Републике Србије број: 132-9694/2012 од дана 29.
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децембра 2012. године, 14. јануар 2013. године (понедељак), дан прославе Српске нове
године ПРОГЛАШАВА СЕ за нерадни дан јединице локалне самоуправе - Општинске
управе Бач.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
општине Бач''.

Број: 020-4-10/2013-III
У Бачу, 11. јануар 2013. године
Општина Бач
Председник
Огњен Марковић с.р.

-23На основу члана 56. став 1. тачка 8. Статута Општине Бач (“Службени лист Општине
Бач”, број 16/2008, 2/2010 и 14/2012), председник Општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
БРОЈНОГ СТАЊА ГРЛА СТОКЕ НА ФАРМАМА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Образује се комисија за утврђивање бројног стања грла стоке на фармама лица која
остварују право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини. (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 2.
У Комисију се именују:
1. за председника:
- Драган Амиџић из Бача,
2. за чланове:
-Емилија Риман Маљковић из Бача,
-Миленко Вулин из Вајске.
За техничког секретара Комисије именује се Бранимир Аничић из Бача.
Члан 3.
Задатак Комисије је да утврди бројно стање грла стоке на фармама лица која остварују
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право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и да тако утврђено
бројно стање упореде са бројем грла стоке наведеном у захтеву за остваривање права пречег
закупа.
По завршеном послу, Комисија је дужна саставити извештај и исти доставити
председнику општине Бач и Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Бач.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и доставиће се члановима Комисије и
архиви.
Број: 020-4-12/2013-III
Дана: 11. јануар 2013. године
Општина Бач
Председник
Огњен Марковић с.р.

-24На основу члана 56. став 1. тачка 8. Статута Општине Бач (“Службени лист Општине
Бач”, број 16/2008, 2/2010 и 14/2012), председник Општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СТАЊА ПАРЦЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧ
Члан 1.
Образује се комисија за утврђивање стања парцела пољопривредног земљишта у
државној својини које су обухваћене годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Бач. (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
У Комисију се именују:
- за председника:
1.Горан Ковачевић из Вајске,
- за чланове:
2. Фикрет Аладин из Бачког Новог Села,
3. Миша Маркуш из Плавне.
За техничког секретара Комисије именује се Бранимир Аничић из Бача.
Члан 3.
Задатак Комисије је:
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1. да утврди стање парцела пољопривредног земљишта у државној својини које су
обухваћене годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Бач,
2. да утврди да ли су горе поменуте парцеле обрадиве у целости,
3. да утврди да ли су парцеле узурпиране и уколико јесу да прибави податке о лицу које
је узурпирало исту.
По завршеном послу, Комисија је дужна саставити извештај и исти доставити
председнику општине Бач, комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Бач и комисији за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и доставиће се члановима Комисије и
архиви.
Број: 020-4-11/2013-III
Дана: 11. јануар 2013. године
Општина Бач
Председник
Огњен Марковић с.р.
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_____________________________________________________________________________
Не подлеже плаћању пореза на промет према мишљењу Покрајинског секретаријата
за образовање, науку и културу, број 412-220/75 од 17. јуна 1975. године.
Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2.
Одговорни уредник: Жељко Паклединац
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
Уредништво: Вјерка Сарић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97,
позив на број: 68-204
Тираж 50 комада. Штампа издавач.

