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3.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007 и 83/2014) и члана 14. став 1. тачка 29. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина
општине Бач, на 30. седници од 26. јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Фонд за развој пољопривреде општине Бач (у даљем тексту: Фонд) и
уређују се циљеви оснивања Фонда, време за које се оснива, извори финансирања и начин
коришћења средстава Фонда.
Члан 2.
Фонд се оснива ради стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде
на територији општине Бач, као и ради подстицања и унапређења руралног развоја на територији
општине Бач.
Члан 3.
Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним овом Одлуком уписује се у
надлежни Регистар.
Фонд има текући рачун који се води код надлежне Управе за трезор.
Члан 4.
Назив Фонда је: ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧ.
Седиште Фонда је у Бачу, улица др Зорана Ђинђића број 2.
Члан 5.
Фонд се оснива на неодређено време.
Члан 6.
Задаци Фонда су:
-

обезбеђивање и усмеравање финансијских средстава за унапређење развоја појединих грана
пољопривреде, у складу са програмима општине Бач из области пољопривреде;

-

рационално коришћење и развој природних ресурса;

-

финансирање програма, пројеката и активности у области унапређења пољопривреде и
руралног развоја, као и свеукупног економског јачања становништва на подручју општине
Бач;
Члан 7.
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Делатности Фонда су:
-

6430 поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети;

-

расподела средстава за реализацију циљева Фонда;

-

учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области пољопривреде;

-

реализација циљева Стратегије развоја општине из области пољопривреде и осталих одлука
Скупштине општине и Општинског већа;

-

сарадња са пољопривредним задругама и удружењима;
Члан 8.

Извори финансирања Фонда су:
-

средства обезбеђена у буџету општине Бач;

-

средства из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине;

-

средства прикупљена од донација, помоћи, прилога и поклона домаћих и страних физичких и правних лица;

-

средства остварена на конкурсима за програме и пројекте;

-

друга средства остварена у складу са законом;
Члан 9.

Средства остварена у Фонду користе се у складу са годишњим планом и програмом рада Фонда.
Члан 10.
Органи Фонда су:
-

Управни одбор;

-

Надзорни одбор;

-

директор;

Члан 11.
Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом.
Управни одбор има председника и 4 члана.
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Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине Бач на мандатни период од 4 године. Председник и чланови Управног одбора могу поново бити бирани на ту
функцију.
Управни одбор Фонда:
-

доноси Статут Фонда;

-

доноси програм рада, финансијски план и годишњи извештај о раду Фонда;

-

одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним Статутом и
програмима и плановима Фонда;

-

обавља и друге послове у складу са овом Одлуком, Статутом Фонда и законом;

На Статут Фонда, програм рада, финансијски план и годишњи извештај о раду сагласност даје
Скупштина општине Бач.
Члан 12.
Надзорни одбор Фонда има председника и 2 члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Бач на мандатни период од 4 године. Председник и чланови Надзорног одбора могу бити поново бирани на ту
функцију.
Надзорни одбор надзире законитост рада Фонда, прати и контролише рад Фонда, и о резултатима
надзора обавештава Управни одбор Фонда.
Члан 13.
Лице овлашћено за заступање Фонда је директор Фонда.
Директора Фонда, на предлог Управног одбора, именује и разрешава Скупштина општине Бач на
мандатни период од 4 године. Исто лице може поново бити именовано на функцију директора
Фонда.
За директора може бити именовано лице које има високо образовање стечено на основним студијама од најмање четири године из групације пољопривредног, економског или правног факултета
и најмање годину дана радног искуства у струци. Као посебан услов за именовање директора потребно је да лице које се именује на ову функцију није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности и да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност Фонда.
Директор је одговоран за резултате пословања, за законитост рада Фонда и за остваривање програма рада и финансијских планова Фонда.
Директор Фонда обавља следеће послове:
-

заступа Фонд и потписује уговоре, одлуке и финансијска документа у оквиру реализације
одлука Управног одбора;

-

стара се о спровођењу ставова, одлука и закључака Управног одбора;
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-

обезбеђује извршавање усвојених планова и програма рада и развоја Фонда;

-

даје иницијативу за разматрање одређених питања на седници Управног одбора;

-

обавља и друге послове по налогу Управног одбора Фонда и Скупштине општине Бач, као
оснивача;
Члан 14.

Статутом Фонда уређује се нарочито:
-

циљеви, организација и начин пословања Фонда;

-

надлежност и рад органа Фонда;

-

заступање и представљање Фонда;

-

начин обављања стручних, административних и финансијско – техничких послова;

-

друга питања од значаја за рад и пословање Фонда;
Члан 15.

Статут Фонда доноси Управни одбор.
Сагласност на Статут Фонда даје Скупштина општине Бач.
Члан 16.
Рад Фонда је јаван.
Јавност рада Фонда обезбеђује се преко средстава јавног информисања, преко којих Фонд информише јавност о свом раду и о својим планираним и актуелним активностима.
Члан 17.
Стручне и административне послове у циљу остваривања циљева и задатака Фонда обављаће
Општинска управа Бач.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за развој пољопривреде и водопривреде општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 5/2005).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-1/2015-I
Дана: 26. јануара 2015. године
председник Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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4.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007 и 83/2014) члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист
општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30.
седници од 26. јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Бач именују се:
1. ДАРКО ЈАНКОВИЋ, дипл. инг. пољопривреде из Бачког Новог Села, за председника;
2. БОГДАН ДОБРИЈЕВИЋ, пољопривредник из Бача, за члана;
3. МИРКО КЕЖИЋ, пензионер из Бачког Новог Села, за члана;
4. ДРАГОМИР МИЉЕШИЋ, машински инжењер из Бача, за члана;
5. ИВИЦА ВУЧИНАЦ, пољопривредник из Вајске, за члана;
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-2/2015-I
Дана: 26. јануара 2015. године
председник Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
5.
____________________

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/2012) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ
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Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач број 296-1/2014 од 30.12.2014. године.
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-3/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

6.
_______________

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/2012) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“
БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања и финансијски план Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач дана 15.01.2015. године.
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Јавног предузећа радиодифузне делатности
„Радио Бачка“ Бач за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.

26. јануар 2015.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-4/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

7.
_______________
На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/2012) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања и финансијски план Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка тврђава“ Бач за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка тврђава“ Бач дана 14.01.2015. године.
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Јавног предузећа Спортско рекреациони центар
„Бачка тврђава“ Бач за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-5/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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8.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Центра за социјални рад Бач за
2015. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад Бач 14.01.2015. године
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Центра за социјални рад Бач за 2015. годину
саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-6/2015-I
Дана: 26. јануара 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

9.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ

26. јануар 2015.
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Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Туристичке организације општине Бач за 2015. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације општине Бач
14.01.2015. године
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Туристичке организације општине Бач за 2015.
годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-7/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

10.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач за 2015. годину, који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач
15.01.2015. године
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач за
2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-8/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

11.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и финансијски план Дома здравља Бач за 2015. годину, који је донео Управни одбор Дома здравља Бач 14. 01.2015. године.
Члан 2.
Годишњи програм пословања и финансијски план Дома здравља Бач за 2015. годину саставни је
део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-9/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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12.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада Месне заједнице Бач за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бач.
Члан 2.
План и програм рада Месне заједнице Бач за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-10/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
13.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО
ЗА 2015. ГОДИНУ
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Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада Месне заједнице Бачко Ново Село за 2015. годину, који
је донео Савет Месне заједнице Бачко Ново Село.
Члан 2.
План и програм рада Месне заједнице Бачко Ново Село за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-11/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

14.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада Месне заједнице Бођани за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бођани.
Члан 2.
План и програм рада Месне заједнице Бођани за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-12/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
15.
_______________

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада Месне заједнице Вајска за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Вајска.
Члан 2.
План и програм рада Месне заједнице Вајска за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-13/2015-I
Дана: 26. јануара 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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16.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ИПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада Месне заједнице Плавна за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Плавна.
Члан 2.
План и програм рада Месне заједнице Плавна за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-14/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
17.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА
ЗА 2015. ГОДИНУ

26. јануар 2015.
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Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада Месне заједнице Селенча за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Селенча.
Члан 2.
План и програм рада Месне заједнице Селенча за 2015. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-15/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

18.
_______________
На основу члана 25., 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“
број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени листи општине Бач“ број
16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), на предлог Општинске управе Бач Скупштина
општине Бач на 30. седници одржаној 26. јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач (у
даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Јавни конкурс, у смислу ове Одлуке, чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката, у
складу са Законом о јавним предузећима.
Члан 3.
На Јавном конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене
конкурсом.
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Учесник Јавног конкурса је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници Јавног конкурса истовремено добијају све информације везане за конкурс и
прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на Јавном конкурсу не може бити:
-

лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Јавног конкурса;
лице које је члан органа управе Јавног предузећа;
лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
лице којем је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа;
Члан 5.

Услови за учешће на Јавном конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће на Јавном конкурсу у објављени у огласу Јавног конкурса и сматрају се
саставним деловима ове Одлуке.
Услови за учешће на Јавном конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер, у било ком
смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за Јавни конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
На услове за именовање директора Јавног предузећа сходно се примењују одредбе Закона о раду
(„Службени гласник Републике Србије“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
Члан 8.
Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року од 8 дана од дана
достављања ове Одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим што се мора навести и
податак о томе када је Јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења Јавног конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија образована
Решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Комисија ће својим актом прописати мерила за именовање директора Јавног предузећа, у складу са
Поступак спровођења Јавног конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија образована
Решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
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Комисија ће својим актом прописати мерила за именовање директора Јавног предузећа, у складу са
Законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи Јавни конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује
резултат кандидата, према мерилима прописаним за именовање директора Јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором,
или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора Комисија увршћује на ранг
листу. Листа за именовање, са највише три најбоље рангирана кандидата, са бројчано утврђеним и
исказаним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинској
управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
Члан 11.
Општинска управа, на основу листе за именовање и на основу записника о изборном поступку,
припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Бач.
Члан 12.
Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора Јавног предузећа доношењем одлуке о именовању предложеног кандидата,
или неког другог кандидата са листе.
Члан 13.
Одлука о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Бач“.
Одлука из става 1. овог члана, са образложењем, обавезно се објављује на интернет страници
општине Бач.
По један примерак одлуке о именовању, са образложењем, доставља се и свим кандидатима који су
учествовали у поступку Јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку на његов захтев Комисија је дужна да у року од
два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију Јавног конкурса, под надзором
Комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања одлуке о
именовању.
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Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Бач може, из оправданих разлога, продужити за још
8 дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен Скупштина општине Бач може да
именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни
после спроведеног Јавног конкурса Скупштине општине Бач не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је Комисија утврдила да ни један кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Бач не именује
предложеног кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи је нови Јавни конкурс на начин и
у поступку прописаном Законом.
Члан 17.
Ова Одлука ће се доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о спровођењу Јавног конкурса за
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач („Службени лист општине Бач“
број 31/2014).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-16/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
19.
_______________
На основу члана 25., 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“
број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени листи општине Бач“ број
16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), на предлог Општинске управе Бач Скупштина
општине Бач на 30. седници одржаној 26. јануар 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ
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Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Спортско рекреациони
центар „Бачка Тврђава“ Бач (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Јавни конкурс, у смислу ове Одлуке, чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката, у
складу са Законом о јавним предузећима.
Члан 3.
На Јавном конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене
конкурсом.
Учесник Јавног конкурса је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници Јавног конкурса истовремено добијају све информације везане за конкурс и
прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на Јавном конкурсу не може бити:
-

лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Јавног конкурса;
лице које је члан органа управе Јавног предузећа;
лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
лице којем је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа;
Члан 5.

Услови за учешће на Јавном конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће на Јавном конкурсу у објављени у огласу Јавног конкурса и сматрају се
саставним деловима ове Одлуке.
Услови за учешће на Јавном конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер, у било ком
смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за Јавни конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
На услове за именовање директора Јавног предузећа сходно се примењују одредбе Закона о раду
(„Службени гласник Републике Србије“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
Члан 8.
Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у
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„Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року од 8 дана од дана
достављања ове Одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим што се мора навести и
податак о томе када је Јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења Јавног конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија образована
Решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Комисија ће својим актом прописати мерила за именовање директора Јавног предузећа, у складу са
Поступак спровођења Јавног конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија образована
Решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Комисија ће својим актом прописати мерила за именовање директора Јавног предузећа, у складу са
Законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи Јавни конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује
резултат кандидата, према мерилима прописаним за именовање директора Јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором,
или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора Комисија увршћује на ранг
листу. Листа за именовање, са највише три најбоље рангирана кандидата, са бројчано утврђеним и
исказаним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинској
управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
Члан 11.
Општинска управа, на основу листе за именовање и на основу записника о изборном поступку,
припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Бач.
Члан 12.
Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора Јавног предузећа доношењем одлуке о именовању предложеног кандидата,
или неког другог кандидата са листе.
Члан 13.
Одлука о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Бач“.
Одлука из става 1. овог члана, са образложењем, обавезно се објављује на интернет страници
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општине Бач.
По један примерак одлуке о именовању, са образложењем, доставља се и свим кандидатима који су
учествовали у поступку Јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку на његов захтев Комисија је дужна да у року од
два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију Јавног конкурса, под надзором
Комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања одлуке о
именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Бач може, из оправданих разлога, продужити за још
8 дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен Скупштина општине Бач може да
именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни
после спроведеног Јавног конкурса Скупштине општине Бач не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је Комисија утврдила да ни један кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Бач не именује
предложеног кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи је нови Јавни конкурс на начин и
у поступку прописаном Законом.
Члан 17.
Ова Одлука ће се доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о спровођењу Јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка тврђава“ Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 31/2014).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-17/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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20.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007 и 83/2014), Скупштина општине Бач на 30. седници од 26. јануара 2015. године, на предлог председника општине Бач, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
ВАЛЕРИЈИ ПЛАВШИЋ, трговцу из Бача, престаје мандат члана Општинског већа општине Бач
даном доношења ове Одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-18/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

21.
_______________
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007 и 83/2014), Скупштина општине Бач на 30. седници од 26. јануара 2015. године, на предлог председника општине Бач, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
МЛАДЕНКА ЋУЛИБРК, трговачки техничар из Бача, бира се за члана Општинског већа општине
Бач даном доношења ове Одлуке.
Члан 2.
Мандат изабраном члану Општинског већа траје до престанка мандата сазива Скупштине општине
Бач изабраног на изборима од 06.05.2012. године.
Члан 3.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-19/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

22.
_______________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 40. став 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 30. седници од 26.
јануара 2015. године донела је
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РАЗВОЈНОГ ПРОЈЕКТА
ИНТЕГРАТИВНЕ ЗАШТИТЕ НАСЛЕЂА ОПШТИНЕ БАЧ „ВЕКОВИ БАЧА“ И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ
БАШТИНЕ „ВЕКОВИ БАЧА“ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада развојног пројекта интегративне заштите наслеђа општине Бач
„Векови Бача“ и Финансијског плана Фонда за очување културно-историјске баштине „Векови
Бача“ Бач за 2015. годину, који је донео Управни одбор Фонда за очување културно-историјске
баштине „Векови Бача“ Бач дана 15.01.2015. године.
Члан 2.
Програм рада развојног пројекта интегративне заштите наслеђа општине Бач „Векови Бача“ и
Финансијског плана Фонда за очување културно-историјске баштине „Векови Бача“ Бач за 2015.
годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-20/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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23.
На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број 119/12) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл лист Општине Бач“, број: 16/2008,2/2010,
14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина Општине Бач, на својој XXX седници одржаној дана 26.
јануара 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. БРАНКО ЧАЛИЋ, дипл. економиста из Бача, именује се за директора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном
листу Општине Бач“, као и на званичној интернет презентацији Општине Бач.
Образложење
Скупштина општине Бач је на својој XXVIII седници одржаној дана 01. децембра 2014.
године, донела је Решење о именовању ВД директора ЈП “Дирекција за изградњу општине Бач и
истовремено Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора овог јавног предузећа
(оба акта објављена су у “Сл. лист општине Бач”, бр. 31/2014).
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл гласник РС“, број 119/12) којим је прописано да орган који је надлежан за
именовање, (Скупштина општине Бач), након разматрања достављене листе и предлога акта,
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног
кандидата (или неког другог, уколико је на ранг листи више кандидата).
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број 119/12) и
члана 2. Одлуке о образовању Комисије за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног
конкурса за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бач, број (“Сл. лист
општине Бач, бр. 8/2013 и 17/2014), Комисија за именовања Општине Бач је спровела поступак по
конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач,
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број: 136/2014, од 12. децембра
2014. године, и дневном листу “Данас”, дана 12. децембра 2014. године. Конкурс је био је
отворен 15 дана, тј. од 12. до 27. децембра 2014. године.
Јавним конкурсом, утврђено је да за Директора ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бач“
Бач може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

да је пунолетно и пословно способно;
да је држављанин Републике Србије;
да има високо образовање стечено на основним студијама од најмање 4 године из
групације техничког, технолошког факултета, економског или правног факултета;
да има најмање 5 године радног искуства;
да има најмање 3 године радног искуства у пословима које обавља јавно предузеће или
3 године на руководећим положајима;
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
делатности;
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да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
Уз пријаву на конкурс, кандидати су били дужни да приложе следеће доказе:
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених, издат на образцу сходно Закону о матичним књигама;
- диплому о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци ( потврде, решења, и други акти из
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- радну књижицу;
- уверење издато од надлежног суда, да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, за кривична дела против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности, које је издато након објављивања конкурса;
- уверење полицијске управе, да лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности и да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности, која је претежна делатност јавног предузећа, издато након објављивања
овог конкурса.
Учесници конкурса су били дужни да све наведене доказе приложе у оригиналу или
фотокопији овереној од стране надлежног органа.
У конкурсу је било назначено, да ће Комисија одбацити пријаве, уз које нису
приложени сви тражени документи у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве.
У конкурсу је било назначено, да изборни поступак може да се спроведе у више делова,
уз организовање усменог разговора са кандидатима, или на други одговарајући начин, о чему ће
Комисија благовремено обавестити кандидате.
Комисија за именовања Општине Бач је по истеку рока за подношење пријава, констатовала
да је на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу Општине Бач“ Бач, благовремено поднета једна пријава, од стране Чалић Бранка, дипл.
економисте из Бача, који тренутно обавља функцију ВД директора ЈП “Дирекција за изградњу
општине Бач”. Пријава је благовремена, уредна и садржала је све прилоге тражене конкурсом. На
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној дана 08. јануара 2015. године, констатовала
да пријављени кандидат у свему испуњава све конкурсом утврђене услове и да је уз пријаву
приложена сва тражена документација у конкурсом захтеваној форми.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона
о јавним предузећима, на истој седници, Комисија је донела одлуку да се спроведе изборни
поступак оцењивањем стручне оспособљености знања и вештина кандидата на основу усмене
провере као самосталним начином провере и оцењивања стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата. Усмени разговор на тему : познавања проблематике у ЈП Дирекција за
изградњу општине Бач и предлог мера за решавање актуелне проблематике, презентација
краткорочног и дугорочног плана рада у овом ЈП и одређивање приоритета, предлог могућих
организационих промена, модернизације, кадровских промена, мера штедње и рационализације и
мера за унапређење функционалности и ефикасности, писмено је заказан у згради СО-е Бач, за 12.
јануар 2015. године, у 10 часова. Након овог усменог разговора, Комисија је ценила да
пријављени кандидат поседује знање, посебне вештине и способности за руковођење Јавним
предузећем, способности за тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање стручног знања и
проблематике везаних за делатности Предузећа.
На основу свега наведеног, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима,
Комисија је на седници одржаној дана 12. јануара 2015. године, утврдила резултат за кандидата,
који је у складу са задатим параметрима утврђеним јавним конкурсом, испунио прописане услове
за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач, и на
основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања Општине Бач је утврдила Листу
кандидата за именовање, коју је заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
7.

број 3 – стр. 65

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. јануар 2015.
``

доставила Општинској управи Бач, ради припреме овог предлога Решења о именовању директора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач.
На основу свега напред изнетог, достављене Листе кандидата за именовање директора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач и Записника о спроведеном изборном
поступку, Општинска управа Бач, на основу чл. 31. ст. 2. Закона о јавним предузећима, упућује
Скупштини општине Бач, предлог да се за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
Општине Бач“ Бач, на период од четири године именује Чалић Бранко, дипл. економиста из Бача,
као једини рангирани кандидат, који у свему испуњава све конкурсом тражене услове, за
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач.

Број: 011-21/2015-I
У Бачу, 26. јануара 2015. године
Скупштинa Општине Бач
Председник
Борислав Антонић с.р.

24.
_______________
На основу члана 38. став 1. тачка 2. и члана 39. став 1. тачка 6. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014
– др. закон) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010,
14/2012, 1/2013 и 14/2014), на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач, Скупштина општине Бач на 30. седници од 26. јануара 2015. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„РАДИО БАЧКА“ БАЧ

1.
АЛЕКСАНДРА МАЛИНОВИЋ, дипл. новинар из Бачке Паланке, разрешава се дужности директора Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач даном доношења овог Решења.
2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
Образложење
Правни основ доношења овог Решења садржан је у одредби члана 38. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012, 116/2013 – аутентично
тумачење и 44/2014 – др. закон), којим чланом је прописано да орган надлежан за именовање
директора јавног предузећа може да разреши директора пре истека периода на који је именован
уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног
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пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу дошло до знатног одступања од остваривања основног циља
пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа, као и у одредби члана
39. став 1. тачка 6. истог Закона, којом је прописано да орган надлежан за именовање може да разреши директора уколико се утврди да је због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу дошло до одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа.
Чланом 37. Закона о јавним предузећима прописано је да предлог за разрешење директора јавног
предузећа може поднети надзорни одбор, као и да тај предлог мора бити образложен.
Надзорни одбор Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач поднео је дана
22.01.2014. године Скупштини општине Бач предлог за разрешење директора овог јавног предузећа. У образложењу предлога је наведено да је Надзорни одбор разматрао рад директора овог јавног
предузећа, и да је утврдио да је директорица користила годишњи одмор у периоду када је од стране оснивача, Скупштине општине Бач, доношена одлука о приватизацији овог предузећа и у периоду када је било неопходно да се посебно ангажује у процесу промена система финансирања у
складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Такође, лице које је од стране директора било овлашћено да је замењује, како у
време док је користила годишњи одмор тако и у време коришћења породиљског одсуства, није
имало одговарајући степен овлашћења који би обезбедио редовно и уредно функционисање јавног
предузећа у спорном периоду у којем је именована користила своја права из радног односа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-22/2015-I
Дана: 26. јануара 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

25.
_______________
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон) и члана 40. Статута
општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014),
Скупштина општине Бач на 30. седници од 26. јануара 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ

1.

број 3 – стр. 67

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. јануар 2015.
``

МИЛЕНКО ВРАНЕШЕВИЋ, дипломирани инжењер производног менаџмента из Бача, именује се
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач
даном доношења овог Решења, на период од најдуже шест месеци.
2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредби члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), којим чланом је прописано да орган надлежан за именовање директора јавног
предузећа именује вршиоца дужности директора између осталог и у случају уколико директору
престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата.
Пошто директору овог Јавног предузећа престаје мандат решењем Скупштине општине предлаже
се да се за вршиоца дужности именује Миленко Вранешевић, дипломирани економиста из Бача,
који испуњава услове за обављање ове функције предвиђене Статутом Јавног предузећа. Мандат
вршиоца дужности, на основу одредби Закона о јавним предузећима, траје најдуже 6 месеци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-23/2015-I
Дана: 26. јануар 2015. године
председник
Скупштине општине Бач
Борислав Антонић с.р.

26.
_______________
На основу члана 12. и члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број
1/2015), Скупштина општине Бач на 30. седници од 26. јануара 2015. године донела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Скупштина општине заступа и штити интересе
грађана онолико добро колико је добро организована, припремљена и успешна у доношењу исправних одлука које су од значаја за грађане општине и органе локалне управе.

26. јануар 2015.
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План рада Скупштине општине Бач за текућу годину садржи распоред разматрања и усвајања најважнијих одлука, општинских решења, извештаја, стратегија и других тема које се по сили закона
налазе на дневном реду Скупштине општине Бач у 2015. години. Стога је циљ овог документа да
олакша и унапреди рад Скупштине општине како би она постала функционалнија, боље организована, транспарентнија и успешнија у свом раду.
Скупштина општине је највиши представнички орган општине, којег непосредно на изборима
бирају грађани. Скупштину општине чине 25 одборника који из својих редова бирају председника
Скупштине општине, заменика председника и потпредседнике Скупштине општине. Право је и
дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија, предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности
Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа
општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. Право је одборника да буде
редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и
служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за
седнице Скупштине општине.
Седнице Скупштине општине су отворене за грађане, медије и ширу јавност, осим у случајевима
затворених седница, које су предвиђене законом.
Скупштина општине усваја акте у оквиру своје надлежности. Акти Скупштине општине важе на
територији општине која је ове акте усвојила. Нека од најважнијих аката које доноси и усваја
Скупштина општине су Статут општине, Пословник о раду Скупштине општине, општинске
одлуке, правилници и решења и било који други правни акти који су неопходни за ефикасан рад и
функционисање локалне самоуправе.
Скупштина општине свој рад базира на Закону о локалној самоуправи, Статуту општине Бач и
осталим подзаконским актима.
При доношењу Програма рада Скупштине општине Бач за 2015. годину пошло се од следећих
чињеница:
-

да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања друштвеног
живота и рада грађана општине у оквиру послова локалне самоуправе, а који проистичу из
одредби Закона о локалној самоуправи и Статута општине Бач;

-

да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује уставне и законске
поставке о локалној самоуправи, са приоритетима на конкретном решавању актуелних
питања из свих области од најнепосреднијег интереса за грађане општине;

-

да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из којих произилази
потреба да Скупштина општине предузима конкретне мере и активности у остваривању
актуелних задатака који произилазе из текућих потреба у пракси;

-

да се одређеним активностима органа општине, и то Скупштине општине, Општинског
већа, председника општине и Општинске управе обезбеди спровођење Устава, закона и
других прописа и општих аката чије извршавање је поверено локалној самоуправи, као и
извршавање прописа и општих аката Скупштине општине;

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ У 2015. ГОДИНИ

број 3 – стр. 69

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. јануар 2015.
``

Преглед активности Скупштине општине Бач у 2015. године утврђује се по квартталима.
У 2015. години Скупштина општине Бач ће расправљати и одлучивати о следећим питањима:
I ТРОМЕСЕЧЈЕ
РЕДНИ
БРОЈ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

НАЗИВ АКТА

ОБРАЂИВАЧ

ПРЕДЛАГАЧ

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Општинска управа Бач,
Скупштинска служба

Општинско веће
општине Бач

Општинска управа Бач,
Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам и инспекцијске
послове
Општинска управа Бач
и Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу
општине Бач“
Општинска управа Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног
предузећа „Дирекција
за изградњу општине
Бач“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног
предузећа Спортско
рекреациони центар
„Бачка тврђава“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа
„Тврђава“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног
предузећа радиодифузне делатности „Радио
Бачка“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Комисија за именовање
директора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу општине Бач“

Општинско веће
општине Бач

ОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“

Општинско веће
општине Бач
Општинско веће
општине Бач
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БАЧ
Бач
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ
Комисија за именовање
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУдиректора Јавног преЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИ- дузећа Спортско рекреОНИ ЦЕНТАР „БАЧКА ТВРациони центар „Бачка
ЂАВА“ БАЧ
тврђава“ Бач
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ
Комисија за именовање
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУдиректора Јавног преНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕдузећа „Дирекција за
КЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШизградњу општине Бач“
ТИНЕ БАЧ“ БАЧ
Бач
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАУправни одбор Центра
СНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
за социјални рад Бач
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БАЧ ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАУправни одбор НародСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
не библиотеке „Вук
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Караџић“ Бач
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК
КАРАЏИЋ“ БАЧ ЗА 2015.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАУправни одбор ТурисСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
тичке организације
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
општине Бач
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2015.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАУправни одбор Фонда
СНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
за очување културно
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
историјске баштине
ФОНДА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛ„Векови Бача“ Бач
ТУРНО ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ „ВЕКОВИ БАЧА“ БАЧ ЗА
2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАУправни одбор Дома
СНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
здравља Бач
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ ЗА 2015.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСавет Месне заједнице
СНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
Бач
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ ЗА
2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСавет Месне заједнице
СНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
Бачко Ново Село
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО
НОВО СЕЛО ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСавет Месне заједнице
СНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
Бођани
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
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Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће
општине Бач
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА
ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА
ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА
ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У 2015. ГОДИНИ

Савет Месне заједнице
Вајска

Општинско веће
општине Бач

Савет Месне заједнице
Плавна

Општинско веће
општине Бач

Савет Месне заједнице
Селенча

Општинско веће
општине Бач

Општинска управа Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинска управа Бач,
Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам и инспекцијске
послове

Комисија за
кадровска и
административна питања и
радне односе
Скупштине
општине Бач

II ТРОМЕСЕЧЈЕ
РЕДНИ
БРОЈ
1

2

3

4

НАЗИВ АКТА

ОБРАЂИВАЧ

ПРЕДЛАГАЧ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ
РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ

Општинска управа,
Одељење за финансије, буџет и локалне
јавне приходе
Комисија за израду
годишњег Програма
заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини у
општини Бач

Општинско веће
општине Бач

Општинска управа
Бач, Одељење за
финансије, буџет и
локалне јавне приходе
Савет Месне заједни-

Општинско веће
општине Бач

ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ У
2015. ГОДИНИ
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ
РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ
РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ

Општинско веће
општине Бач

Општинско веће

26. јануар 2015.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО НОВО СЕЛО ЗА
2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ ЗА 2014.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА ЗА 2014.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАВНА ЗА 2014.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕНЧА ЗА 2014.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИНИ ЦЕНТАР „БАЧКА
ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА 2014.
ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ
ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
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це Бач

општине Бач

Савет Месне заједнице Бачко Ново Село

Општинско веће
општине Бач

Савет Месне заједнице Бођани

Општинско веће
општине Бач

Савет Месне заједнице Вајска

Општинско веће
општине Бач

Савет Месне заједнице Плавна

Општинско веће
општине Бач

Савет Месне заједнице Селенча

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
општине Бач“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка тврђава“
Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Надзорни одбор Јавног предузећа радиодифузне делатности
„Радио Бачка“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Управни одбор Цен-

Општинско веће
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15

16

17

18

19

20

САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧ ЗА
2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА
ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО
ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ
„ВЕКОВИ БАЧА“ БАЧ ЗА
2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА
БАЧ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „БАЧКА
ТВРЂАВА“ БАЧ

тра за социјални рад
Бач

општине Бач

Управни одбор Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Управни одбор Туристичке организације
општине Бач

Општинско веће
општине Бач

Управни одбор Фонда
за очување културно
историјске баштине
„Векови Бача“ Бач

Општинско веће
општине Бач

Управни одбор Дома
здравља Бач

Општинско веће
општине Бач

Комисија за именовање директора Јавног
комуналног предузећа
„Тврђава“ Бач
Комисија за именовање директора Јавног
предузећа Спортско
рекреациони центар
„Бачка Тврђава“ Бач

Општинско веће
општине Бач
Општинско веће
општине Бач

III ТРОМЕСЕЧЈЕ
РЕДНИ
БРОЈ
1

2

3

НАЗИВ АКТА

ОБРАЂИВАЧ

ПРЕДЛАГАЧ

ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРИВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАЧ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2015. ГОДИНЕ ДО
30.06.2015. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ
ОПШТИНИ СЕЛЕНЧА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

Општинска управа
Бач, Одељење за
финансије, буџет и
локалне јавне приходе

Општинско веће
општине Бач

Комисија за спровођење поступка комасације у катастарској
општини Селенча
Општинска управа
Бач, Одељење за

Општинско веће
општине Бач
Општинско веће
општине Бач

26. јануар 2015.
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БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА
2015. ГОДИНУ
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финансије, буџет и
локалне јавне приходе

IV ТРОМЕСЕЧЈЕ
РЕДНИ
БРОЈ
1

2

3

НАЗИВ АКТА

ОБРАЂИВАЧ

ПРЕДЛАГАЧ

ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРИВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАЧ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2015. ГОДИНЕ ДО
30.09.2015. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ БАЧ ЗА 2016.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Општинска управа
Бач, Одељење за
финансије, буџет и
локалне јавне приходе

Општинско веће
општине Бач

Општинска управа
Бач,
Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам и инспекцијске
послове

Комисија за кадровска и административна питања
и радне односе
општине Бач

Општинска управа
Бач,
Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам и инспекцијске
послове

Комисија за кадровска и административна питања
и радне односе
општине Бач

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Поред питања утврђених овим Програмом Скупштина општине ће, на својим седницама, разматрати и друга текућа питања која предложе овлашћени предлагачи, а посебно одлуке из области
урбанизма и планирања простора, финансирања послова општине, решења о изборима и именовањима, као и одговарајуће акте из области имовинско – правних односа и из области јавне својине.
О извршењу Програма рада Скупштине општине Бач стараће се председник Скупштине општине,
секретар Скупштине општине, председник општине, начелник Општинске управе и руководећи
органи других субјеката задужени за обраду појединих питања из Програма рада.
Програм рада Скупштине општине Бач за 2015. годину објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
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