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50.
________________
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број
72/2011,88/2013 i 105/2014), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине
Бач“ број 14/2015), и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 1/2015 – пречишћен текст), Општинско веће општине Бач, на 87. седници одржаној дана
24.02.2016. године .
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач
путем јавног огласа прикупљањем писаних понуда, и то:
1. непокретност уписану у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под парцелним бројем
3776/35 пашњак 2 класе – градско грађевинско земљиште у потесу „Пескара“ у
површини од 14 ари 07 м2;
2. непокретност уписану у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под парцелним бројем
3776/36 пашњак 2 класе – градско грађевинско земљиште у потесу „Пескара“ у
површини од 14 ари 26 м2;
3. непокретност уписану у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под парцелним бројем
3776/37 пашњак 2 класе – градско грађевинско земљиште у потесу „Пескара“ у
површини од 13 ари 99 м2;
Намена грађевинског земљишта је одређена Генералним планом Бача („Службени лист општине
Бач“ број 4/2000).
Члан 2.
Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта које је предмет отуђења у поступку покренутом
овом Одлуком утврђена је Програмом отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 33/2015).
Почетна цена грађевинског земљишта из члана 1. износи 100,00 дин/м2.
Депозит за учешће у поступку отуђења утврђује се у износу од 10% почетне цене за сваку
непокретност која је предмет јавног оглашавања.
Члан 3.
Поступак прикупљања писаних понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
спровешће Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта, коју именује председник
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општине Бач, на основу поступка отуђења који је уређен Одлуком о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Бач“ број 14/2015).
Члан 4.
Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
општине Бач ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-32/2016-II
Дана: 24.02.2016. године
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

51.
_______________
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 Општинско веће општине Бач на 88.
седници одржаној дана 29.02.2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине
Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 –
Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Алекса Шантић“ Вајска у износу
од 16.500,00 динара за повећање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 11. Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација
912 Основно образовање на позицију 190.1. економске класификације 463141 – Текући
трансфери нивоу општина за покриће расхода парничних трошкова проузрокованих повученом тужбом од стране запослене чија су права измирена пре доношења пресуде.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-35/2016-II
Датум: 29.02.2016. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

52.
______________
На основу члана 17 и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 ),
члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/2014), члана 20. тачка 34. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- др. Закон), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине
Бач („Сл. лист општине Бач“ број 18/2008) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа
општине Бач („Сл. лист општине Бач“ бр. 18/2008), Општинско веће, на 89. седници одржаној
02.03.2016. године, донело је следећу:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.
ГОДИНЕ ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање
пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период од 01.01.2016.
године до 30.06.2016. године („Службени лист општине Бач“ бр. 6/2016), у даљем тексту: Одлука,
мења се и гласи:
„Расписује се Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период од 01.01.2016. године до
30.06.2016. године (у даљем тексту: Јавни позив).“
Члан 2.
Члан 2, став 2. Одлуке мења се и гласи:
„Финансирање пројеката у области јавног информисања врши се у складу са Одлуком о
буџету општине Бач за 2016. годину („Службени лист општине Бач“, бр. 33/2015), који износи
1.800.000,00 динара за период за који се доноси ова Одлука.“
Члан 3.
У свему осталом Одлука остаје непромењена.
Члан 4.
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Исправка Јавног позива је саставни део ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на дан доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Бач“ .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-36/2016-II
Датум: 02.03.2016. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
На основу члана 17. и 18 Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 и 58/2015),
члана 4. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. Гласник РС“ бр. 126/14), чланом 6. Одлуке о буџету Општине Бач за 2016. годину, („Сл.
Лист општине Бач“ бр. 33/2015 ), Општинско веће Општине Бач објављује
ИСПРАВКА
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО
30.06.2016. ГОДИНЕ
I
У делу I Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања до 30.06.2016. године (у даљем тексту: Јавни позив) у делу I Производње
медијских садржаја на територији општине Бач, тачка 1., став 1. мења се и гласи:
Висина срестава предвиђених за суфинасирање пројеката из буџета општине Бач у области
информисања, ради остваривања јавног интереса до 30.06.2016. износи 1.800.000,00 динара, опредељених
Одлуком о буџету општине Бач за 2016. Годину („Сл. Лист општине Бач“ бр. 33/2015), у разделу 4 –
Општинска управа, глава 1, програмска активност 0602-0006 – информисање, позиција 83, економска
класификација 423 – услуге по уговору.
II
У делу II износ средстава која су опредељена за конкурс, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја, односно подизање
квалитета информисања свих грађана на територији општине Бач, до 30.06.2016. износе 1.800.000,00 динара.“
III
У свему осталом текст јавног позива остаје исти.
Рок за подношење пријава и предлога пројекта на овај јавни позив почиње да тече од дана објављивања
Исправке јавног позива на званичној интернет презентацији Општине Бач и траје 10 дана односно до
12.03.2016. године
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Број: 020-5-36/2016-II
Датум: 02.03.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ
Драган Сташевић, с.р.

53.
____________
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) 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.
401-00-273/16-09 од 08. 02. 2016. године, Општинско веће општине Бач на својој 90. седници
одржаној 04.03. 2016. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. 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 2016. године планирају у области заштите и унапређивања животне средине.
2. За реализацију Програма планирају се укупна средства у износу од 6.230.000,00 динара и то:
- средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнада за загађивање
животне средине у укупном износу од 1.800.000,00 динара.
- пренета средства из претходне године 4.430.000,00 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 .................. 3.950.000,00 динара
1.

Уклањање дивљих депонија

500.000,00

Програм чишћења дивљих депонија, реализоваће се у
циљу уређења деградираних простора.
2.

Израда пројектне документације за санацију депоније у
Бачу

2.450.000,00

Локалним планом управљања отпадом за општину Бач
дефинисана је потреба израде пројеката санације главне
депоније уз обезбеђење простора за одлагање отпада за
неколико наредних година.
3.

Заштита површинских вода
Планирају се радови на заштити површинске воде језеро
“Провала” у катастарској општини Вајска. Радови на
реализацији овог пројекта обухватају сакупљање отпада,
чишћење и измуљавање.

1.000.000,00
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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) ....................................................... 250.000,00 динара

1.

праћење квалитета 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.

праћење квалитета површинских вода

50.000,00

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.
3.

Контрола квалитета изворске воде јавних чесми у насељeним
местима

100.000,00

Реализацију наведених праћења и мерења вршиће овлашћене стручне организације са којима се
потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим прописима.
III Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине и повећање
енергетске ефикасности..................................2.025.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине,
Општинске управа, Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове ће у
сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима, семинарима,
скуповима,
манифестацијама
из
области
заштите
и
унапређења
животне
средине................................................. 45.000,00 динара
У циљу заштите ваздуха и смањења загађења, емисије штетних гасова и повећања енергетске
ефикасности у школама суфинансирање пријекта замене котлова у школама и успостављање система
грејања на агропелет................1.980.000,00 динара
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IV Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине....
5.000,00 динара
У цињу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, штампаће се флајери и
публикације. Обавештаваће се јавност о стању животне средине и путем средстава јавног
информисања.
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 2016. 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.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-46/2016-II
Дана: 04.03.2016. године
Заменик председника општине
Зденко Колар, с.р.
54.
______________
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 – одлука УС), 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 90.
седници одржаној 04. марта 2016. 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 2016. годину.
2. За реализацију овог Програма планирана су оријентациона средства Одлуком о буџету Општине
Бач за 2016. Годину, у износу од 2.500.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима. Из 2015. Године преносе се средства у износу од
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1.828.406,70 динара.
Активности за реализацију Програма:
Редни
Опис
број
I
Поправљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Новчани износ у
динарима
1.250.000,00

1.1

Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације

250.000,00

1.2

Део средстава за одржавање хоризонталне сигнализације и 1.000.000,00
одржавање путне инфраструктуре

II

Остале активности у вези унапређења безбедности 1.250.000,00
саобраћаја на путевима
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
1.250.000,00

2.1

III
Пренета средства из 2015. године
3.1
Ауто седишта за децу
3.2
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
3.3
Промотивне активности
3.4
Остала опрема и материјали
Укупно I+II+ III

1.828.406,70
870.000,00
480.000,00
100.000,00
378.406,70
4.328.406,70

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.
5. Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:
020-5-47/2016-II
Дана:
04.03.2016. године
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар, с.р.
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Стојан Латиновић
Заменик одговорног уредника: Небојша Војновић
Уредништво:Стојан Латиновић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

