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65.
На основу члана 11. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07) и члана 109. став 3. и став 9. Статута општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 107. Пословника
Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII. седници, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Статуту општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и
1/2013), члан 12. мења се, и гласи:
„Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима, у
складу са законом.
У јавној својини општине, сагласно закону, су добра у општој употреби на територији
општине Бач (општински путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део ауто путаили
државног пута првог и другог реда, тргови и јавни паркови и др.), комунална мрежа на територији
општине, непокретне и покретне ствари и друга имовинска права која користе органи и организације
општине Бач, ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на
територији општине, јавне установе, агенције и друге организације чији је оснивач општина, друге
непокретне и покретне ствари и имовинска права која су, у складу са законом, у јавној својини.
Јавном својином општине располажу и управљају органи општине, у складу са законом.
Надзор над прибављањем, коришћењем, управљањем и располагањем стварима у јавној
својини врши Општинска управа.“
Члан 2.
У члану 14. став 1. тачка 2. мења се, и гласи:
„2. доноси просторни план општине и друге урбанистичке планове;“
Тачка 5. мења се, и гласи:
„5. обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за техничко – технолошко јединство система и уређује и
обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и дистрибуцију топлотне
енергије, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање
гробљима и погребне услуге, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења,
управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене,
одржавање јавних и зелених површина, димначарске услуге, делатност зоохигијене, и друго);“
Тачка 26. мења се, и гласи:
„26. користи, одржава, управља и располаже средствима у јавној својини у складу са законом,
и стара се о њиховом очувању и увећању;“
Иза тачке 42. додају се нове тачке, које гласе:
„43. уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, образује штаб за
ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси процену
угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове у циљу
развоја система заштите и спасавања си система цивилне заштите;
44. израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије,
предузима мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје
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надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и Планом одбране Републике
Србије,предузима мера за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању,
спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном
и ванредном стању;“
Досадашња тачка 43. постаје тачка 45.
Члан 3.
У члану 16. иза става 1. додаје се став 2., који гласи:
„Приликом именовања чланова у управним и надзорним одборима установа, јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач општина, општина ће,у складу са могућностима, водити
рачуна о националном саставу становништва општине и одговарајућој заступљености националних
мањина у овим органима.“
Члан 4.
У члану 22. после става 1. додају се нови ставови, који гласе:
„Послови општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по
основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
Средства буџета општине користе се у складу са законом и одлуком о буџету.“
Члан 5.
У члану 23. иза речи „законом“ брише се тачка и додају се речи „и одлуком о буџету“.
Члан 6.
У члану 24. у ставу 1. реч „календарску“ мења се са речју „фискалну“.
Члан 7.
У члану 40. став 1. тачка 5. мења се, и гласи:
„5. доноси просторни план општине и урбанистичке планове и уређује коришћење
грађевинског земљишта;“
Иза тачке 22. додају се нове тачке, које гласе:
„23. одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;
24. одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у
јавној својини које користе органи и организације општине;
25. одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и размену;
26. одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца права јавне
својине,укључујући и размену;
27. одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач
општина;
28. одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
29. одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама,
установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;
30. даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини општине за давање
у закуп истих;
31. одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе,
јавне агенције и друге организације имају право коришћења,независно од воље носиоца права
коришћења на тој непокретности;
32. одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине на којима право
коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања
делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону,
другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се
носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

19. мај 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 14 – стр. 124

33. одлучује о давању на коришћење непокретности која општина стекне наслеђем, поклоном
или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин;
34. одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач
општина, а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на тим
непокретностима;
35. одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
36. у остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и
културних добара на територији општине, у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама,
обавља послове у складу са посебном одлуком Скупштине општине;
37. одлучује о поверавању и начину обављања комуналних делатности;
38. одлучује о обављању одређених послова од стране месних заједница у вези са
обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности;
39. одлучује о прихватању споразума о заједничком обављању комуналних делатности са две
или више општина;
40. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама,удружењима и невладиним
организацијама;
41. подноси иницијативу за покретање поступака оснивања,укидања или промену територије
општине;
42. образује комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач;“
Досадашња тачка 23. постаје тачка 43.
Члан 8.
У члану 41. у ставу 3. тачка 3. мења се, и гласи:
„3. доноси просторни план и урбанистичке планове;“
Члан 9.
У члану 50. став 2. и став 3. мењају се, и гласе:
„Скупштина општине има потпредседнике скупштине, као представнике националних
заједница које живе на територији општине Бач.
„Заменик председника скупштине и потпредседници скупштине бирају се и разрешавају на
исти начин као и председник скупштине. Заменик председника скупштине може бити на сталном
раду у општини.“
Члан 10.
У члану 51. став 8. мења се, и гласи:
„Секретар скупштине налази се на сталном раду у општини.“
Члан 11.
У члану 54. став 2. мења се, и гласи:
„Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност и који се налази на сталном раду у општини.“
Члан 12.
У члану 56. у ставу 1. иза тачке 5. додају се нове тачке, које гласе:
„6. закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, по
претходно прибављеном мишљењу надлежног органа;
7. одлучује о залагању покретних ствари;
8. одлучује о давању у закуп, односно, на коришћење комерцијалних непокретности и за исте
закључује уговоре;
9. у ванредним ситуацијама обавља послове утврђене законом и посебном одлуком
Скупштине општине“
Тачка 6. се брише, а тачке а тачке 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. и 14. постају тачке 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16. и 17.
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Члан 13.
У члану 59. став 1. после тачке 10. додају се нове тачке, које гласе:
„11. Предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини о којима одлучује скупштина;
12. даје сагласност за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на
закупљеној непокретности и врши признавање трошкова инвестиционог одржавања, у складу са
законом и уредбом;
13. одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија у својини општине;
14. даје сагласност на тарифу(одлуку о ценама, тарифни систем и др.) предузећа, установа и
других организација којима је оснивач или већински власник општина, односно, којима је поверено
вршење одређених послова од стране општине;“
Тачка 11. постаје тачка 15.
Члан 14.
У члану 69. став 1. после тачке 8. додају се нове тачке, које гласе:
„9. води евиденцију о стварима у јавној својини у складу са законом и доставља Дирекцији
за имовину Републике Србије податке из евиденције непокретности у јавној својини које користе
јавна предузећа, друштва капитала, зависна друштва капитала, установе и друга правна лица чији је
оснивач општина;
10. подноси надлежном органу за упис права на непокретности, захтев за упис права јавне
својине општине у складу са законом;
11. општинска управа у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обавља
послове уређене посебном одлуком Скупштине општине.“
Члан 15.
У осталом делу одредбе Статута општине Бач остају непромењене.
Члан 16.
Овлашћује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине
општине Бач да утврди и сачини пречишћен текст Статута општине Бач.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-44/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Председник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

66.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 40. Став 1. Тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист општине
Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008, 11/2010 и
30/2013) – у даљем тексту: Одлука, члан 10. мења се, и гласи:
„У оквиру општинске управе, као јединствене службе, ради вршења сродних послова,
образују се следеће организационе јединице:
1. Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове;
2. Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе;
3. Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове;“
Члан 2.
Члан 13. Одлуке мења се, и гласи:
„Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе обавља следеће послове:
- Све нормативно правне и финансијско материјалне послове припреме и израде нацрта
Одлуке о буџету општине;
- Аналитичке послове разматрања и анализирања захтева за финансирање директних и
индиректних корисника буџетских средстава, уз предлагање висине средстава за исте
кориснике;
- Припрема и израђује тромесечне и месечне планове директних корисника за извршење
буџета;
- Прати примања и издатке буџета;
- Врши финансијско планирање које обухвата пројектовање и праћење прилива укупних
примања и текућих прихода на рачун трезора;
- Прати управљање готовином, врши контролу расхода и управља дугом;
- Обавља буџетско рачуноводство и изврштавање;
- Управља финансијским информационим системом;
- обавља послове припреме и израде предлога финансијског плана директног и
индиректног корисника буџета;
- врши расподелу средстава индиректним корисницима буџета;
- саставља консолидовани периодични и годишњи извештај;
- обавља финансијско рачуноводствене послове, књиговодствене и благајничке посвое;
- врши контролу новчаних докумената (ликвидатура) и друге финансијско материјалне
послове;
- обавља финансијско рачуноводствене послове за месне заједнице;
- врши утврђивање, наплату и контролу јавних прихода;
- стара се о праима и обавезама пореских обвезника;
- води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних
прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник;
- врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе;
- врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, као и редовну и принудну наплату
локалних јавних прихода;
- води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском
поступку;
- примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне
јавне приходе;
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- пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода;
- врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију:
- обавља и друге послове, у складу са законом;“
Члан 3.
Члан 14. Одлуке се брише.
Члан 4.
Члан 14а Одлуке се брише.
Члан 5.
Члан 15. Одлуке мења се, и гласи:
„Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијексе послове обавља следеће
послове:
- управне и стручне послове из области привреде;
- даје пројекције кретања и учествује у изради стратегије привредног развоја општине;
- врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, кооридинирању и
сервисирању послова из области локалног економског развоја;
- решава по захтевим из области привреде и предузетништва који се односе на
задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине,
туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за општину;
- организује послове око општинских робних резерви;
- учествује у утврђивању цена комуналних и других услуга за које је надлежна општина;
- уређује радно време и места на којима се могу обављати одређене делатности;
- издаје дозволе о обављању ауто такси превоза;
- врши регистрацију реда вожње у линијском превозу;
- доноси решења о одређивању аутобуских стајалишта;
- уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности од интереса за општину;
- издаје радне књижице;
- оверава уговоре о раду;
- носилац је израде предлога пројекта и програма из области привреде и пољопривреде,
посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, унапређења и
коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од
поплаве и леда, пројеката из области јавних радова, и сл.;
- пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних
друштава и предузетничких радњи код АПР-а;
- дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним
активностима од значаја за општину;
- решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;
- утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и дозволе за објекте
и радове, у складу са овлашћењима општине;
- обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послове за
републике и аутономне покрајине;
- врши управне и друге послове у спровођењу закона и других прописа чије је непосредно
спровођење поверено општини у области урбанизма, комунално – стамбеној области,
области заштите животне средине и саобраћаја;
- Врши послове који се односе на припрему за доношење и спровођење урбанистичких
планова;
- Издаје локацијске дозоволе;
- Решава по пријавама за бесправно изграђене објекте;
- Издаје грађевинске дозволе, употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина;
- Води евиденцију издатих грађевинских и употребних дозвола;
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- Врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности;
- Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије, у складу са законом, као и друге послове поверене општини у стамбеној
области;
- Обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, у складу са
законом;
- Води евиденцију непокретности у јавној својини чији је корисник општина;
- Обавља управно правне послове који се односе на грађевинско земљиште, коришћење,
располагање и промет непокретности и на самовласна заузећа, те послове експропријације;
- Обавља стручне и административне послове за потребе Комисија за враћање земљишта
и комасацију;
- Обавља друге имовинско правне послове, у складу са законом;
- Врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из
надлежности општине и све поверене послове инспекцијског надзора у области
комуналне делатности, просвете, изградње, заштите животне средине, друмског
саобраћаја, као и друге инспекцијске послове у складу са законом;
- Обавља управно правне послове у вези инспекцијског надзора;
- Обавља послове извршења решења;
- Обавља и друге послове, у скаду са законом, статутом и одлукама општине;“
Члан 6.
У свему осталом Одлука о Општинској управи општине Бач остаје неизмењена.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-45/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

67.
На основу члана 44. став 2. тачка 1. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 50. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ,
ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене делатности – у даљем
тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и гласи:
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„У Савет за привреду, финансије и друштвене делатности се именују:
1. Раковић Василије, геометар из Б.Н.Села, за председника Савета;
2. Чалић Горан, економиста из Бача, за члана Савета;
3. Миљешић Драгомир, машински инжењер из Бача, за члана Савета;
4. Свитлица Азра, економиста из Бача, за члана Савета;
5. Станков Петар, дипломирани економиста из Бача, за члана Савета;
6. Воргић Александар, апсолвент из Вајске, за члана Савета;
7. Ђурчијански Звонимир, апсолвент технологије из Селенче, за члана Савета,“
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Савета за
привреду, финансије и друштвене делатности именованим Одлуком Скупштине општине Бач број
011-154/2012-I од 29.12.2012. године и број 011-78/2013-I од 28.06.2013. године
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-46/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

68.
На основу члана 44. став 2. тачка 2. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 51. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – у даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења
се, и гласи:
„У Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине се именују:
1. Видић Драгица, економски техничар из Вајске, за председника Савета;
2. Јанковић Милан, дипломирани економиста из Бача, за члана Савета;
3. Ракоција Дуња, дипл.инг.заштите животне средине из Бача, за члана Савета;
4. Бањац Симо, новинар у пензији из Бача, за члана Савета;
5. Убрекић Љубинко, војни пензионер из Бача, за члана Савета;
6. Хиршман Жељко, студент биофарминга из Вајске, за члана Савета;
7. Врањеш Жарко, електротехничар из Бача, за члана Савета,“
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Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине именованим Одлуком Скупштине
општине Бач број 011-153/2012-I од 29.12.2012. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-47/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

69.
На основу члана 44. став 2. тачка 3. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 52. Пословника Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса – у даљем тексту:
Одлука („Службени лист општине Бач“ број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и гласи:
„У Савет за праћење примене етичког кодекса се именују:
1. Ковач Јозеф, пензионер из Селенче, за председника Савета;
2. Полијак Михал, пољопривредни техничар из Селенче, за члана Савета;
3. Хорват Михајло, пољопривредни техничар из Селенче, за члана Савета;
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Савета за
праћење примене етичког кодекса именованим Одлуком Скупштине општине Бач број 011159/2012-I од 29.12.2012. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-48/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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70.
На основу члана 44. став 2. тачка 4. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 53. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за младе – у даљем тексту: Одлука („Службени лист општине
Бач“ број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и гласи:
„У Савет за младе се именују:
1. Нинић Зоран, аутомеханичар из Бођана, за председника Савета;
2. Петровић Нада, васпитач из Вајске, за члана Савета;
3. Ковачев Викторија, новинар из Бачког Новог Села, за члана Савета;
4. Васић Жарко, студент из Бача, за члана Савета;
5. Арок Андреја, пољопривредни техничар из Бача, за члана Савета;
6. Лукић Игор, пољомеханичар из Бача, за члана Савета;
7. Колар Иванко, електромеханичар из Селенче, за члана Савета,“
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Савета за младе
именованим Одлуком Скупштине општине Бач број 011-155/2012-I од 29.12.2012. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-49/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

71.
На основу члана 44. став 2. тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 56. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

19. мај 2014.
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Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за представке и жалбе – у даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и гласи:
„У Комисију за представке и жалбе се именују:
1. Шамановић Лидија, економски техничар из Бача, за председника Комисије;
2. Бадер Бојан, радник из Бођана, за члана Комисије;
3. Слишурић Милка, текстилни техничар из Плавне, за члана Комисије;
4. Бујзаш Јурај, пољомеханичар из Селенче, за члана Комисије;
5. Ковачевић Бранислав, електричар из Бача, за члана Комисије;
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Комисије за
представке и жалбе именованим Одлуком Скупштине општине Бач број 011-157/2012-I од
29.12.2012. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-50/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

72.
На основу члана 44. став 2. тачка 8. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 57. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Мандатно – имунитетске комисије – у даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и гласи:
„У Мандатно – имунитетску комисију се именују:
1. Михајловић Винка, ек.техничар из Плавне за председника Комисије;
2. Слонка Ана, ек.техничар из Селенче, за члана Комисије;
3. Ступар Стоја, пензионер из Бача, за члана Комисије;
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
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„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Мандатно –
имунитетске комисије именованим Одлуком Скупштине општине Бач број 011-158/2012-I од
29.12.2012. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-51/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

73.
На основу члана 44. став 2. тачка 9. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 46. и 58. Пословника Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за равноправност полова – у даљем тексту: Одлука
(„Службени лист општине Бач“, број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и гласи:
„У Комисију за равноправност полова се именују:
1. Хорват Михајло, , за председника Комисије;
2. Фаркаш Мелита, радник из Бача, за члана Комисије;
3. Билбија Драгица, радник из Бача, за члана Комисије;
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се, и гласи:
„Ступањем на снагу ове Одлуке престаје функција председнику и члановима Мандатно –
имунитетске комисије именованим Одлуком Скупштине општине Бач број 011-156/2012-I од
29.12.2012. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-52/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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74.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 5/2005), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), и члана 107.
став 3. Пословника Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Бач – у
даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“, број 13/2012 и 20/2012), члан 1. мења се, и
гласи:
„У Управни одбор Туристичке организације општине Бач се именују:
- КУЋЕНИЋ МИХАЛ, дипломирани правник у пензији из Селенче, за председника;
- КОВАЧ ЂУРИКА, радник из Плавне, за члана;
- ПЛАВШИЋ ГОРИЦА, матурант гимназије из Бача, за члана;
- ПЕТРОВИЋ УРОШ, машински техничар из Вајске, за члана;
- ЋАЛИЋ ЈЕЛЕНА, трговачки техничар из Бача, за члана;
- ДРАГАН ЋУРИЋ, машински техничар из Бача, за члана;„
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје мандат председнику и члановима Управног одбора
Туристичке организације општине Бач именованим Одлуком број 011-148/2012-I од 29.12.2012.
године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-53/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

75.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 5/2005), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), и члана 107.
став 3. Пословника Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Бач – у
даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 18/2013 и 22/2013), члан 1. мења се, и
гласи:
„У Надзорни одбор Туристичке организације општине Бач се именују:
- БЛАЖЕК ЈОЗЕФ, предузетник из Селенче, за председника;
- МУДРИНИЋ ЈОВО, угоститељ из Бача, за члана;
- АРАПОВИЋ СВЕТЛАНА, економиста из Бача, за члана;
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје мандат председнику и члановима Надзорног одбора
Туристичке организације именованим Одлуком број 011-74/2013-I од 28.06.2013. године и број 011101/2013-I од 26.09.2013. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-54/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

76.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије број 129/2007), члана 15. Одлуке о оснивању народне библиотеке „Вук Караџић“
Бач(„Службени лист општине Бач“ број 5/1995 и 9/1998), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине
Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), и члана 107. став 3.
Пословника Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач –
у даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 14/2012 и 20/2012), у члану 1. став 1.
тачке 1, 2 и 3 мењају се, и гласе:
„1. МЕЛАНИЈА ЧУС МЕСЕЛЏИЈА, дипл.инг.менаџмента из Селенче, за председника;
2. БОЖОВИЋ АНДРИЈА, професор у пензији из Бачког Новог Села, за члана;
3. ПРОВОДОВСКИ КРИСТИЈАН, предузетник из Селенче, за члана;“
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Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје мандат председнику и члановима Управног одбора
Народне Библиотеке „Вук Караџић“ Бач именованим чланом 1. Став 1. Тачкама 1,2 и 3 Одлуке број
011-143/2012-I од 29.12.2012. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-55/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

77.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Вук Караџић“
Бач („Службени лист општине Бач“, број 5/1995 и 9/1998), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), и члана 107.
став 3. Пословника Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ
Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач –
у даљем тексту: Одлука („Службени лист општине Бач“ број 14/2012, 18/2013 и 30/2013), у члану 1.
Став 1. Тачке 1 и 2 мењају се, и гласе:
„1. ВОЈНОВИЋ СТАНА, текстилни инжењер из Бача, за председника;
2. БАРУЏИЈА МИЋО, пензионер из Бача, за члана;“
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје мандат председнику и члановима Надзорног одбора
Туристичке организације именованим ставом 1. тачка 1 и 2 Одлуке број 011-75/2013-I од 28.06.2013.
године, и број 011-132/2013-I од 22.12.2013. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-56/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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78.
На основу члана 35. и члана 36. Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Бач“,
број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист
општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 107. став 3. Пословника Скупштине
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
Члан 1.
БАДИВУК ЗОРАНУ, дипломираном инжењеру пејзажне архитектуре из Бача, престаје мандат директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач пре истека периода на
који је изабран, због поднете оставке, са даном доношења овог Решења.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-57/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

79.
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Бач“, број
119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист
општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 107. став 3. Пословника Скупштине
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
Члан 1.
ЧАЛИЋ БРАНКО, дипломирани економиста из Бача, именује се за вршиоца директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач са даном доношења овог Решења, на период од 6 месеци.
Члан 2.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.
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Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-58/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

80.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
1.
БИЈЕЛИЋ БИЉАНА, дипл.правник из Бача, разрешава се функције председника Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач даном доношења овог Решења,
због поднете оставке.
2.
АНДРИЋ СТИПАН, грађевински инжењер из Бача, разрешава се функције члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач даном доношења овог Решења,
због неиспуњења законом предвиђених услова за обављање ове функције.
3.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-59/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

81.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
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(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 12. – 16. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
1.
ПЕЦНИК ЈАН, дипл.инг.пољопривреде из Селенче именује се за председника Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач на предлог оснивача.
2.
ТОПИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани економиста из Бача,, именује се за члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач на предлог оснивача.
3.
Мандат председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
општине Бач“ Бач именованих овим Решењем траје до истека мандата Надзорног одбора именованих Решењем Скупштине општине Бач од 26.09.2013. године.
4.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-60/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

82.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ

1.
ЋАТОВИЋ ЗОРИЦА, дипломирани економиста из Бача, разрешава се функције председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач даном доношења овог Решења.
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2.
ПЕЦНИК АНА, дипломирани економиста из Селенче, разрешава се функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач даном доношења овог Решења.
3.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Број: 011-61/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

83.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 12. – 16. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ

1.
МЕСАРОШ ЈАНИКА, дипломирани правник из Бачког Новог Села, именује се за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач на предлог оснивача.
2.
ЈАВОРНИК ЈУРАЈ, дипл.инг.грађевине из Селенче, именује се за члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач на предлог оснивача.
3.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Број: 011-62/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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84.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„РАДИО БАЧКА“ БАЧ

1.
ТУБИЋ МИЛИЦА, дипл.инг менаџмента из Бача, разрешава се функције члана Надзорног
одбора Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач даном доношења овог Решења.
2.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-63/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

85.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 12. – 16. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„РАДИО БАЧКА“ БАЧ

1.
СТАНКОВ ПЕТАР, дипломирани економиста из Бача, именује се за члана Надзорног одбора
Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач на предлог оснивача.
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2.
Мандат председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа радиодифузне делатности
„Радио Бачка“ Бач именованих овим Решењем траје до истека мандата Надзорног одбора именованих Решењем Скупштине општине Бач од 26.09.2013. године.
3.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-64/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

86.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 18/2008), и члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ

1.
ЂУРАНОВИЋ БОЈАН, професор из Бачког Новог Села, разрешава се функције председника
Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“ Бач даном доношења овог Решења, због поднете оставке.
2.
ЗВОНИМИР ЂУРЧИЈАНСКИ, апсолвент из Селенче, разрешава се функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач даном доношења овог Решења.
3.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-65/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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87.
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 107. став 3. Пословника Скупштине општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 18/2008), и члана 12. – 16. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012 и 116/2013 – аутентично тумачење),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ

1.
СТОЈАНОВИЋ МИЛУТИН, дипломирани електроинжењер из Бача, именује се за председника Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“ Бач на предлог оснивача.
2.
МИЉИЋ МЕЛАНИЈА, дипломирани економиста из Бачам, именује се за члана Надзорног
одбора Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“ Бач на предлог оснивача.
3.
Мандат председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа радиодифузне делатности
„Радио Бачка“ Бач именованих овим Решењем траје до истека мандата Надзорног одбора именованих Решењем Скупштине општине Бач од 26.09.2013. године.
4.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-66/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

88.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ

19. мај 2014.
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Члан 1.
МАРИНА БАЛАБАН, дипломирани туризмолог из Бача, разрешава се дужности директора
Туристичке организације општине Бач, са даном доношења овог Решења.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-67/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

89.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
ДАРКО ВОЈНОВИЋ, дипломирани економиста из Бача, именује се за вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине Бач, са даном доношења овог Решења, на период од
шест месеци.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-68/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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90.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач на XXII седници од 19. маја 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач у 2014. години – у даљем
тексту: Решење („Службени лист општине Бач“ број 5/2014 и 10/2014), члан 2. мења се, и гласи:
„Комисију чине председник и 8 чланова.
У Комисију се именују:
-

Василије Раковић, геометар из Бачког Новог Села, за председника Комисије;
Арсенијевић Саша, дипл. инг. пољопривреде из Бача, за члана Комисије;
Божин Аница, дипл.правник из Бача, за члана Комисије;
Амиџић Драган, доктор ветерине из Бача, за члана Комисије;
Агељић Ивица, спец. ловства из Вајске, за члана Комисије;
Трусина Феро, пољопривредник из Селенче, за члана Комисије;
Васић Жарко, апсолвент пољопривреде из Бача, за члана Комисије;
Бркић Сањин, радник из Вајске, за члана Комисије;
Стрехарски Каролина, дипл. инг. пољопривреде из Селенче, за члана Комисије;“

Члан 2.
Ступањем на снагу овог Решења престаје мандат председнику и члановима Комисије за
израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Бач за 2014. годину, именованим Решењем Скупштине општине Бач број 0117/2012-I и Решењем Скупштине општине Бач број 011-24/2012-I.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-69/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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91.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“,
број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач у 2014. години –
у даљем тексту: Решење („Службени лист општине Бач“ број 5/2014), члан 2 мења се, и гласи:
„Комисија се састоји од председника и 6 чланова.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каран Стеван, инжењер противпожарне заштите из Бача, за председника;
Трусина Јан, пољопривредни техничар из Селенче, за члана;
Стрехарски Павле, пољопривредник из Селенче, за члана;
Златановић Драгослав, правни техничар из Бача, за члана;
Адамовић Милош, вет.техничар из Плавне, за члана;
Алавања Марко,предузетник из Бођана, за члана;
Данијела Обрадовић, дипломирани правник из Вајске, за члана;

Члан 2.
Ступањем на снагу овог Решења престаје мандат председнику и члановима Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Бач у 2014. години, именованим Решењем Скупштине општине Бач
број 011-8/2014-I.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бач“.

Број: 011-70/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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92.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 1279/2007), члана 20. и члана 40. став 1. тачка 21. Статута општине Бач („Службени лист
општине Бач“, бр. 16/2008, , 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Наративни извештај Центра за социјални рад општине Бач за 2013.
годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад општине Бач, Одлуком број 551.00/39
од 11. марта 2014. године.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-71/2014-I
У Бачу, 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

93.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Одлуком о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Бач (у даљем
тексту: Одлука) одређују се критеријуми и мерила за утврђивање накнада и других примања
одборника Скупштине општине Бач, као и права на накнаду лица која су изабрана радна тела
Скупштине општине Бач.
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Члан 2.
Одборник, од дана потврђивања до дана престанка одборничког мандата, има право на:
- Накнаду путних трошкова за долазак на седницу Скупштине општине и на седницу
сталног радног тела Скупштине општине, чији је члан;
- Одборнички додатак, као накнаду за обављање одборничке дужности на седници
Скупштине општине, на седницама радних тела Скупштине општине чији је члан, као и
накнаду за присуствовање састанцима одборничких група;
Члан 3.
Накнада путних трошкова за долазак на седницу Скупштине општине, на седницу сталног
радног тела Скупштине општине и на седницу одборничке групе чији је одборник члан, исплаћује
се одборницима у висини трошкова аутобуске карте од места становања до места одржавања
седнице, а на основу евиденције која потврђује присуство одборника седници.
Члан 4.
За покривање трошкова у обављању одборничких послова (присуство седницама Скупштине
општине, присуство радним телима чији је одборник члан, као и присуство седницама одборничких
група, одборник има право на накнаду у паушалном износу од 15.000,00 динара без пореза и
доприноса, и без додатка по основу времена проведеног на раду.
Месечни износ из става 1 овог члана обрачунава се и исплаћује на основу евиденције за
претходни месец о присуству одборника седницама Скупштине општине, радних тела Скупштине
општине и седницама одборничких клубова.
Члан 5.
Накнада из члана 4. се исплаћује одборнику ако је присуствовао седници од почетка до
закључења седнице.
Одборник неће примити накнаду утврђену у члану 4. ове Одлуке у следећим случајевима:
- ако се налази на сталном раду у Општини;
- ако до почетка седнице Скупштине не обавести секретара Скупштине општине, у писаној
форми, о оправданости одсуствовања са седнице Скупштине општине, односно, са
седница радних тела Скупштине општине Бач;
- ако му на седници Скупштине општине буде изречена мера удаљења са седнице;
Одборнику који без оправданог разлога не присуствује седници Скупштине општине, или
коме буде изречена мера удаљења са седнице Скупштине општине, не исплаћује се накнада
утврђена у члану 4. Одлуке почев од месеца у којем је одржана седница на којој није присуствовао
без оправданог разлога, односно почев од месеца у којем је одржана седница на којој му је изречена
мера удаљења, па све до месеца у којем се одржава следећа седница Скупштине општине којој
присуствује, односно, на којој му се не изрекне мера удаљења.
Члан 6.
За учешће у раду сталних и повремених радних тела Скупштине општине Бач, стручних
комисија и других радних тела која образује Скупштина општине Бач, Општинско веће општине
Бач или председник општине Бач, члан радног тела има право на накнаду у висини 1.250,00 динара
по седници, ако се налази у радном односу, односно, 1600,00 динара по седници, ако је незапослен,
приватни предузетник, или пољопривредник, као и право на накнаду путних трошкова од места
пребивалишта до места одржавања седнице.
Лицима која су чланови радних тела из става 1 овог члана, а који се налазе у сталном радном
односу и чија се плата финансира из буџета општине Бач, немају право на накнаду утврђену у ставу
1 овог члана ако се седница одржава у радно време.
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Право на накнаду из овог члана се остварује под условом да је лице присуствовало седници
радног тела од почетка до завршетка седнице, односно, под условом да је учествовало у раду
стручне комисије до извршења посла за који је образована.
Члан 7.
Накнаде по овој Одлуци исплаћују се на рачун примаоца накнаде, месечно, до десетог дана у
месецу за претходни месец.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за учешће у раду на седницама и накнади трошкова превоза одборника, председника или заменика председника одборничких
група и чланова радних тела Скупштине општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 8/2012
и 28/2013).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од данаобјављивања у „Службеном листу општине
Бач.“

Број: 011-72/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

94.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 23. Статута Дома здравља Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 1/1992 и 2/2003),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ
Члан 1.
Члан 1. Став 1. Тачка 1., 2. и 3. Одлуке о именовању чланова Управног одбора Дома здравља
Бач („Службени лист општине Бач“ број 14/2012, 19/2012 и 1/2013) – у даљем тексту: Одлука, мења
се, и гласи:
„1. ВУКОВИЋ МИЛОШ, правник из Бача, за председника;
2. ЈАРОСЛАВ КУЋЕНИЧ, дипл.правник из Селенче, за члана;
3. ЗЛАТКО НОСАЛ, апсолвент медицине из Селенче, за члана;“
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Члан 2.
У свему осталом Одлука о именовању чланова Управног одбора Дома здравља Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 14/2012, 19/2012 и 1/2013) остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Бач“.
Број: 011-73/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

95.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист
општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 23. Статута Дома здравља Бач („Службени лист општине Бач“, број 1/1992 и 2/2003),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ
Члан 1.
Члан 1. став 1. тачка 1. и 2. Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља
Бач („Службени лист општине Бач“ број 14/2012) – у даљем тексту: Одлука, мења се, и гласи:
„1. МИХАЛ КУЋЕНИЧ, дипл.правник из Селенче, за председника;
БЈЕЛОГРЛИЋ СЛОБОДАН, предузетник из Вајске за члана;“
Члан 2.
У свему осталом Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља Бач
(„Службени лист општине Бач“, број 14/2012) остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Бач“.
Број: 011-74/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.

број 14 – стр. 151

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

19. мај 2014.
`

96.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013- др.закон)
и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2008,
2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ
Члан 1.
ФИЛИПОВИЋ ДР ВЛАДИМИР, лекар специјалиста гинекологије и акушерства из Новог
Сада, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Бач даном доношења овог
Решења.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-75/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

97.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012
и 45/2013- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине
Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ
Члан 1.
ПАНИЋ ДР СТЕВА, специјалиста дечије и превентивне стоматологије из Товаришева, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља Бач даном доношења овог Решења, до избора
директора Дома здравља Бач у складу са законом, а најдуже на период од 6 месеци.
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 011-76/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

98.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл. лист
oпштине Бач“, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач на својој 22. седници одржаној дана 19. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ВУК КАРАЏИЋ БАЧ” БАЧ
Члан 1.
У Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ Бач, именују се следећи чланови:
Представници јединице локалне самоуправе:
1. ТУВИЋ НАДА из Бача;
2. ПЛАВШИЋ ВАЛЕРИЈА из Бача;
3. ЈАНКОВИЋ ВЕСНА из Бача;
Представници запослених:
1. МИЛЕНА АНТОНИЋ из Бача;
2. НАДА ЂУКИЋ из Бача;
3. ДРАГАН НОВАКОВИЋ из Бача;
Представници родитеља:
1. АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВ из Бача;
2. ДАЛИБОРКА ВЕСЕЛИНОВИЋ из Бача;
3. НЕБОЈША МИЛИНОВИЋ из Бача;
Члан 2.
Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ Бач именује се на период од четири године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине
Бач“.
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Број: 011-77/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

99.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на својој 22. седници одржаној дана 19. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈАН КОЛАР” СЕЛЕНЧА
Члан 1.
У Школски одбор Основне школе „Јан Колар“ Селенча, именују се:
Представници јединице локалне самоуправе:
1. ЈАН ШИМОЊИ, пензионер из Селенче;
2. ЗЛАТКО ГАШПАРОВСКИ, предузетник из Селенче;
3. ЈОЗЕФ БЛАЖЕК, предузетник из Селенче;
Представници запослених:
1. Штефан Јоха из Селенче;
2. Татјана Мандач из Селенче;
3. Ана Петраш из Селенче;
Представници родитеља:
1. Зузана Бујзаш из Селенче;
2. Желмира Колар из Селенче;
3. Моника Чус Гашпаровски из Селенче;
Члан 2.
Школски одбор Основне школе „Јан Колар“ Селенча именује се на период од четири године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Бач”.
Број: 011-78/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.

19. мај 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 14 – стр. 154

100.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл. лист
Општине Бач“, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на својој 22. седници одржаној дана 19. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВАЈСКА
Члан 1.
У Школски одбор Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска, именују се следећи чланови:
Представници јединице локалне самоуправе:
1. МОМЧИЛО СВОРЦАН из Вајске;
2. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ из Вајске;
3. ЗОРИЋ МИРКА из Вајске;
Представници запослених:
1. ТАМАРА МИЛОШЕВИЋ из Бача;
2. СЊЕЖАНА ЛАТИНОВИЋ из Бача;
3. ИРЕНА ВЕЛЕМИР из Товаришева;
Представници родитеља:
1. ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ из Вајске;
2. ВАЊА ЂАКОВИЋ из Бођани;
3. ТАЊА ДРАЧА из Вајске;
Члан 2.
Школски одбор Основне школе „Алекса Шантић“ Вајска именује се на период од четири
године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине
Бач”.
Број: 011-79/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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101.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач (“Сл. лист
Општине Бач”, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на својој 22. седници одржаној дана 19. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР” ПЛАВНА
Члан 1.
У Школски одбор Основне школе „Иво Лола Рибар“ Плавна, именују се следећи чланови:
Представници јединице локалне самоуправе:
1. АДАМОВИЋ МИРОСЛАВ из Плавне;
2. БАДЕР БОЈАН из Плавне;
3. СЛИШУРИЋ МИЛКА из Плавне;
Представници запослених:
1. СТЕФАНОВИЋ МАРИЈА из Оџака;
2. АРЕЖИНА ДРАГАНА из Бача;
3. КУКИЋ БОЈАНА из Бачке Паланке;
Представници родитеља:
1. БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ из Плавне;
2. ЗВЕЗДАНА СИМИЋ из Плавне;
3. ЈЕВРОСИМА ВИНКОВИЋ из Плавне;
Члан 2.
Школски одбор Основне школе „Иво Лола Рибар“ Плавна именује се на период од четири
године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине
Бач”.
Број: 011-80/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.

19. мај 2014.
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102.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач (“Сл. лист
Општине Бач”, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач на својој 22. седници одржаној дана 19. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МОША ПИЈАДЕ” БАЧКО НОВО СЕЛО
Члан 1.
У Школски одбор Основне школе „Моша Пијаде“ Бачко Ново Село, именују се следећи
чланови:
Представници јединице локалне самоуправе:
1. ТОПЧАГИЋ МУХАМЕД из Бачког Новог Села;
2. БАЛАЖ МИЛАНКА из Бачког Новог Села;
3. ШУША АХМЕТ из Бачког Новог Села
Представници запослених:
1. АБДИЈАНОВИЋ ТАТЈАНА из Бачког Новог Села;
2. ВУЈИЋ ВЕСНА из Бачког Новог Села;
3. АБДУЛОВИЋ ЕМИНА из Бачког Новог Села;
Представници родитеља:
1. ПИВАШЕВИЋ ЉИЉАНА из Бачког Новог Села;
2. ПЕУЛИЋ ИРЕНА из Бачког Новог Села;
3. БЛАГОЈЕВИЋ ВЕРИЦА из Бачког Новог Села;
Члан 2.
Школски одбор Основне школе „Моша Пијаде“ Бачко Ново Село именује се на период од
четири године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Бач”.
Број: 011-81/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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103.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач (“Сл. лист
Општине Бач”, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013),
Скупштина општине Бач, на својој 22. седници одржаној дана 19. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ БАЧ
Члан 1.
У Школски одбор Средње пољопривредне школе Бач, именују се следећи чланови:
Представници јединице локалне самоуправе:
1. ЗИНДОВИЋ ПЕТАР из Бача;
2. ЗЕЛИНЧЕВИЋ МАРКО из Бачког Новог Села;
3. РАУШ РОЗАЛИЈА из Бача;
Представници запослених:
1. КОСАНОВИЋ БОГДАНКО из Бача;
2. ЂАКОВИЋ ТИЈАНА из Дероња;
3. ВУЧКОВИЋ СРЂАН из Бача;
Представници родитеља:
1. ЂУКАНОВИЋ ГОРДАНА из Бача;
2. САБО ВЕСНА из Бача;
3. ШЕРФЕЗЕ ЛАДИСЛАВ из Бача;
Члан 2.
Школски одбор Средње пољопривредне школе Бач именује се на период од четири године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Бач”.

Број: 011-82/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
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104.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2009 и 92/2011), члана 10. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010),
члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2008,
2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 7. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
на територији општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 4/2011),
Скупштина општине Бач, на XXII седници од 19. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
У Општински штаб за ванредне ситуације општине Бач (у даљем тексту: Штаб) постављају
се:
- СТАШЕВИЋ ДРАГАН из Бача, председник општине Бач, за команданта Штаба;
- КОЛАР ЗДЕНКО из Селенче,заменик председника општине Бач, за заменика команданта
Штаба;
- СЛАВКО ХАЈРОВИЋ из Новог Сада, инспектор за превентивну заштиту, представник
Управе за ванредне ситуације, за начелника Штаба;
- СТЕВИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ из Товаришева, начелник Полицијске станице Бач, за
члана Штаба;
- БОРИСЛАВ АНТОНИЋ из Бача, председник Скупштине општине Бач, за члана Штаба;
- РАДОСЛАВ ВАСИЋ из Бача, за члана Штаба;
- СВЕТЛАНА ПРОДАНОВИЋ из Бача, директор Центра за социјални рад Бач, за члана
Штаба;
- ДРАГАН НОВАКОВИЋ, просветни радник из Бача,за члана Штаба;
- ДРАГАН АМИЏИЋ, доктор ветерине из Бача, за члана Штаба;
- ДР СТЕВА ПАНИЋ, стоматолог из Товаришева, за члана Штаба;
- МИЛЕНКО ВРАНЕШЕВИЋ, новинар из Бача, за члана Штаба;
- МИЛАН ЋУЛИБРК, резервни војни старешина из Бача, за члана Штаба;
- ДРАГАН ВУЛИН, председник Савета Месне заједнице Бач, за члана Штаба;
- ШКУЛЕТИЋ РАДЕНКО, председник Савета Месне заједнице Вајска, за члана Штаба;
- НИНИЋ ЗОРАН, председник Савета Месне заједнице Бођани, за члана Штаба;
- АДАМОВИЋ МИРОСЛАВ, председник Савета Месне заједнице Плавна, за члана
Штаба;
- ГРУЈО БОГОЈЕВИЋ, председник Савета Месне заједнице Бачко Ново Село,за члана
Штаба;
- ЈОЗЕФ АЛЕКСИ, председник Савета Месне заједнице Селенча,за члана Штаба;
- СТИПАН АНДРИЋ, грађевински инспектор из Бача, за члана Штаба;
- КАТИЦА МИЛОВАНОВ, санитарни инспектор из Товаришева, за члана Штаба;
- БРАНКО ЧАЛИЋ, дипломирани економиста из Бача, за члана Штаба;
- ОЛИВЕРА МИШАН, инспектор за комуналне послове, заштиту животне средине и путеве из Бача, за члана Штаба;
- НЕНАД КОВАЧ, стручни сарадник за планирање одбране, ванредне ситуације, цивилну
заштиту, заштиту од пожара и енергетику из Плавне, за члана Штаба;
- МАРИЈА МИЛЕШЕВИЋ, представник Добровољног ватрогасног друштва Бач из Бача,
за члана Штаба;
- ЈОЗЕФ ГАШПАРОВСКИ, правник из Селенче, за члана Штаба;
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Члан 2.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о постављењу команданта,
заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач
број 011-166/2012-I од 29.12.2012. године, које је објављено у „Службеном листу општине Бач“, број
20/2012.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број: 011-83/2014-I
Дана: 19. маја 2014. године
Скупштина општине Бач
Предеседник
Борислав Антонић, с.р.
_______________________________

105.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. и 108/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист
општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист
општине Бач“, број 30/2013), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета, одобравају се
средства Општинској управи Бач, у износу од 1.000.000,00 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа,
глава 1.07 – О. Ш. „Вук Караџић“ Бач, функција 912- Основно образовање, позиција 89.,
апропријација економске класификације 463- Текући трансфери осталим нивоима
власти.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. листу општине Бач".

Број: 401-2-1/2014-IV-02
Дана: 10.02.2014. године
Општина Бач
Предеседник
Огњен Марковић, с.р.

19. мај 2014.
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106.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12 и 62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист
општине Бач“, број 30/2013), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 - средства текуће резерве буџета, одобравају се
средства Oпштинској управи Бач, у износу од 6.681,00 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа,
глава 3.17 – Туристичка организација Општине Бач, функција 473 – Туризам, позиција
176., апропријација економске класификације 413000 – Накнаде у натури.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.

Број: 401-2-2/2014-IV-02
Дана: 24.02.2014. године
Општина Бач
Предеседник
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

107.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12 и 62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист
општине Бач“, број 30/2013), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 - средства текуће резерве буџета, одобравају се
средства Oпштинској управи Бач, у износу од 97.322,03 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа,
глава 3.01 – Oпште услуге, функција 130 – Општинска управа, позиција 25.,
апропријација економске класификације 423911 – Услуге по уговорима о привременим и
повременим пословима.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Број: 401-2-3/2014-IV-02
Дана: 01.04.2014. године
Општина Бач
Предеседник
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

108.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12 и 62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист
општине Бач“, број 30/2013), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 - средства текуће резерве буџета, одобравају се
средства Oпштинској управи Бач, у износу од 2.395.996,97 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа,
глава 3.18 – Трансфери осталим нивоима власти - МЗ Плавна, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, ново отворена позиција позиција
244.1., апропријација економске класификације 495110 – Основна средства и грађевински
објекти.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Број: 401-2-4/2014-IV-02
Дана: 14.04.2014. године
Општина Бач
Предеседник
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

109.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12 и 62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

19. мај 2014.
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист
општине Бач“, број 30/2013), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 - средства текуће резерве буџета, одобравају се
средства Oпштинској управи Бач, у износу од 1.084.804,00 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа,
глава 3.18 – Трансфери осталим нивоима власти - МЗ Плавна, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, ново отворена позиција позиција
244.1., апропријација економске класификације 495110 – Основна средства и грађевински
објекти.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Број: 401-2-5/2014-IV-02
Дана: 25.04.2014. године
Општина Бач
Предеседник
Огњен Марковић, с.р.
_______________________________

110.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12 и 62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр.
16/2008 и 2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист
општине Бач“, број 30/2013), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 - средства текуће резерве буџета, одобравају се
средства Oпштинској управи Бач, у износу од 95.867,32 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа,
глава 3.01 – Oпште услуге, функција 130 – Општинска управа, позиција 25.,
апропријација економске класификације 423911 – Услуге по уговорима о привременим и
повременим пословима.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Број: 401-2-6/2014-IV-02
Дана: 12.05.2014. године
Општина Бач
Предеседник
Драган Сташевић, с.р.
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Оливера Ракоција
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
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.

