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87.
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 својој XV седници одржаној дана 28. јуна
2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2012.
ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај ревизије завршног рачуна Општине Бач за 2012. годину.
Члан 2.
Извештај ревизије завршног рачуна Општине Бач за 2012. годину чини саставни део овог
акта.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Бач''.

Број: 011-62/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.

(Извештај ревизије завршног рачуна Општине Бач за 2012. г. почиње од следеће странице.)
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88.
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010,
14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XV седници одржаној дана 28. јуна 2013.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач,
који је донео Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач, на
својој петој седници одржаној дана 12. јуна 2013. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Бач“.
Број: 011-63/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

89.
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 129/2007)
и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл лист Општине Бач“, број 16/2008, 2/2010,
14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XV седници одржаној дана 28. јуна 2013.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТВРЂАВА“ БАЧ
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, који је донео
Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, на трећој седници одржаној дана 11.
јуна 2013. године.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Бач“.

Број: 011-64/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

90.
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 129/2007) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл лист Општине Бач“, број 16/2008, 2/2010,
14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XV седници одржаној дана 28. јуна 2013.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа радиодифузне делатности „ Радио Бачка“
Бач, који је донео Управни одбор Јавног предузећа радиодифузне делатности „ Радио Бачка“ Бач,
на својој четвртој седници одржаној дана 13. јуна 2013.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Бач“.

Број: 011-65/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.

28. јун 2013.
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91.
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010,
14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XV седници одржаној дана 28. јуна 2013.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“ Бач, који је донео Управни одбор Јавног предузећа спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“ Бач, на седници одржаној дана 10. јуна 2013. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Бач“.

Број: 011-66/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

92.
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12),
Скупштина Општине Бач , на XV седници одржаној дана 28. јуна 2013. године донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧ
Члан 1.
Образује се Комисија за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса
за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бач ( у даљем тексту: Комисија).
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Члан 2.
Комисија има следеће надлежности:
1. спроводи Јавни конкурс на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора,
2. доставља Оглас о јавном конкурсу ради објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, у року који не може бити дужи од 8 дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и на интернет страници Општине Бач, с тим што се мора навести када је оглас о
јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. одбацује закључком неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази
4. саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак, који може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други одговарајући начин, уколико се у изборном
поступку спроводи писмена провера, комисија приликом те провере кандидате обавештавају о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор са кандидатима,
5. сачињава ранг листу кандидата за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним
за именовање, који су испунили мерила прописана за именовање директора јавних
предузећа и доставља Општинској управи ради припремања предлога решења о именовању директора јавног предузећа,
6. доставља записник о изборном поступку Општинској управи,
7. кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, у року од два
дана од дана пријема захтева, омогућава увид у документацију јавног конкурса, под
надзором Комисије.
Члан 3.
Комисија има председника и четири члана, од којих председника и два члана именује
Скупштина општине на период од три године, једног члана именује Скупштина општине на предлог Сталне конференције градова и општина на три године, док једног члана именује Скупштина
општине за свако појединачно именовање директора на предлог Надзорног одбора тог предузећа.
Члан који се именује за свако појединачно именовање директора у смислу става 1. овог
члана мора бити члан Надзорног одбора Јавног предузећа у коме се именује директор.

Члан 4.
Услови за предлагање кандидата за чланове Комисије су следећи:
1. кандидати треба да испуњавају услове као и лице у поступку чијег именовања ће учествовати;
2. кандидати морају бити пунолетни и пословно способни, да нису осуђивани за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службе делатности и којима није изречена мера
забране обављања неке од делатности од општег интереса;
3. предност при предлагању кандидата имају лица са одговарајућим високим образовањем и
радним искуством стеченим у једној или више области које су у смислу Закона о јавним
предузећима, делатност од општег интереса.

28. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ
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Члан 5.
Председник и чланови Комисије не могу бити Народни посланици, посланици у Скупштини АПВ, одборници у СО, као ни именована лица у органима општине Бач.
Члан 6.
Чланове Комисије за спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавних предузећа
именоваће посебним решењем СО Бач.
Члан 7.
На рад и одлучивање Комисије, сходно се примењују одредбе Пословника Скупштине
Општине Бач.
Организационе и административно техничке послове за потребе Комисије обавља надлежна
организациона јединица Општинске управе Општине Бач.
Члан 8.
Чланови Комисије имају право на накнаду за учешће у раду Комисије.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Бач“.

Број: 011-67/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

93.
На основу чланова 25. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), а на предлог Општинске управе општине Бач,
Скупштина општине Бач на својој XV седници, одржаној дана 28. јуна 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу Општине Бач“ Бач (у даљем тексту: Јавно предузеће).
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Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у
складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити:
1) лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
2) лице које је члан органа управе јавног предузећа;
3) да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
4) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
На услове за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“
сходно се примењују одредбе Закона о раду („Сл. гласник РС“, број: 24/05, 61/05 и 54/09).
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана
доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим што се мора навести и када
је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

28. јун 2013.
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Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија, образована
решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Комисија из претходног става прописаће својим актом мерила за именовање директора
јавног предузећа, у складу са законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује
на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се
Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном
поступку.
Члан 11.
Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Бач.
Члан 12.
Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Бач“
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет
страници општине Бач.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који
су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
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Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Бач из оправданих разлога може продужити
за још осам дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач
може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен,
или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Бач не буде предложен
кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао
у изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Бач не
именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на
начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 17.
Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Општине
Бач“.
Број: 011-68/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

94.
На основу чланова 25. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07),а на предлог Општинске управе општине Бач
Скупштина општине Бач на својој 15. седници, одржаној дана 28. јуна 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“
Бач (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће).

28. јун 2013.
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Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у
складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити:
1) лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
2) лице које је члан органа управе јавног предузећа;
3) да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
4) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
На услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач сходно се
примењују одредбе Закона о раду („Сл гласник РС“, број: 24/05, 61/05 и 54/09).
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим што се мора навести и
када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија, образована
решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
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Комисија из претходног става прописаће својим актом мерила за именовање директора
јавног комуналног предузећа, у складу са законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује
на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се
Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном
поступку.
Члан 11.
Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Бач.
Члан 12.
Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног комуналног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Бач“.
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници
општине Бач.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су
учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Бач из оправданих разлога може продужити
за још осам дана.
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Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач
може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или
ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Бач не буде предложен кандидат
за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у
изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Бач не именује
предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и
по поступку прописаним Законом.
Члан 17.
Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Општине
Бач“.
Број: 011-69/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

95.
На основу чланова 25. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07),а на предлог Општинске управе општине Бач,
Скупштина општине Бач на својој XV седници, одржаној дана 28. јуна 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа радиодифузне
делатности „Радио Бачка“ Бач (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у
складу са Законом.
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Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.
Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити:
1) лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
2) лице које је члан органа управе јавног предузећа.
3) да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
4) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
На услове за именовање директора Јавног предузећа радиодифузне делатности „Радио
Бачка“ Бач сходно се примењују одредбе Закона о раду („Сл гласник РС“, број: 24/05, 61/05 и
54/09).
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим што се мора навести и
када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија, образована
решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Комисија из претходног става прописаће својим актом мерила за именовање директора
јавног комуналног предузећа, у складу са законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.

28. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 18 – стр. 496

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује
на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се
Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном
поступку.
Члан 11.
Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Бач.
Члан 12.
Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Бач“.
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет
страници општине Бач.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који
су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Бач из оправданих разлога може продужити
за још осам дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач
може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен,
или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Бач не буде предложен
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кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао
у изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Бач не
именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на
начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 17.
Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Општине
Бач“.
Број: 011-70/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

96.
На основу чланова 25. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07),а на предлог Општинске управе општине Бач
Скупштина општине Бач на својој XV седници, одржаној дана 28. јуна 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа спортско рекреациони
центар „Бачка Тврђава“ Бач (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у
складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.
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Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити:
1) лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
2) лице које је члан органа управе јавног предузећа.
3) да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
4) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
На услове за именовање директора Јавног предузећа спортско рекреациони центар „Бачка
Тврђава“ Бач сходно се примењују одредбе Закона о раду („Сл гласник РС“, број: 24/05, 61/05 и
54/09).
Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим што се мора навести и
када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија, образована
решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија).
Комисија из претходног става прописаће својим актом мерила за именовање директора
јавног предузећа, у складу са законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
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Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује
на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се
Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном
поступку.
Члан 11.
Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Бач.
Члан 12.
Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Бач“.
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет
страници општине Бач.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који
су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Бач из оправданих разлога може продужити
за још осам дана.
Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач
може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен,
или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Бач не буде предложен
кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао
у изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Бач не
именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на
начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 17.
Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа.
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Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Општине
Бач“.
Број: 011-71/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

97.
На основу члана 130. Закона о здравственој заштити („Сл гласник РС“, број:107/2005,
72/2009 – др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013) и члана 40. став 1. тачка 10.
Статута општине Бач (''Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина
општине Бач на својој XV седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ
Члан 1.
ПАНИЋ ДР СТЕВО, специјалиста дечије и превентивне стоматологије из Товаришева,
именује се за директора Дома здравља Бач, на мандатни период од 4 године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу
Општине Бач''.
Број: 011-72/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

98.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
129/2007) члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл. лист Oпштине Бач, 16/2008,
2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 17. Статута Фонда за очување културно-исторjиске баштине
''Векови Бача'' Бач (''Службени лист општине Бач'', број 5/2006 и 5/2008) Скупштина општине Бач
на XV седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, д о н е л а ј е
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ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ ''ВЕКОВИ БАЧА'' БАЧ
Члан 1.
У Надзорни одбор Фонда за очување културно-историјске баштине ''Векови Бача'' Бач,
именују се:
1. Радојевић Витомир, за председника
2. Црњановић Невенка, за члана
3. Богданов Јелена, за члана
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о именовању чланова
надзорног одбора Фонда за очување културно – историјске баштине „ Векови Бача“ Бач, број: 01146/2012-I од дана 16. јула 2012. године („Сл. лист Општине Бач“, бр. 13/2012).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Oпштине
Бач''.
Број: 011-73/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

99.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС,
129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист Oпштине Бач'', број
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Бач (''Службени лист Oпштине Бач'', број 5/2005), Скупштина општине Бач на XV
седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, д о н е л а ј е

ОДЛУК У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Надзорни одбор Туристичке организације општине Бач, именују се:

28. јун 2013.
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3.
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Умићевић Даница, за председника
Гајић Дејан, за члана
Зарецки Антонија, за члана

Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о именовању чланова
надзорног одбора Туристичке организације Општине Бач, број: 011-45/2012-I од дана 16. јула 2012.
године („Сл. лист Општине Бач“, бр. 13/2012).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Oпштине
Бач''.
Број: 011-74/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

100.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”,
129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист Oпштине Бач'', бр.
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке ''Вук
Караџић'' у Бачу (''Службени лист Општине Бач“, бр. 5/95 и 9/98) Скупштина општине Бач на XV
седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' БАЧ
Члан 1.
У Надзорни одбор Народне библиотеке ''Вук Караџић'' Бач, именују се:
1.
2.
3.

Пецник Јарослав, за председника
Суботић Зорица, за члана
Мариновић Марина, за члана

Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о именовању чланова
надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач, број: 011-65/2012-I од дана 31. јула
2012. године („Сл. лист Општине Бач“, број: 14/2012).
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бач''.
Број: 011-75/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

101.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС,
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 13. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
општине Бач (''Службени лист Општине Бач'', бр. 1/92 и 2/03), Скупштина општине Бач на XV
седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
У Надзорни одбор Центра за социјални рад општине Бач, именују се:
1. Илић Данијела, за председника
2. Ћојановић Јасна, за члана
3. Супек Ана, за члана
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о именовању чланова
надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бач, број: 011-57/2012-I од дана 31. јула 2012.
године („Сл. лист Општине Бач“, бр. 14/2012).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Бач''.
Број: 011-76/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.

28. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 18 – стр. 504

102.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/2009 и 52/2011), 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 на својој XV
седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈАН КОЛАР” СЕЛЕНЧА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о именовању чланова Школског одбора Основне школе “Јан Колар”
Селенча, број: 011-20/2010-I (“Сл. лист Општине Бач”, број 2/2010, 11/2010 и 1/2013) мења се у
ставу 1. алинеја 1. тако да сада гласи:
1.
2.
3.

Ивана Жишка, фармацеутски техничар из Селенче
Јан Суђи, трговац из Селенче
Растислав Раго, дипломирани инжењер архитектуре из Селенче

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата чланова Школског одбора Основне школе “Јан
Колар” Селенча именованих одлуком Скупштине Општине Бач, број: 011-20/2010-I (“Сл. лист
Општине Бач”, број 2/2010, 11/2010 и 1/2013 ).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине
Бач”.
Број: 011-77/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

103.
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Статута општине Бач (''Службени лист Општине Бач'',
број: 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 49. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине
општине Бач (''Сл. лист општине Бач'', број 18/2008), Скупштина општине Бач на XV седници
одржаној дана 28. јуна 2013. године, д о н е л а ј е
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
У члану 1. став 1. Одлуке о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене
делатности, број: 011-154/2012-I („Сл лист Општине Бач“, број 20/2012) мења се тачка 4. и гласи:
4. Уместо Анне Пецник, дипл економисте из Селенче именује се Драгана Кресић, дипл.
економиста из Бођана, за члана
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Бач''.
Број: 011-78/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

104.
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“, број: 119/12),
Скупштина Општине Бач, на својој XV седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног
конкурса за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бач
Члан 1.
Именује се Комисија за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса
за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бач (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
Мијић Тања, дипл. правник, председник
Медић Васо, електроинжењер, члан
Срђан Вучковић, дипл. правник, члан
___________________________ члан Управног одбора јавног предузећа у коме
се именује директор
5. Сања Јакић, дипл. економиста, члан – представник Сталне конференције градова
и општина
1.
2.
3.
4.
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Члан који се именује из реда јавног предузећа мора бити члан Управног одбора тог јавног
предузећа у коме се именује директор.
Члан 2.
Комисија ће користити печат Скупштине Општине Бач.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 011-79/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
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105.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, бр.
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за именовања
Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Бач, Скупштина Општине Бач, на својој XV седници одржаној дана 28.
јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине
Бач“ Бач у Комисију за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бач“ Бач
Члан 1.
Павел Фодор из Селенче, члан Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
Општине Бач“ Бач, именује се за члана Комисије за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине
Бач“ Бач.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 011-80/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

106.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач („Сл лист Општине Бач“, број:
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за именовања
Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Бач, Скупштина Општине Бач, на својој XV седници одржаној дана 28.
јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач
у Комисију за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса
за именовање директора ЈКП „Тврђава“ Бач
Члан 1.
Зорица Ћатовић, дипл. економиста из Бача, члан Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, именује се за члана Комисије за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Тврђава“ Бач.

28. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 18 – стр. 508

Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 011-81/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

107.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, број:
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за именовања
Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Бач, Скупштина Општине Бач, на својој XV седници одржаној дана 28.
јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа Радиодифузне делатности „Радио
Бачка“ Бач у Комисију за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса
за именовање директора Јавног предузећа Радиодифузне делатности „Радио Бачка“ Бач
Члан 1.
Гордана Кривокућа, члан Управног одбора Јавног предузећа Радиодифузне делатности
„Радио Бачка“ Бач, именује се за члана Комисије за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Радиодифузне делатности „Радио
Бачка“ Бач.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 011-82/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
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108.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, број:
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за именовања
Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Бач, Скупштина Општине Бач, на својој XV седници одржаној дана 28.
јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа спортско рекреациони центар Бачка
Тврђава Бач, у Комисију за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“
Бач
Члан 1.
Бојан Ђурановић, члан Управног одбора Јавног предузећа спортско рекреациони центар
Бачка Тврђава Бач, именује се за члана Комисије за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа спортско рекреациони центар
Бачка Тврђава Бач.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 011-83/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

109.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/2009 и 52/2011), 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 на својој XV
седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ БАЧ
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Члан 1.
У члану 1. Решења о измени решења о именовању чланова школског одбора
Пољопривредне школе Бач, број: 011-14/2013-I од 10. јануара 2013. године (“Сл. лист Општине
Бач”, број: 1/2013 ) мењају се у ставу 2. тачке 2. и 3. тако да сада гласе:
- представници јединице локалне самоуправе
2. Уместо Ступар Предрага, студента из Бача именује се Тодић Душан, пензионер из
Бача;
3. Уместо Бадивук Стеле, дипломираног технолога из Бача именује се Вања
Златановић, пољопривредни техничар из Бача.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине
Бач”.
Број: 011-84/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

110.
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 својој XV седници одржаној
дана 28. јуна 2013. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 1. Решења о изменама решења о образовању стручне Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, број: 011-123/2012-I од
14.12.2012. године ( “Сл. лист Општине Бач”, број: 19/2012), у алинеји 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. уместо Вулин Драгана из Бача, председника комисије именује се Јошић Борис из Бача, за
председника.“
У алинеји 2. тачка 1. се мења и гласи:
1. „уместо Јошић Бориса из Бача, члана комисије именује се Вулин Драган из Бача, за
члана“.
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У алинеји 2. тачка 2. се мења и гласи:
“2. уместо Марка Зелинчевића из Бачког Новог Села именује се Шомоши Шандор из
Бача, за члана“.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Бач''.
Број: 011-85/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

111.
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) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени
лист Општине Бач“, број 5/2007 и 18/2012 ) Скупштина општине Бач на својој XV седници
одржаној дана 28. јуна 2013. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
У члану 1. Решења о изменама решења о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, број: 011151/2012-I од 29.12.2012.г. ( “Сл. лист Општине Бач”, број 20/2012) мења се тачка 2. тако да сада
гласи:
“2. уместо Сташевић Драгана из Бача, за члана
пољопривредни техничар из Селенче, за члана.

именује се Стрехарски Павел,

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Бач''.
Број: 011-86/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
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112.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007), члана 19. и члана 40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач (''Службени лист
Општине Бач'', број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013), Скупштина Општине Бач на својој XV
седници одржаној дана 28. јуна 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада и развоја и финансијски план Дома здравља Бач за 2013.
годину који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 27. маја 2013. године.
Члан 2.
Програм рада и развоја и финансијски план Дома здравља Бач за 2013. годину чини саставни
део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 011-87/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

113.
На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, бр.
16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013) Скупштина општине Бач је на XV седници одржаној дана 28.
јуна 2013. године, а на предлог Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије и Партије уједињених пензионера Србије, донела

Д Е К Л А РА Ц И Ј У
КОЈОМ СЕ ОПШТИНА БАЧ ПРОГЛАШАВА ОПШТИНОМ НЕТОЛЕРАНТНОМ НА
ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ ОРГАНИЗМЕ
Члан 1.
Општина Бач се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетичким модификованим
организмима („Службени гласник Републике Србије" број 49/2009), те захтева његову доследну
примену на територији Републике Србије.
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Члан 2.
Општина Бач у оквиру својих законских и организационих могућности у вези са коришћењем или управљањем земљиштем и другим производним ресурсима и организовањем
пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно прехрамбених производа неће
дозволити и допустити узгајање и ширење ГМП на својој територији.
Члан 3.
Општина Бач се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су стручна
предавања и други програми образовања за пољопривредне и друге учеснике у организовању
производње, прераде и промета пољопривредно прехрамбених производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и производа од ГМО.
Члан 4.
Општина Бач захтева и очекује од свих државних органа и политичких странака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о генетичким модификованим организмима и одговарајућих подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће
штетне последице ГМО и производа ГМО на здравље становништва и загађивање природе у
Републици Србији.
Члан 5.
Општина Бач очекује од свих средстава информисања да редовно и објективно информишу јавност о примени Закона о ГМО и о резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО.
Члан 6.
Општина Бач позива све градове и општине у Републици Србији да подрже и усвоје ову
Декларацију.
Број: 011-88?/2013-I
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Скупштина Општине Бач
Председник
Драган Медић, с.р.
______________________________

114.
На основу члана 96. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 111/09) и члана 14 Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Бач („Сл. лист Општине Бач“ бр. 13/2011), Општински штаб за ванредне ситуације, доноси

ЗАКЉУЧАК
о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите
на територији општине Бач

28. јун 2013.
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Члан 1.
За поверенике и заменике повереника цивилне заштите по месним заједницама, у седишту
општине и насељеним местима, постављају се, и то:
СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ
 МЗ Бач,
за повереника цивилне заштите поставља се:
- Председник савета МЗ Драган Вулин
за заменика повереника цивилне заштите поставља се:
- секретар МЗ Ранко Бодирожа
НАСЕЉЕНА МЕСТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 МЗ Селенча,
За повереника цивилне заштите поставља се:
- Председник савета МЗ Јосип Алекси
За заменика повереника цивилне заштите поставља се:
- секретар МЗ Јурај Пецник
 МЗ Вајска,
За повереника цивилне заштите поставља се:
- Председник савета МЗ Тима Шећеров
За заменика повереника цивилне заштите
- секретар МЗ Момир Сворцан
 МЗ Бођани,
За повереника цивилне заштите поставља се:
- Председник савета МЗ Зоран Нинић
За заменика повереника цивилне заштите поставља се:
- секретар МЗ Душанка Настић
 МЗ Плавна,
За повереника цивилне заштите поставља се:
- Председник савета МЗ Сандра Челић
За заменика повереника цивилне заштите поставља се:
- секретар МЗ Слободан Зељковић
 МЗ Бачко Ново Село,
За повереника цивилне заштите поставља се:
- Председник савета МЗ Грујо Богојевић
За заменика повереника цивилне заштите поставља се:
- секретар МЗ Слободанка Емић
Члан 2.
Именовани повереници цивилне заштите су по функцији изабрани председници савета
Месних заједница, те сваким новим избором председника савета Месних заједница они се аутоматски именују за поверенике цивилне заштите.
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Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу Општине Бач“.
Број: 82-1-27/2013-IV-05
У Бачу, 24. јуна 2013. године
Општински штаб за ванредне ситуације
Командант
Огњен Марковић, с.р.
______________________________

115.
На основу тачке 2. Решења о образовању Општинског штаба за спровођење мера заштите од
пожара стрних усева и жетве у 2013. години Председника општине број 020-4-159/2013-III, а у вези
са чланом 21. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009) и Правилника о
посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Сл. гласник РС" бр. 27/94), Општински
штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара, доноси:

П Л А Н

ЗАШТИТЕ УСЕВА ОД ПОЖАРА У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
Планом заштите усева од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:
- преглед засејаних површина,
- преглед механизација,
- план жетве,
- мере за обављање техничког прегледа учествујућих машина,
- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара,
- друге мере заштите од пожара.
Општина Бач се простире у шест катастарских општина и то:
- к.о. Бач површине 11.186,32 ha
- к.о. Вајска површине 8.703,14 ha
- к.о. Бођани површине 5.278,09 ha
- к.о. Плавна површине 5.032,59 ha
- к.о. Селенча површине 3.213,45 ha и
- к.о. Бачко Ново Село површине 3.065,27 ha.
Поред општине Бач пролази река Дунав што има утицаја, поред водопривреде за узимање воде
приликом гашења пожара. Поред Дунава постоји и каналска мрежа у атарима општине што такође
може бити од великог значаја приликом гашења пожара. У општини делује Ватрогасна јединица
Бач, а општина је у зони Управе за ванредне ситуације Нови Сад.

28. јун 2013.
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Преглед засејаних површина и преглед механизације
Процењује се да је на територији општине засејано око :
- Соје: 7.285,20 ha
- Кукуруза: 2.728,87 ha
- Пшенице: 1.923,40 ha
- Јечам: 216,29 ha
- Сирак: 202,71 ha
Велики број учествујућих машина због своје старости изазива већи ризик од изазивања
пожара приликом употребе.
План жетве
Почетак жетвених радова треба очекивати у последњој декади јуна, када влага зрна не прелази
15% односно када је усев спреман за смештај.
Према расположивој механизацији и датим површинама, а уз оптималне временске услове, жетва
треба да буде завршена за 10 радних дана.
Опасност од пожара прети у првој недељи жетве, с обзиром да један део површина остаје под
житом и јечмом а на другом делу површина који је овршен пољопривредници могу да врше угар.
У спровођењу жетвених радова првенствено се жању површине које се налазе у угроженом
подручју са аспекта заштите од пожара.
Мере за обављање техничког прегледа учествујућих машина
Формирана је Комисија од стране Штаба која ће вршити технички преглед машина у следећем
саставу:
Бач:
Крунислав Азашевац
Раде Кондић
Нађ Иван
Бачко Ново Село и Плавна:
Азир Мединов
Мухамед Шуша
Петар Јановић
Селенча:
Јан Хорват
Јан Сљука
Јан Фодор
Вајска и Бођани:
Зоран Нинић
Небојша Алавања
Дејан Васиљевић
Комисије ће вршити преглед исправности и мера безбедности спречавања настанка пожара
учествујућих пољопривредних машина у жетви и то преглед:
- стања електроинсталације,
- стања акумулатора (заштићеност поклопцем, клеме, инсталација),
- стања издувних цеви (облога од азбеста),
- стања разбијача пламена и његову исправност,
- стања апарата за гашење пожара и
- стања осталих делова и склопова који би евентуално могли бити узрочници пожара.

број 18 – стр. 517

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

28. јун 2013.
`

Комисија је дужна да о техничком прегледу пољопривредне машине састави записник о
исправности, чију копију ће предати власнику пољопривредне машине.
Комисија је дужна да власнику исправне пољопривредне машине даје налепницу:
„ЖЕТВА 2013. ГОДИНЕ“.
Комисија ће вршити технички преглед обиласком домаћинстава.
Распоред и динамику техничког прегледа пољопривредне механизације утврђује Комисија.
Сходно прописима, а у циљу заштите од пожара сви комбајни морају бити опремљени апаратима
за гашење пожара С-9, ашовима и лопатама, сва механизација у транспорту мора бити обезбеђена
одговарајућим апаратима за гашење пожара и на пољопривредним машинама обезбедити
одговарајуће хватаче, развијаче и пригушиваче варница на издувним цевима.
Организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара
Добровољна ватрогасна друштва су дужна да организују редовна даноноћна дежурства.
За осматрачка места се одређују силоси у свих шест насељених места.
У случају да се уочи пожар, активира се ВЈ Бач и месно добровољно ватрогасно друштво.
Битнији бројеви телефона
Ватрогасно спасилачка јединица Бач
Полицијска станица Бач
Општинска управа Бач
Дом здравља Бач

770-123
770-122
770-075
770-124

Друге мере заштите од пожара

-

За време трајања жетве строго су забрањене следеће активности:
паљење стрњишта, сламе, околне траве и било каквог сличног, лако запаљивог
материјала,
пушење на месту где се врши откос.

Парцеле са површином од 50 ha под стрним усевима покосити пре жетве на 15m ширине захвата
и извршити орање.
Приликом жетве на мањим парцелама треба се налазити трактор са плугом, који би у случају
појаве пожара, на безбедној удаљености извршио одоравање како би се спречило ширење истог.
Парцеле поред железничких пруга засејаним стрним усевима покосити у захвату од 60 m и исту
површину заорати до пруге.
На местима где се врши жетва ставити видне натписе о забрани пушења.
На свим местима јавног окупљања (дом здравља, пијаца, веће продавнице, пошта, месне заједнице
и слично) истаћи обавештења о забрани паљења.
Путем средстава јавног информисања обавестити грађане техничком прегледу пољопривредне
механизације и забрани паљења стрништа.
Обавестити ПС Бач да је општина Бач предузела акцију техничког прегледа пољопривредне
механизације и да комбајни и трактори који имају истакнуту налепницу " ЖЕТВА 2013. ГОДИНЕ“
су технички исправни.
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Поступање у случају пожара
У случају да дође до пожара исти се објављује гласом:
„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“
На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара. Уколико се
пожар почне ширити удаљити се и обавестити ватрогасну јединицу Бач. У случају да дође до
пожара на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед исправности и утврдити да ли
је машина способна за наставак рада. Неисправна машина не сме обављати радове на угроженим
подручјима од пожара.

Члан 2.
Овај План објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 82-1-30/2013-IV-05
У Бачу, 26. јуна 2013. године
Општински штаб за жетву
и заштиту стрних усева од пожара
Председник општине Бач
Огњен Марковић, с.р.
______________________________

116.
ИСПРАВКА
Исправља се техничка грешка у „Службеном листу Општине Бач“ бр. 9/2013. на странама
од 333 до 345, тако што се:
-

на местима где се појављују речи: „Спортско рекреативни центар“ замењују речима
„Спортско рекреациони центар“.
У Бачу, 28. јуна 2013. године
Уредништво „Службеног листа Општине Бач“

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Жељко Паклединац
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.

