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173. 

 
На основу члана 59. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008, 

2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Сл. 

лист општине Бач“, број 18/2008), Општинско веће Општине Бач, на својој XXIII седници, одржаној 

дана 9. децембра 2013. године,  доноси 
 

 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД 

ИМЕНОВАНИМ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И 

УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се критеријуми на основу којих ће се утврђивати  месечна накнада 

за рад именованим члановима Надзорних одбора Јавних предузећа и Установа чији је оснивач 

општина Бач. 

Елементи критеријума који ће се узимати у обзир дати су у следећој табели и односе се на 

просечну нето зараду у јавном предузећу или установи чији је оснивач општина Бач 

 

 

1 Висина  просечне нето зараде у јавном предузећу или 

установи за месец  септембар 2013. године 
10,00% 

2 Степен реализације програма пословања јавног 

предузећа односно установе 
5,00% 

3 Број запослених на неодређено време 5,00% 

4 Годишњи промет јавног предузећа или установе 5,00% 

 

 

Члан 2. 

 КРИТЕРИЈУМ: - Висина  просечне нето зараде у јавном предузећу или установи за месец 

септембар 2013. године односи се на накнаду за рад именованим члановима надзорних одбора свих 

јавних предузећа или установа чији је оснивач општина Бач; 

 

 КРИТЕРИЈУМ: - Степен реализације Програма пословања јавног предузећа односно 

установе односи се  на накнаду за рад именованим члановима надзорних одбора  јавних предузећа 

или установа чији је оснивач општина Бач само уколико иста реализују минимум 80% Програма свог 

пословања; 

 

 КРИТЕРИЈУМ: - Број запослених на неодређено време -  односи се  на накнаду за рад 

именованим члановима надзорних одбора  јавних предузећа или установа чији је оснивач општина 

Бач само уколико јавно предузеће или установа има 10 или више запослених радника на неодређено 

време 

 

 КРИТЕРИЈУМ: - Годишњи промет јавног предузећа или установе - односи се  на накнаду 

за рад именованим члановима надзорних одбора  јавних предузећа или установа чији је оснивач 

општина Бач само уколико јавно предузеће или установа  оствари годишњи промет изнад 

10.000.000,00 динара. 
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Члан 3. 

 Председник Надзорног одбора Јавног предузећа или Установе чији је оснивач општина  Бач 

остварује месечну накнаду за рад у увећаном износу од 5% у односу на чланове надзорног одбора 

тог јавног предузећа или установе.  

 

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

 

Број: 020-3-215/2013-II 

У Бачу, 9. децембра 2013. године 
 

Општински веће општине Бач 
 

Председавајући 

Огњен Марковић, с.р. 

 
_____________________________ 

 
174. 

 
На основу члана 36. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 

члана 44. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број 16/2008,  2/2010, 14/2012 и 1/2013) и 

члана 55. Пословника Скупштине општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број 18/2008),  Комисија 

за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Бач на својој X седници, 

одржаној дана 11. децембра 2013. године,  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ НА СЕДНИЦАМА И НАКНАДИ  

ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ОДБОРНИКА, ПРЕДСЕДНИКА ИЛИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕД-

НИКА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА И  

ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

Члан 3. Одлуке 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 („Сл. лист општине Бач“, број 8/2012) се мења и гласи: 
 

„Накнада за учешће одборника у раду на седницама Скупштине и одборничког клуба износи 

2.500,00 динара за запослене а 3.200,00 динара за пољопривреднике, приватне предузетнике и 

незапослене.“ 

„Накнада за учешће у раду председника или заменика председника одборничких група на 

састанцима код председника Скупштине и чланова радних тела на седницама радних тела 

Скупштине износи ½  износа накнаде из претходног става.“  

 

Члан 2. 

У свему осталом иста Одлука остаје неизмењена. 
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Члан 3. 

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

Број:  06-3-42/2013-I 

У Бачу, 11. децембра 2013. године 
 

Комисија  

за кадровска,  

административна питања  

и радне односе 
  

               Председник комисије 

           мр Томислав Богуновић, с.р. 

 
_______________________________ 

 
175. 

 
На основу одредбе из члана 64. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09), Инструкције Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања, број: 320-11-5512/2009-06 од 03.11.2010. 

године, Комисија за давање у закуп  пољопривредног земљишта у државној својини општине Бач, 

разматрајући записник са одређеном тржишном ценом закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Бач, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2013. годину, за 

давање у закуп по праву пречег закупа, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О КРИТЕРИЈУМИМА ОДРЕЂИВАЊА ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се почетна цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини  

на територији општине Бач, за јавна надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2013. годину, у 

износу од 307,31 еуро по хектару за културу „њива“ III класе. За сваку класу изнад горе наведе, цена 

се увеличава за 5% , односно за сваку нижу класу цена се смањује за 5%. 

  

Члан 2.  

 Накнада по хектару наведене културе „ њива“ по класама утврђена у је еврима, а 

прерачунаваће се у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења Одлуке о 

расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Бач 

 

КУЛТУРА КЛАСА Износ евра 
у односу на 

просечну 

ЊИВА 1 338,04 110% 

ЊИВА 2 322,68 105% 
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ЊИВА 3 307,31 100% 

ЊИВА 4 291,94 95% 

ЊИВА 5 276,58 90% 

ЊИВА 6 261,21 85% 

ЊИВА 7 245,85 80% 

 

 

Члан 3. 

 Накнада за прву класу културе “пашњак „ и „ливада“ је једнака цени културе „ њива“ VII 

класе умањене за 5%. Накнада по хектару културе „пашњак“ по класама и културе „ливада“ по 

класама утврђена je у еврима, а прерачунаваће се у динарима по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан доношења Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Бач 

 

КУЛТУРА КЛАСА Износ евра 

у односу на 

просечну 

ПАШЊАК 1 230,48 75% 

ПАШЊАК 2 215,12 70% 

ПАШЊАК 3 199,75 65% 

ПАШЊАК 4 184,39 60% 

ПАШЊАК 5 169,02 65% 

ЛИВАДА 1 230,48 75% 

ЛИВАДА 2 215,12 70% 

ЛИВАДА 3 199,75 65% 

ЛИВАДА 4 184,39 60% 

ЛИВАДА 5 169,02 55% 

 

 

Члан 4.  

Накнада за прву класу културе “трстик-мочвара“ је једнака цени културе  

„ ливада“ V класе умањене за 5%. Накнада по хектару културе „трстик-мочвара“ по класама утврђена 

је у еврима, а прерачунаваће се у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

доношења Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Бач 

 

КУЛТУРА КЛАСА Износ евра у односу на просечну 

ТРСТИК - МОЧВАРА 1 153,66 50% 

ТРСТИК - МОЧВАРА 2 138,29 45% 

ТРСТИК - МОЧВАРА 3 122,92 40% 

ТРСТИК - МОЧВАРА 4 107,56 35% 

ТРСТИК - МОЧВАРА 5 92,19 30% 

 

 

Члан 5. 

Накнада за културу “бара“ је једнака цени културе „ трстик-мочвара“ V класе умањене за 5%,  

док накнада за  културу “вододерина“ је једнака цени културе „бара“ умањене за 5%. Накнада по 

хектару културу „бара“  и културу „вододерина“ утврђена је у еврима, а прерачунаваће се у динарима 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке о расписивању јавног огласа за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач 
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КУЛТУРА КЛАСА Износ евра у односу на просечну 

БАРА  76,83 25% 

    

ВОДОДЕРИНА  61,46 20% 

 

 

Члан 6. 

Утврђене накнаде из члана 2., члана 3., члана 4. и члана 5. ове Одлуке надлежна Комисија 

примењиваће у поступку за давање у закуп државног пољопривредног земљишта за производно-

економску 2013/2014. 

 

Члан 7.  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Бач“. 

 

Број: 320-2-182/2013-IV-03 

Дана: 02.12.2013.године 
 

Општина Бач 

Комисија за давање у закуп 

пољопривредног земљишта 

у државној својини 

 

Председник Комисије  

Звездан Мешановић, с.р. 
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